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E.U.E.E. Sabadell                                                               
Curs 2008/2009 
Primer Quadrimestre 
 

 
COMPTABILITAT DE COSTOS 

(Codi 24796)  
 

 
1. Equip Docent  

Carme Casablancas Segura 
Eduardo Rivera Vicencio 
Albert Martí Pastor 

 
2. Objectius  

L’assignatura pretén que l’alumne aprengui a pensar en termes de costos i de gestió empresarial. 

Desprès d’una introducció per situar l’assignatura tant en l’espai com en el temps, es fa una 

primera visió per entendre que com que el concepte de cost que s’utilitza és una magnitud 

comptable, que parteix de la Comptabilitat General, caldrà analitzar les relacions entre ambdues 

comptabilitats 
 
Un segon pas ja en l’àmbit de la Comptabilitat de Costos, serà facilitar que l’alumne tingui una 

visió global del procés comptable base, que li permeti saber en quin moment d’aquest procés es 

troba i quines variables intervenen independentment del problema que s’analitzi i el mètode de 

càlcul de costos que s’apliqui per la seva solució. 
 
Un tercer pas consistirà en aprofundir en la comprensió dels mètodes convencionals de costos; 

orgànics, inorgànics, francès, alemany, anglosaxó, etc. Podrem així, comparar les avantatges i 

inconvenients que els distints mètodes ofereixen per les diverses decisions empresarials. 

 

3. Docència 
L’assignatura té una valoració de 4,5 crèdits, desenvolupant-se en dues sessions setmanals 

(teòrica – pràctiques) on s’exposen els temes continguts en el Programa i desenvolupen amb 

exemples pràctics i una altra pràctica on s’analitzen mitjançant exercicis a desenvolupar pels 

professors de pràctiques i pels alumnes, en els aspectes més punyents dels temes exposats. 

(aquesta distribució té caràcter orientatiu). 

Cal que els alumnes assisteixin a classe amb els enunciats dels exercicis i altres publicacions 

pràctiques (d’acord amb la temporalització prevista9 per poder seguir les parts pràctiques. 
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4. Programa 

 
 
Tema 1  La Comptabilitat de Costos 
 

1. Introducció 
2. Comptabilitat Interna i Comptabilitat Externa 
3. Traspàs d’informació entre l’àmbit Intern i l’àmbit Extern 
4. Estructura Comptable Triangular 
5. La Normalització Comptable. 

 
 Tema 2  Concepte de Cost. Classificació 
 

1. Concepte de Cost 
2. Relació entre Cost i Despesa 
3. Resultat Intern 
4. L’Esquema Comptable Bàsic 
5. Classificació dels Costos 

  
Tema 3  Els Costos per Naturalesa 
 

1. Els Materials 
2. La Mà d’obra 
3. El cost de la Mà d’obra 
4. Altres Costos Indirectes 
5. Els Costos Financers  

 
Tema 4  Sistemes d’imputació de Costos 
 

1. Direct Cost 
2. Full Cost Industrial 
3. Full Cost Total 
4. Imputació Racional 
5. Les existències finals 

 
Tema 5  Les Seccions Homogènies 
 

1. Introducció 
2. La secció homogènia. Concepte 
3. Característiques de la secció homogènia 
4. Classificació de les seccions 
5. L’estadística de costos 
6. Les claus de repartiment 
7. Les unitats d’obra 
8. Liquidació de l’estadística de costos 
9.  El mètode de les equivalències 

 
Tema 6  Acumulació de costos al producte 
 

1. Introducció 
2. El gràfic del flux productiu 
3. El quadre de Repartiment 
4. El quadre Matricial 
5. Estructura del cost unitari 
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Tema 7  Les Ordres de Fabricació 

 
1. Classificació dels sistemes de producció 
2. Sistemes de producció per ordres de fabricació 
3. Assignació dels costos a les ordres 
4. El càlcul del resultat de les ordres 

 
Tema 8  La Producció per Processos 

 
1. Introducció 
2. L’informe de producció 
3. La producció equivalent 
4. Existències inicials i producció equivalent 
5. Matèria prima addicional 
6. Pèrdues per manca de qualitat 
 

 Tema 9  La Producció Conjunta 
 
1. Producció Comuna i Producció Conjunta 
2. Assignació dels costos als productes principals 
3. El tractament dels subproductes 
4. Mètodes d’assignació dels costos als Residus i deixalles 
5. El Quadre Matricial en la Producció Conjunta 
6. Producció Conjunta Variable 

  
5. Avaluació per curs (opcional) 

 
1. En finalitzar cada grup de temes es “penjarà” al Campus Virtual un exercici que l’alumne 

haurà de lliurar  en la data fixada (que podeu veure en el document “temporalització 
de les classes”) El dia següent es publicarà la solució d’aquest exercici a la web del 
Campus virtual.  

