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 TÈCNIQUES D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL 
 

Codi Tipus Curs/semestre Crèdits ECTS 

26988 
• Troncal 

• Anual 
1er curs / anual 12 

 
Professors 

Nom Dpt/Unitat Despatx Direcció e-mail Telèfon 
Peiró Alemany 

Montserrat 
Economia de 

l’Empresa 
228 Montserrat.Peiro@uab.cat (93)7287744 

 
IMPORTANT: A causa de la implantació del nou Grau en Enginyeria Informàtica, 
que comporta l’extinció dels estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes i d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, el curs acadèmic 
2010/11 les assignatures de primer curs d’aquestes dues titulacions s’impartiran 
seguint un model docent amb tutories presencials. La metodologia i els 
procediments d’avaluació s’especifiquen en la guia docent de cada assignatura. El 
curs vinent, 2011/12, ja no es faran tutories i només hi haurà les dues 
convocatòries d’examen. Una vegada extingit definitivament un curs del pla 
d’estudis, l’alumnat que no n’hagi superat les assignatures troncals i obligatòries, 
ha de continuar els estudis en el nou grau, amb el reconeixement de crèdits que 
s’hagi establert en la corresponent taula d’adaptació. 
 
1. Continguts 
 
 
 
S’estructuren en els quatre blocs següents: 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
 
Tema 1: El paper de l’empresa en l’activitat econòmica: circulació 
econòmica. 
 
1. Concepte d’activitat econòmica. 
 
2. Circulació econòmica a l’empresa. 
 
3. L’empresa com a realitat econòmica. 
 
4. Classes d’empreses. 
 
Tema 2: La comptabilitat com a sistema d’informació. 
 
1. Necessitat de la informació econòmica. 
 
2.  Classes de informació econòmica. 
 
3. Usuaris de la informació econòmica. 
 
4. Definició de comptabilitat. 
 
5. Divisió de la comptabilitat. Característiques i requisits de la informació 

comptable. 
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Tema 3: Representació comptable de la riquesa empresarial: el balanç. 
 
1. La riquesa empresarial i la renda empresarial. Concepte de patrimoni. 
 
2. La representació comptable de la riquesa empresarial: el balanç. 
 
3. Relacions fonamentals entre l’actiu i passiu del balanç: equilibri patrimonial i 
equilibri financer. 
 
4. Problemàtica de valoració dels diferents components del balanç. 
 
 
2. PROCÉS COMPTABLE BÀSIC. 
 
Tema 4: Anàlisi i registre comptable de les transaccions de l’empresa: el 
compte. 
 
1. Anàlisi comptable de les transaccions: el principi de la dualitat. 
 
2. El registre comptable de les transaccions: el compte. 
 
3. Classificació dels comptes: el quadre de comptes del Pla General de 
Comptabilitat (PGC). 
 
4. Fases o etapes del procés comptable. 
 
Tema 5 : Formació, determinació i interpretació del resultat comptable. 
 
1. Concepte econòmic i comptable del resultat. 
 
2. El resultat periòdic. 
 
3. Càlcul del resultat per comparació d’ingressos i despeses. 
 
4. El càlcul del resultat i el control d’existències. 
 
5. Periodificació d’ingressos i despeses corrents. 
 
6.L’amortització dels elements de l’immobilitzat. 
 
7. Correccions valoratives. 
 
8. Procés de regularització per obtenir el resultat. 
 
9 El compte de pèrdues i guanys del (PGC). 
 
10. L’aplicació de resultats. 
 
11. Altres comptes anuals: Estat de canvis en el patrimoni net i Estat de fluxos 
d’efectiu. 
 
 
3. ESTUDI DE LES PRINCIPALS OPERACIONS DE L’ESTRUCTURA 
FINANCERA I ECONÒMICA DE L’EMPRESA. 
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Tema 6: Estudi de l’estructura financera de l’empresa: principals 
operacions de finançament bàsic propi, passiu no corrent i passiu 
corrent. 
 
