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Prerequisits
No calen prerequisits per cursar aquesta assignatura

Contextualització i objectius
Context:
Aquesta assignatura figura contextualitzada junt amb Economia de l’empresa dins de la matèria Empresa, que s’imparteix en el
primer quadrimestre del primer curs. És prèvia i preparatòria per a cursar l’assignatura Comptabilitat financera I que dona accés
a la matèria Comptabilitat financera.

Objectius:
Comprendre les fonaments de la comptabilitat i el seu marc conceptual: normativa, principis i criteris de valoració. Conèixer i
saber desenvolupar el procés o cicle comptable d’una empresa: operacions de l’empresa amb el mon exterior. Determinació del
resultat de l’exercici i presentació dels comptes anuals d’acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent. Entendre la situació
econòmica i financera de l’empresa.

Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura
Codi

Tipus Nom de la competència

1840:E04 E

Analitzar i determinar l'estructura comptable dels costos,
així com certificar assentaments, saldos, estats financers,
comptes de rendiments i altres documentacions
comptables.

1840:T08 T
1840:T12 T

Gestionar el temps propi.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge
1840:E04.01 - Dur a terme el procés comptable integral
derivat de totes les operacions que fa l'empresa i que
conclouen amb la determinació del resultat.
1840:E04.02 - Utilitzar els diferents criteris i la valoració
establerts en la normativa comptable. Relacionar els
criteris de valoració amb els sistemes de valoració
financers.
1840:T08.00 - Gestionar el temps propi.
1840:T12.00 - Treballar en equip.

Continguts de l'assignatura
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1. La comptabilitat com a sistema d’informació. La regulació comptable i el marc conceptual del Pla General de
Comptabilitat.
La informació comptable.
Concepte de comptabilitat i àmbit d’aplicació.
Usuaris de la comptabilitat..
Costos de la informació comptable.
La regulació comptable i els organismes reguladors.
El Pla General de Comptabilitat.
El marc conceptual.
2. El mètode comptable (Primera part)
El mètode comptable.
Anàlisi de les dades.
Medició i valoració dels fluxos.
Equilibri i variacions patrimonials.
Magnituds flux i fons. Fluxos econòmics i financers.
3. El mètode comptable (Segona part)
Registre comptable de les transaccions.
Informació de síntesi.
El procés o cicle comptable (Etapes o fases).
4. El registre de les transaccions.
Les transaccions de les empreses.
La valoració de les magnituds.
Comptabilització de les transaccions.
5. El resultat comptable.
El concepte de resultat.
La formació del resultat.
Valoració i variació de les existències.
Periodificació d’ingressos i despeses.
Amortització (valoració dels consums de l’immobilitzat).
Provisions (deterioraments).
Compensació de despeses.
El procés de regularització comptable.
6. Els comptes anuals normalitzats.
La elaboració dels comptes anuals.
Normes de presentació.
El balanç de situació.
El compte de pèrdues i guanys (PiG).
L’estat de canvis del patrimoni net (ECPN).
L’estat de fluxos d’efectiu (EFE).
La memòria.
Models abreujats de comptes anuals.
Verificació dels comptes anuals.
7. Introducció a l’anàlisi econòmica financera dels estats comptables.
Tècniques bàsiques d’anàlisi.
Anàlisi de solvència (a curt termini).
Anàlisi d’endeutament (o de solvència a llarg termini)
Anàlisi de rendibilitats.
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Metodologia docent i activitats formatives
La metodologia docent estarà basada en una combinació dels 4 tipus d’activitat:
Activitat dirigida: classes teòriques i pràctiques i de resolució (anàlisi) de casos.
Activitat supervisada: consistent en l’assistència a tutories i la realització d’exercicis amb seguiment pautat.
Activitat autònoma individual: comprendrà la part d’estudi personal de l’alumne (estudi de la bibliografia bàsica, lectures
complementàries, recerca d’informació, etc.). També s’inclou la realització d’exercicis addicionals i casos.
Activitat autònoma en grup: recerca de dades i elaboració d’un informe d’anàlisi econòmica financer d’una empresa real.
Presentació i debat.

Tipus

Activitat

Hores Resultats d'aprenentatge
1840:E04.01
Dirigida
Classes teòriques, anàlisi i debat de casos, presentació i debat del treball de curs 50
1840:E04.02
1840:T08.00
Autònoma Estudi, recerca, anàlisi i treball en grup
80
1840:T12.00
1840:E04.02
Supervisada Tutories dels casos pràctics i del treball de curs
15
1840:T12.00

Avaluació
L’avaluació de l’estudiant es fonamentarà en quatre punts o activitats:
1. Anàlisi de casos: presentació individual de 3 casos o exercicis pràctics, un per cada dos dels 6 primers temes del contingut de
l’assignatura, dins de termini. (20% de la nota total):
2. Treball en grup: informe analític segons contingut del tema 7, realitzat en grup (2 ó 3 alumnes) i presentat a debat a classe.
(20% de la nota total):
Lliurament i correcte resolució: 15%
Presentació i debat a classe: 5%
3. Proves parcials d’avaluació continuada. (30% de la nota total):
Primera prova: temes 1 i 2 (primers de novembre): 15%
Segona prova: temes 3 i 4 (primers de desembre): 15%
4. Prova final (30% de la nota total)
Temes 5 i 6 (Final del semestre): 30%
L'estudiant superarà l’assignatura si assoleix una avaluació favorable (igual o superior al 50%) en el comput (suma de
qualificacions igual o superior a 5) de les activitats descrites.
L'estudiant no superarà l'assignatura si en l'avaluació assoleix una nota inferior a 4 en el comput total, o bé si no participa en
una de les activitats descrites.
L'estudiant que assoleixi una nota igual o superior a 4 i inferior a 5 podrà optar a una re-avaluació. En aquesta prova de
re-avaluació, que serà escrita i que es realitzarà durant la darrera setmana del semestre, l'estudiant podrà obtenir com a màcim 1
punt, de manera que la puntuació que tregui s'afegirà a la nota d'avaluació i si arriba al 5 es considerarà superada l'assignatura.
Finalment cal indicar que per optar a la qualificació de "no presentat", l'estudiant no ha d'haver realitzat cap de les activitats
d'avaluació descrites.

Activitat

Hores Pes

Casos pràctics individuals: resolució de casos i/o exercicis pràctics 0
Prova final

2

Proves parcials

3

Treball de curs en grup

0

Resultats d'aprenentatge
1840:E04.01
20% de la nota final 1840:E04.02
1840:T08.00
1840:E04.01
30% de la nota final
1840:E04.02
1840:E04.01
30% de la nota final
1840:E04.02
1840:E04.02
20% de la nota final 1840:T08.00
1840:T12.00

Bibliografia i enllaços web
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Vilardell, Immaculada i Solà, Magda: “Introducción a la contabilidad general”. McGraw/Hill. Madrid, 2009. Segona Edició
Pla General de Comptabilitat i de Pimes. Reials Decrets 1514/2007 i 1515/2007, de 16 de novembre.
UAB: Campus virtual de l’assignatura.
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