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El metode eomptable. Prineipi de la du.litat i .nilisi comptable de les transaccions.
Instruments de registre, i prineipis comptables.

Assignatura

INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT GENERAL

PROGRAMA

Tema 4.

El registre comptable de les transaccions de fempresa. Critens de valoració
procediments de comptabilitzaciÓ.

TemaS.

El resultat comptable. Concepte i anl/isi deIs seus components. El procés de
regularització comptable.

RESUM TEMÁ TIC

PLA GENERAL DE COMPTABILlTAT. Reial Decret 1643/1990, de 20 de desembre.
(B.O.E. 22 de desembre de 1990).
Edició en eatala: PLA GENERAL DE COMPTABILlTAT 1991 MC.Graw
Hil V Interamericana de Espai'ia, S.A., Madrid 1994. 20na. edició.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD GENERAL. Departament d'Eeonomia de
l'Empresa de la UAB. Bellaterra, 1996

Tema 6.

La fonnació, presentació i interpretació deIs comptes anuals. Critens d'ordenació deIs
seus components.

BIBLlOGRAFIA BÁSICA.

ProflGru_.J~ - ~--..•.--_.
01

M. Sola 1 T.Bosch 1 L1.Santamaria
02

M. Martínez 1 T. Dosch
03

l. Vilardelll T. Bosch 1 LI. Santamaria
04

M. Sola 1 M. Martínez 1 LI. Santamaria
51

1. Mestre 1 C.Ginesta 1 G. RodrÍlzuez
52

F. Urefta 11. Marin
53

1. Mestre 1 C. Ginesta 1 G. Rodriwez

El programa d'lntroducció a la Comptabilitat General que es presenta té com a o~iectiu
estudiar la problematica derivada de la realitat económica de I'empresa a través del
registre i la valoració de les seves transaccions i relacions financeres. Es pretén que
falumne conegui el procés comptable basic de I'empresa, i elabori els principal s comptes
anuals aplicant e1sprincipis comptables i els models nonnalitzats.

BlBUOGRAFIA COMPLEMENTARIA

SAEZ TORRECILLA, A., Contabilidad Gem Volum l. McGraw-Hill I
Interamericana de Espai'ia, S.A. Madrid 1995. 4a ..edició.

El desenvolupament del contigut de I'assignatura parteix d'una brcu introducció sobre
I'empresa i el seu entorn, i de I'analisi de la fundó de la comptabilitat com a sistema de
registre de I'activitat económica, per analitzar postenorment les transaccions basiques de
I'empresa i estudiar els instruments de registre comptable que intervenen en el procés
comptable. A continuació es procedeix a I'estudi económic-comptable del resultat
empresarial i a la fonnació ielaboració deIs comptes anuals.

SAEZ TORREC'lLLA, A, Casoj,At:i!;.llcos de contabilidad general Volum l. McGraw
HiII/lnteramericana de Espai'ia, S.A.. Madrid 1995. 4a. edició.

MATERIAL COMPLEMENTARI

CONTINGUT

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

Tema l.

El paper de les societats .iuridiques en I'aetivitat económica general

Tema 2.

La comptabilitat com a siSlcma d'infonnació. Divisió i principals caracterisliqucs

- EXERCICIS D' INTRODUCCIÓ A LA COMPT ABILlT AT GENERAL.

Pe1s temes que ho requereixin es facilitara malerial bibliografic o exercicis
complementaris.
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Trmn Sessíons

l. El oaoer de les societats iuridiQuesen I'activitat económica Reneral

7

2. La comotabilitat com a sistema d'informació
4

3. El metode comotable
7

Prova tcórica deis tres primers temes (22 de novembre aproximadament)
1

4. El registre comptable de les transaccions de I'empresa.
9

S. El resultat comptable

7
6. La formació. oresentació i interoretació deis estats comotables

S

Total sessíons

40

En aquesla planificació estan comptades les classes de teoria i les de practiques.

AVALUACIÓ DELS CONEJXEMENTS DE L'ASSIGNATllRA.

Per a ravaluació deis coneixements de I'assignatura hom arbrilara un sistema d'avaluació
en base a:

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

b) La presentació obligatória. individual o en grupo deis exercicis proposats pels
professors.

c) La realització individual de proves escrites que es realilZin. Aquestes proves tenen
eom a finalitat avaluar els eoneixements teóries i practics deis continguls de
I'assignatura. Per a superar els eoneixCñieñis practics de I'assignatura cal que I'alumne.
a partir d'un procés eomptable basic. sipiga elaborar un eompte de perdues i guanys i
un baI~ seguint els models normalitzats.

A Inés a més de I'examen final. durant el eurs es realitzara, com a mínimo una prova
tcórica addicional la superació de la qual (nota::: S) implicara afegir O,S punts a la nota
de la prova tcórica de I'examen final del mes de febrero

La nota final del curs s'obtindra deis promig de les notes de les proves teórica i práctica
de I'examen final, més la qualificació de la participació en les c1asses tcoriques i
practiques que sera com a ma.ximO,Spunts de la nota tinaL

Per promitjar les notes de la prova teórica ¡practica caldra oblenir cn cada una d'clles
una qualificació minima de 4 punts

ALTRES CQNSIDERACJQNS PRÁCTIQUES DE FUNCIQNAMENT pE
L'ASSIGNATURA.

l. Classes itreballs praetics.

Els a1umnes constituiran grups d'un maxim de S persones per a la realització deis
exercicis prlctics i deis trebal!s de I'assignatura.

2. Canyjs de grup de classe.

No es pot canviar de grup de classe ni de grup de classe practica. Tot i que els
professors siguin els mateixos. I'assistencia a classe tcórica o practica en un grup
diferent al qual sIesta matriculat comporta la perdua de la qualificació de la
participació en les c1asses.

3. Horaris de consultes Ctutories).

Els professors han fixat un horari setmanal per atendre els a1umnes en aquelles
consultes relacionades amb la materia de I'assignatura. Es demana als a1umnes siguin
el mixim respectuosos d'aquest horario

Professor llorará tulorín

Teresa Dosch

dilluns de 10.30 a 12.30 idimarts de 9.30 a 10.30 h

Caries Ginesta

dimarts 18 a 19.30

loan Marin

dilluns de 19.20 a 20.30 h

Manolo Martinez

dimarts 9,30 a 10.30 h

Jordi Mestre

dilluns 19.IS a 20.IS h

Gon7.alo Rodriguez

dimarts i dimecres de 1S.OOa 16.30 h

L1uisSantamaria

dimarts i dimecres de 12,00 a 13.30 h

Magda Sola

dimecres de 10.30 a 12.30 i divendres de 10.30 a 11.30 h

FeITan Urda

dilluns de 19.20 a 20.30 h

Imma Vilardell

dimecres de 10,30 a 11.4S i divendres de 11.4S a 13,30 h