1. Concepte i operacions de finançament bàsic propi: operacions de capital, 
reserves,resultats pendents d’aplicació, ingressos que cal distribuir en diferents 
exercicis, etc. 
 
2. Concepte i operacions de finançament bàsic aliè: emprèstit d’obligacions, 
préstecs, proveïdors d’immobilitzat,efectes que cal pagar a llarg termini. Etc 
 
3. Concepte i operacions de passiu a curt termini: creditors per prestació de 
serveis, deutes amb entitats de crèdit, entitats públiques creditores, etc. 
 
Tema 7: Estudi de l’estructura econòmica de l’empresa: principals 
operacions d’actiu no corrent i corrent. 
 
1.Immobilitzat material: concepte i components, criteris de valoració i 
comptabilització, immobilitzat en curs, conceptes d’amortització , provisions. 
 
2.Immobilitzat intangible: concepte i components, criteris de valoració, 
amortitzacions, provisions, etc. 
 
3.Inversions financeres a llarg termini: concepte i components,criteris de 
valoració i comptabilització. 
 
4. Actiu corrent: operacions amb existències, clients i efectes, inversions 
financeres temporals i tresoreria. 
 
5. Ajustaments de periodificació. 
 
 
4. ESTUDI INTRODUCTORI DE L’ÀMBIT INTERN DE L’EMPRESA. 
COMPTABILITAT DE COSTOS. 
 
Tema 8: Comptabilitat financera i comptabilitat de costos: delimitació 
conceptual, relacions internes i externes de l’empresa. 
 
1. Comptabilitat financera i comptabilitat de costos: àmbits, objectius i usuaris. 
 
2. L’àmbit intern de la comptabilitat en front de l’àmbit extern. 
 
3. Comptabilitat de costos i de gestió: definicions i objectius. 
 
4. Característiques de la informació comptable interna. 
 
5. Usuaris interns. La comptabilitat com eina de gestió i direcció de les empreses. 
 
Tema 9: Concepte i classificació de costos. 
 
1. Conceptes i classes de costos. 
 
2. Segons la seva naturalesa: materials, treball i altres costos de producció. 
Costos primaris i costos de transformació. 
 
3 Segons la seva funció dins l’empresa: proveïment , transformació, distribució i 
administració. 



 4

 
4. Segons el moment de càlcul: real o previst.  
 
5. Segons el seu comportament: fixos, variables semifixos o semivariables. 
 
6. Segons la possibilitat d’assignació: directes  i indirectes. 
 
7. Anàlisi d marges de contribució i presa de decisions: Model cost volum benefici. 
Aplicacions i limitacions. 
 
Tema 10: Alternatives d’assignació de costos i diferents formes 
d’estructurar el compte de resultats. 
 
1. Model de costos complert (Full Cost): característiques i objectius. 
 
2. Avantatges i inconvenients del model Full Cost. 
 
3. Imputació racional. 
 
4. Critiques als models de cost complert o Full Cost . 
 
5. Mètodes de Direct Cost simple i  Direct Cost evolucionat o amb costos fixos 

directes propis. 
 
Tema 11: Procés i criteris d’acumulació dels costos als productes o 
serveis. Sistema de comptabilitat de costos per seccions. 
 
1. Imputació dels costos directes. 
 
2.Imputació de costos indirectes en sistemes inorgànics i orgànics. Bases de 
referència ( unitat d’obra) per a les taxes d’imputació. 
 
3. Localització de costos: seccions i centres d’activitat. 
 
4. Concepte de centre (secció o departament) com agrupació d’activitats 
homogènies de l’empresa. 
 
5. Classificació de les seccions: segons funció, centres principals i auxiliars. 
 
6. Repartiment primari o distribució de costos entre centres. 
 
7. Repartiment secundari o liquidació interna entre centres de costos relacionats: 
prestacions recíproques. 
 
 
2. Metodologia docent 
 
 
 Tutories presencials: sessions quinzenals de dues hores els dimecres de 15  a 
17 hores. Aquestes sessions tenen la finalitat de  aclariment de dubtes de teoria i 
practica, realització i lliurament d’exercicis pràctics i comentari de la resolució 
dels mateixos. També es poden fer tutories de  manera permanent mitjançant el 
Campus Virtual.  
 
