
Avaluació

Al final del semestre es proposarà una prova de continguts teòrics i una de continguts
pràctics. Per aprovar cal obtenir en cadascuna d’elles una qualificació mínima de 5 punts.

21312 - Comptabilitat II

Objectius

Estudiar la problemàtica econòmico-financera derivada de les operacions corrents i de
capital realitzades per l’empresa i les seves interrelacions. Es pretén que l’alumne conegui
i interpreti aquestes operacions, apliqui els criteris de valoració escaients en la comptabilització
de les diferents magnituds econòmico-financeres, i conegui la seva incidència en la
determinació dels comptes anuals.
En el desenvolupament del contingut de l’assignatura es parteix del fet que l’alumne coneix
el procés comptable bàsic de l’empresa, els instruments de registre i la forma d’elaboració
dels principals estats comptables de síntesi. Així doncs, es tracta d’aprofondir en l’estudi
de les diferents operacions relacionades amb l’estructura econòmica i financera de l’empresa.

Continguts

— Estudi econòmico-comptable de les fonts de finançament bàsic propi.
— Estudi econòmico-comptable de les fonts de finançament bàsic aliè.
— Estudi econòmico-comptable de les inversions permanents.
— Estudi econòmico-comptable del circulant: existències i passius financers corrents.
— La memòria: objectius i contingut.
— L’anàlisi dels estats comptables de l’empresa: l’anàlisi patrimonial, l’anàlisi financera i

l’anàlisi econòmica.

Bibliografia

Bàsica
— CAÑIBANO, L.: Contabilidad, Análisis contable de la realidad econòmica.5a. ed. Pirámide.

Madrid, 1990.
— JORDANO, J.: Ratios financiación y fondo de maniobra.Deusto. 1984.
—SAEZ TORRECILLA, A., Contabilidad General, Volum2,McGraw-Hill/Interamericana, 4a

edició. Madrid 1995.
— PLA GENERAL DE COMPTABILITAT . Reial Decret 1643/1990 de 20 de desembre (B.O.E.

22 de desembre 1990).
— Edició en català PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 1991, McGraw-Hill Interamericana

Madrid. 1991.
Complementària
— CAÑIBANO,L. & GONZALO ANGULO, J.A. Prácticas de contabilidad.3a ed. Piràmide,

Madrid. 1990.
— SAEZ TORRECILLA, A.: Casos prácticos de contabilidad general.Volum 2. 4a ed. McGraw-

Hill/ Interamericana, Madrid, 1995. 
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Avaluació

Al final del semestre es proposarà una prova de continguts teòrics i una de continguts
pràctics. Per aprovar cal obtenir en cadascuna d’elles una qualificació mínima de 5 punts.

21313 - Comptabilitat III

Objectius

Posar de manifest la insuficiència de la comptabilitat financera com a sistema d’informació
intern d’una organització. Calcular i analitzar els costos de l’empresa. Conèixer les classes
de costos i els criteris i sistemes d’imputació d’aquest a departaments i productes. Estudiar
la rendibilitat dels productes o activitats de l’empresa. Entendre que la comptabilitat analítica
i la comptabilitat de gestió són instruments de mesura i avaluació necessaris perquè la presa
de decisions l’empresa sigui el més correcte possible, conseqüència d’una major i millor
informació. Avaluar les decisions preses en el passat i la gestió en general, corregint les
desviacions respecte als desitjos de la direcció. Conèixer les principals eines de caràcter
informàtic, com és el full de càlcul, com a ajut a la comptabilitat interna.

Continguts

— Introducció a la comptabilitat analítica.
— Classes de costos i conceptes fonamentals.
— Relacions entre costos, beneficis i volum. El punt d’equilibri.
— Acumulació i repartiment de costos. Costos per processos.Costos per ordres de treball.

Productes conjunts i subproductes. Sistemes de costos basats en l’activitat. Costos
estàndards.

— Costos per a la presa de decisions. Decisions de producte. Decisions de preus. Decisions
d’inversió.

Bibliografia.

— BLANCO IBARRA, F.:Contabilidad de costes y de gestión. Deusto. Bilbao, 1993.
— GENESCÀ, E.: Lecciones de contabilidad analítica. Publ. Departament d’Economia de

l’Empresa de la UAB.
— MALLO RODRIGUEZ, C.: Contabilidad de costes y de gestión. Pirámide. Madrid, 1991.
— ROSANAS MARTI, J.M. & BALLARIN FREDES, A.: Contabilidad de costes para toma de

decisiones. Desclée de Brouwer. Bilbao, 1994.
— SAEZ TORRECILLA, A. et al: Contabilidad de costes y contabilidad de gestión.Vol.1-2.

McGraw-Hill. Madrid, 1995. 

Avaluació
Examen final.
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