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DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA

Comptabilitat de situacions especials. Comptabilitat sectorial. Regulació comptable.
registre d’operacions específiques.

PROGRAMA

RESUM TEMÀTIC

El programa que es presenta té com a objectiu aprofundir en els coneixements
comptables adquirits pels alumnes en cursos anteriors de Comptabilitat General. En
aquest sentit en primer lloc s’estudien i comparen la regulació comptable internacional i
nacional, aprofundint després en aspectes comptables d’operacions especials i de les
implicacions comptables d’algunes normatives de caràcter jurídic, així com de la
incidència comptable de activitats de l’empresa que en els darrers temps van adquirint,
cada vegada més, major protagonisme. El tema dedicat a l’estudi del resultat comptable
pretén ser el corol·lari dels continguts anteriors del programa, i conclou el temari amb un
monogràfic dedicat a la comptabilitat pública.

Pre-requisits

L’orientació i el tractament adoptat no pressuposa altres coneixements previs que els
propis d'un primer cicle de Ciències Econòmiques (ADE o ECO). El fet d’haver cursat
prèviament "Anàlisi d'Estats Financers" (alumnes de ADE) o "Anàlisi Econòmico-
Financera de l'Empresa" (alumnes de ECO) pot facilitar l’aprenentatge de l’assignatura.



TEMARI

1. REGULACIÓ COMPTABLE (3 sessions)

1.1. Normes internacionals de comptabilitat.

1.2. Presentació de comptes anuals.

1.3. Adaptacions sectorials del P.G.C.

2. REGISTRE D’OPERACIONS ESPECIALS (6 sessions)

2.1. Instruments derivats.

2.2. Provisions i contingències.

2.3. Implicacions comptables de l’euro a les empreses.

3. ASPECTES COMPTABLES D’ALGUNES NORMES JURÍDIQUES (5 sessions)

3.1. Impost sobre beneficis

3.2. Suspensions de pagaments i fallida.

4. NOUS PLANTEJAMENTS DE LA COMPTABILITAT (6 sessions)

4.1. Comptabilitat dels recursos humans.

4.2. Control i gestió dels costos de qualitat.

4.3. Comptabilitat de la gestió medioambiental.

5. COMPTABILITAT PÚBLICA (3 sessions).

5.1. Delimitació del sector públic. Usuaris de la informació comptable pública

5.2. Comptabilitat del pressupost i comptabilitat externa.

5.3. El P.G.C.P. Principis comptables públics i comptes anuals

BIBLIOGRAFIA

Normas internacionales de contabilidad. Comisión de normas internacionales de
contabilidad (IASC). Ediciones del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Madrid, 1989.

AECA. Principios contables, documentos 1 a 20. També es pot trobar a Principios
contables 1980-1995. Madrid, 1996.



González Pascual, Julián, Suspensión de pagos y quiebra. Aspectos contables,
financieros y jurídicos. Estudios Financieros, Madrid, 1995.

Crespo, Miguel Angel, Contabilidad pública.McGraw-Hill, Madrid, 1995.
Per aquells punts del programa que ho requereixin es facilitarà bibliografia addicional.

AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura es farà en base a:

•  Examen final escrit, 65 % de la nota.

• Avaluació de la participació individual a les classes pràctiques, 10 % de la nota.

• Avaluació del treball d'ampliació al llarg del curs (grups de 2-3 alumnes), 25 % de la
nota.

ORIENTACIONS SOBRE EL TREBALL A REALITZAR

1. Objectiu:

Estudi de les especificitats comptables d’una adaptació sectorial del P.G.C., o d’alguna
norma nacional o internacional de comptabilitat.

2. Contingut:

Comparar el P.G.C. amb l’adaptació sectorial escollida per tal d’establir-ne les
diferències, basant-se principalment en l’aplicació de principis comptables, les normes de
valoració i la presentació dels comptes anuals. Caldrà analitzar i justificar les causes que
motiven una adaptació sectorial específica pel sector estudiat.

Fer una estudi de la incidència en els comptes anuals i els principis comptables de la
norma nacional o internacional escollida, comparant-la amb altres normes i especificant-
ne la incidència comptable.

3. Metodologia:

Els equips de treball (2-3 persones) triaran del llistat que s’adjunta l’adaptació sectorial a
estudiar.

Cada equip de treball haurà de buscar la bibliografia que necessiti per fer el treball.
Suggerim a tall indicatiu les següents revistes:



− ACTUALIDAD FINANCIERA

− ESTUDIOS FINANCIEROS

− PARTIDA DOBLE

− REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD.

− TÉCNICA CONTABLE.

El treball caldrà lliurar-lo per escrit prèviament a la seva exposició a classe.

La presentació del treball es farà a classe en un temps màxim de 20 minuts. Els equips de
treballs facilitaran el material necessari per a la presentació (fotocòpies del guió de
l’exposició, transparències, etc.). Tots els membres de l’equip de treball hauran de
participar en l’exposició, i respondre les qüestions que els plantegin els seus companys o
el professor.

4. Avaluació.

Per a l’avaluació del treball fet per cada equip (25% de la nota) es valorarà a més a més
del contingut, la metodologia seguida i l’exposició feta a classe, així com el material de
suport lliurat en la presentació del treball.

La presentació pública del treball es farà les primeres setmanes del mes de maig.

ADAPTACIONS SECTORIALS DEL P.G.C. APROVADES I ESBORRANYS
PUBLICATS.

− EMPRESES CONSTRUCTORES. Ordre 27 de gener de 1993

− FEDERACIONS ESPORTIVES. Ordre 2 de febrer de 1994 (BOE 9 de febrer)

− EMPRESES IMMOBILIÀRIES. Ordre 28 de desembre de 1994

− SOCIETATS ANÒNIMES ESPORTIVES. Ordre 23 de juny de 1995 (BOE 30

de juny)

− EMPRESES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (Esborrany). Publicat a Partida

Doble, setembre, octubre i novembre, números 37, 38 i 39 de 1993.

− ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE (Esborrany). Publicat a Partida

Doble, desembre 1995, febrer, març i abril, números 62, 64, 65 i 66 de 1996

− AUTOPISTES DE PEATGE (Esborrany). Publicat a Partida Doble, octubre,

numero 71 de 1996