3. Avaluació 
 
Avaluació continuada 
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• 60% de la nota final correspondrà als exàmens parcials  de l’assignatura. Es 

proposen dues proves parcials en les dates següents:  
 
      Dijous 10 /2/2011  ( Temes 1 fins 5) 
      Divendres 17/6/2011  ( Temes 6 fins 11) 
 
• 40% de la nota restant lliuraments d’exercicis  
 
Es imprescindible per a l’avaluació continuada realitzar les dues proves 
parcials i lliurar els exercicis en els terminis assenyalats dins l’apartat 
calendari de lliuraments del Campus Virtual. 
 
Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una nota mínima de 5 punts. 
 
Pels alumnes que no superin l’avaluació continuada hi ha una prova final de 
segona convocatòria en la data: dijous 14 de juliol de 2011. 
        
 

Avaluació continuada Examen final 2ª convocatòria 

 NO  No n’hi ha 

 

 No n’hi ha 

 SI 

   En què consisteix?  

 

En el seguiment per part dels 
alumnes del sistema 
d’avaluació detallat en 
l’apartat 3. 

 

SI   

En què consisteix? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obert a tots examen final 
teòric pràctic de tot el 
contingut del programa. 

 

 

 
 
4. Bibliografia 
 
 
4.1. Bibliografia bàsica 
 
Temes 1 fins el 5 

 
• PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre. (B.O.E. 20 de novembre de 2007).Edició en català : Pla General De 
Comptabilitat. Edició universitària 2008 Mc.Graw- Hill División Universitaria. 
Madrid 2008 
• Vilardell ,Immaculada. Introducción a la Contabilidad General, 2ªEd. 
McGraw-Hill Interamericana de España, SAU,2009 
 
Temes 6 i 7 
 
• PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre. (B.O.E. 20 de novembre de 2007).Edició en català : Pla General De 
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Comptabilitat. Edició universitària 2008 Mc.Graw- Hill División Universitaria. 
Madrid 2008 
• GÓMEZ F ( Coordinador). Ejercicios resueltos y comentados del Nuevo 
PGC. Editorial ACCID, Barcelona 2008 
 
Temes 8 fins 11 
 
• MALLO RODRIGUEZ,C.i MªÀNGELA JIMÉNEZ. Contabilidad de Costes. 
Edicions Pirámide. Madrid, 2000.2a.edició. 
 
 
4.2. Bibliografia Complementària 
 
 
Temes 1 fins 7 
 
• Wandem- Berghe J.L. ( Coordinador ) y otros. Contabilidad Financiera ( 2.ª 
Edición). Nuevo Plan General de Contabilidad y PYMES. Ediciones Piramide. 
Madrid 2008 
 
• Web d’Organismes Comptables:  
            Asociación  Española de Contabilidad y Administración de empresas  
            ( AECA): www.aeca.es 
 
            Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC): 
            http://www.icac.meh.es 
 
 
Temes 8 fins 11 
 
BLANCO , I, AIBAR B, RÍOS, S. Contabilidad de Costes: Cuestiones i supuestos 
prácticos resueltos y propuestos. Edicions Pretice Hall. Madrid, 2001 
ROCAFORT, A. Contabilidad  de Costes. Fundamentos y ejercicios resueltos. 
Editorial ACCID Bresca- Profit. Barcelona, 2008 
A més a més de tots els temes es publicaran uns esquemes bàsics en la pagina 
web de l’assignatura al Campus Virtual. 
També es publicaran els enunciats d’exercicis pràctics en el web de l’assignatura 
al Campus Virtual. 
 
Enllaços web 
 
Campus virtual UAB:   
 
https://cv2008.uab.cat/ 
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