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T~ma 3.

T~ma4.

Estudi económico-comptable de les inversions permanents.
Correccions de valor de I'immobilitzat: amortizacions. provisions i
revaloritzacions.

Estudi económico-comptable del circulant. La problematica deis
estocs. Els actius i passius financers corrents.

Tema 5. La memória. Objectius i continguts.

PROGRAMA
BIBLlOGRAFIA BÁSICA.

PLA GENERAL DE COMPTABILlTAT. Reial Decret 1643/1990, de 20 de desembre.
(B.O.E. 22 de desembre de 1990).
Edició en catala: PLA GENERAL DE COMPTABILlTAT 1991.. MC.Graw-Hill
/Interamericana de España, S.A., Madrid 1994. 20na. edició.

SAEZ TORRECILLA, A.,Contabilidad General. Volum 2. McGraw-HiII/ Interame-ricana
de España, S.A.. Madrid 1996. 4a. edició.

CAÑIBANO CLAVO. L.. Contabilidad. Anillisis contable de la realidad económica.
Ediciones Pirámide, S.A., Madrid 1995, 7a. edició .ProfiGrur .."."" ..•~.

01
Mal1da Sola / J. Pujol/ T. Bosch

02

M. Martinez / T. Bosch / L1.Santamaria

03

Ma2da Sola / L1.Santamaria / G. Rodm..'uez

04

M. Martinez / T. Bosch / LI. Santamaria

SI

Jordi Mestre / C. Ginesta / CI. HidahlO

52

Ferran Ureña / J. Marin

S3

Jordi Mestre / C. Ginesta / CI. Hidall!o

S4

Joan Marin / F. Ureña

BlBLlOGRAFIA COMPLEMENTARIA

RESUl\1 TEMA TIC

El programa de Comptabilitat General que es presenta té com a objectiu estudiar la
problematica económico-financera derivada de les operacions corrents i de capital
realitzades per I'empresa i les seves interrelacions. Es pretén que l'alun1nc conegui i
interpreti aquestes operadons. apliqui els criteris de valoració escaients en la
comptabilització de les diferents magnituds económico-financercs, i conegui la seva
incidencia en la determinadó deis comptes anuals.

CAÑIBANO, L. i lA. GONZALO, Prª!;.!.!casde contabilidad. Ediciones Pirámide, S.A
Madrid 1990, 3a. edició.

SAEZ TORRECILLA, A.• Casos prácticos de contabilidad general. Volum 2. McGra"'-HiII
/Interamericana de España. S.A., Madrid 1996. 4a. edició.

MATERIAL COI\I PLEME!'iTARI

En el desenvolupament del contigut de I'assignatura es parteix delli~t que I'alumne coneix el
proces comptable basic de I'empresa. els instruments de registre i la forma d'e1aboració deIs
principals estats comptables de sintesi. Aixi doncs. es traeta d'aprotondir en I'estudi de les
diferents operacions relacionades amb I'estruetura económica i financera dc I'empresa.

CONTlNGUTS

Material especific de ('assignatura a disposició deis alumnes al servei de fotocópies de la
Facultat:

DETALL DEL PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA DE COMPT AB1L1TAT
GENERAL.
EXERCICIS DE COMPT ABILIT AT GENERAL.

Tema l.

Tema 2.

Estudi económico-comptable de les fonts de finan~amcnt básic propio
Els recursos propis, els ingressos a distribuir en difercnts excrcicis, i les
provisions per a riscs i despeses.

Estudi económico-comptable de les fonts de finan~ament básic alié. Els
emprestits per obligadons. Elleasing.

Pels temes que ho requereixin es facilitara material bibliografic o exercicis complementaris.



DlSTRIBUCIÓ TEMPORAL DEL TEMES DE L' ASSIGNA TllRA.

Temes
Sessions

l. Estudi económico-comotable de les fonts de financament basic oropi

8

2. Estudi económico-comptable de les fonts de financament blisic alie

8

3. Estudi economico-comotable de les inversions oermanents

8

4. Estudi económico-comotable del circulant

8

5. La memoria. Objectius, contimruts i elaboració

8

Total sessions

40

AVALUACIÓ DEI-S CONEIXEMENTS DE L' ASSIGNATURA

Per a J'avaluació deis eoneixements de I'assignatura hom arbritara un sistema d'avaluació en
base a:

a) La participació activa, individual o en grup, en les classes de teoria i en el comentari i
resolució deis exercicis que setmanalment es proposin.

b) La presentació obligatoria, individual o en grup, deis exereicis assenyalats pels
professors.

e) La realització individual de les proves escrites que es realitzin. Aquestes proves lenen
com a finalitat avaluar els coneixements leorics i practics deis continguts de

¡'assignatura.

La nota final del curs s'obtindra deis promig de les notes de les proves teórica i practica,
més la qualificació de la participaeió en les c1asses teóriques i practiques que será com a
maxim 0,5 punts de la nota final.

Per promitjar les notes de la prova teoriea ¡practica caldn'l obtenir en cada una d'elles una
qualificació minima de 4 punts.

ALTRES CONSJDERACIONS PRACTIQUES DE FlINCIONA:\1ENT I>E
L'ASSIGNATlIRA.

l. Classes i treballs practics.
Els a1umnes constiruiran grups d'un maxim de 5 persones per a la realització deis
exercicis practies i deis lreballs de I'assignatura.

2. Canvis de g",p_4tlL~
No es pot canviar de grup de c1as.-;eni de grup de classe practica. Només seran
admesos els canvis verificats per la Secretaria de la Facultat. Quan hi hagi algun cas
especial neccssiriament ha de ser consultat amb els professors.

3.JJ.Qntris de consultes (tutories)
Els professors han fixat un horari setmanal per atendre els alumnes en aquellcs
consultes reJacionades amb la materia de l'assignatura. Es dcmana als alumnes siguin

el maxim respectuosos d'aquest horario

PROFESSOR
"ORARI TUTORIES

Caries Ginesta

dimarts 19,15a20,15h

Claudia Hidalgo

dimarts 15,30 a 16,30 h

Joan Marin

dilluns de 19,20 a 20,30 h

Manolo Martinez

dimarts 11,45 a 12,45 h

Jordi Mestre

dilluns 19,15 a 20,15 h

Jaume Puiol

divendres 10.30 a 13.30 h

00n7.310 Rodríguez

dimecres de 15,00 a 16,30 h

L1uisSantamaria

dimarts i dimecres de 12,00 a 13,30 h

Mauda Sola

dimecres de 10,30 a 12,30 i divendres de 11,45 a 12,45 h

Ferrán Ureña

dilluns de 19,20 a 20,30 h