Es publicaran en total 4 exercicis. La presentació d’aquests exercicis és condició 
“imprescindible” per accedir a aquesta opció d’avaluació.  

En la valoració d’aquest exercicis es tindrà tant el “contingut” (solució presentada i 
esforç realitzat) com el continent (forma de presentació).  

S’hauran de complir les “normes” que s’indiquen al final d’aquest document. Aquells 
exercicis que no les compleixin o que no tinguin un contingut “mínim acceptable” seran 
rebutjats. 

Els exercicis es faran per parelles “clàssiques” (2 persones , ni 1 ni 3).  

2. Es faran a més 2 Exàmens al llarg del curs (en les dates que podeu veure en el 
document “temporalització de les classes”) “és obligatori fer-los per accedir a 
l’avaluació per curs “.. 

La nota mínima a treure en cada examen és un 3,5 

3. Només poden presentar-se als examen els alumnes que hagin lliurat tots els exercicis. 

4. L’avaluació per curs es farà de forma global entre els exercicis i els exàmens. 
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6. Avaluació final. 
Els alumnes que no hagin aprovat per curs o que no optin per aquesta opció podran fer l’examen 
final, que constarà de dues parts; una teòrica i una pràctica  (tipus test o resposta curta). La 
valoració de cadascuna d’aquestes parts s’indicarà oportunament. 
 
Dates de l’examen: 

1ª Convocatoria      9 de febrer 
2ª Convocatoria      3 de juliol 

 

7. Publicacions 
 

Es publicaran de tots els temes uns apunts bàsics en la pàgina de l’assignatura al Campus Virtual 
(Autònoma Interactiva). Es recomana anar a classe amb la publicació prèviament llegida. 
 
Es publicaran també enunciats d’exercicis pràctics, en la pàgina web de l’assignatura al Campus 
Virtual. que s’hauran de portar a classe ja que en qualsevol moment poden servir de suport a la 
docència teòrica. 
Oportunament es publicaran exàmens de cursos anteriors. 

 
8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

“Principios de Contabilidad de Gestión”. AECA 
Documento nº   1: El Marco de la Contabilidad de Gestión. 
Documento nº   2: La Contabilidad de Gestión como instrumento de control. 
Documento nº   4: El Proceso Presupuestario en la empresa. 
Documento nº   5: Materiales, valoración, asignación y control. 
Documento nº   6: Mano de obra, valoración, asignación y control. 
Documento nº   7: Costes indirectos de Producción 
Documento nº   8: Los costes conjuntos y comunes en las empresas. 

 
Ripoll Feliu, V.  i altres. Introducción a la Contabilidad de Gestión. McGraw-Hll 

 
 
9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Rosanas, J.M., Ballarin, E. Contabilidad de Costes para la toma de decisiones. Desclee de Brower 

Saéz Torrecilla, A. Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. McGraw-Hll (I i II) 

Blanco Dopico, Mª Isabel Contabilidad de Costes. Análisi y Control. Pirámide  
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1. Normes de presentació dels exercicis 
 

• Els exercicis es presentaran en “paper”, en  folis 
format A4 (folis normals).  

• Quan l’exercici consti de més d’un foli, aquests 
hauran d’anar numerats (part inferior dreta) i 
“grapats” (part superior esquerra), sense cap tipus 
d’enquadernació, arxivador o funda de plàstic. 

• Els exercicis es lliuraran al professor responsable de 
cada grup en finalitzar la sessió de classe 
corresponent a la data indicada. 

• La presentació via e_mail només serà possible en 
casos “molt excepcionals” i degudament autoritzats 
pel professor corresponent. 

• La primera plana o caràtula indicarà el nom de 
l’alumne, el grup al que pertany i el numero i nom de 
l’exercici. Amb el primer exercici es publicarà un 
exemple de caràtula 

• La solució de l’exercici s’haurà de presentar de forma 
“clara i entenedora”  afegint-hi (quan es cregui 
adient) les explicacions necessàries per a la seva 
correcció. 

• Els exercicis s’hauran de presentar en la data 
indicada o abans, però no més tard d’aquesta ja que la 
solució es publicarà el dia següent a la data límit. 

 
 

 
Qualsevol exercici que no compleixi aquestes normes serà 
rebutjat i es considerarà “no realitzat” 
 


