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Escola Universitària d’Informàtica de Sabadell 

Assignatura: AMPLIACIÓ DE TÈCNIQUES D’ ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL 

Curs: 2004-2005 

Professor: Montserrat Peiró i Alemany.  A/e: montserrat.peiro@uab.es  Despatx : 228 

DEPARTAMENT D’ ECONOMIA DE L’EMPRESA 

 
OBJECTIUS: 
 
Partint del fet que l’alumne coneix el procés comptable bàsic de l’empresa, la forma d’elaboració dels principals estats 
comptables de síntesi, les classes de costos i els criteris i sistemes d’imputació; es tractarà d’aprofundir en l’estudi de 
les diferents operacions relacionades amb l’estructura  econòmica i financera de l’empresa i ampliar els coneixements 
de comptabilitat de costos. 
 
CONTINGUTS: 
 
1. Els estats financers de l’empresa: anàlisi del Balanç de Situació. Objectius i principals ràtios per analitzar el 

balanç. Estat d’origen i aplicació de fons, el fons de maniobra. Relacions entre el fons de maniobra i l’estat 
d’origen i aplicació de fons. El quadre de finançament segons el P.G.C. 

 
2. Els estats financers de  l’empresa: anàlisi del Compte de Pèrdues i Guanys. Objectius i principals ràtios. El compte 

de pèrdues i guanys analític: anàlisi de les vendes, anàlisi dels marges per productes. La memòria: objectius, 
contingut i models de presentació. 

 
3. El procés pressupostari i els costos estàndard: concepte,  objectius i aplicacions  del procés d’elaboració de 

pressupostos. Característiques del pressupost: rígid i flexible. Els pressupostos operatius i l’articulació 
pressupostaria. El balanç i el compte de resultats pressupostats. Concepte i necessitats de costos estàndard. 
Objectius del costos estàndard. Esquema comptable bàsic en costos estàndard. 

 
4. Tipus de costos estàndard i anàlisis de desviacions. Principals tipus de desviacions : desviació en preu de venda, 

desviació en costos de fabricació, desviacions en costos comercials i d’administració, desviació en el consum de 
primeres matèries etc. 

 
5. Noves tendències en comptabilitat de costos: El model ABC o de costos per activitats i els models CPQ o de 

costos per a la qualitat : ràtios sobre qualitat. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Dins l’Intranet de l’assignatura s’anirà ressenyant la bibliografia, lectures i els exercicis corresponent a cadascun del 
temes del programa. 
 
 
AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS DE L'ASSIGNATURA. 
 
 
Opció 1: Sistema d’avaluació continuada. En aquest cas cal fer las proves parcials i lliurar els exercicis de cadascun 
dels temes en las dates establertes. 
 
* Les proves o exàmens parcials representen el 80% del total de la nota de l’assignatura. 
 
* Hi haurà dues proves parcials:  
 
                                                    Primera prova: desembre ( Temes 1 i 2) 
                                                    Segona prova: 11  de febrer de 2005      (3,4,5) 

 
* L’ assistència i participació en el desenvolupament de les classes teòriques i pràctiques representa el 20% del total de 
la nota de l’assignatura. 
 
ACLARIMENT: 
 
Un alumne que en principi hagués optat pel sistema d’avaluació continuada, en funció dels resultats obtinguts, podrà 
realitzar l’examen final de l’assignatura. 
 

 
Opció 2:  Examen final.  
 
HORARI DE CONSULTES (TUTORIES):  Consultar a Intranet la plana Web de l’assignatura 
 


