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Prerequisits

És "imprecindible" haver cursat l'assignatura "Introducció a la comptabilitat".

Objectius

Context:

Aquesta assignatura figura contextualitzada dins de la matèria Comptabilitat Avançada junt amb les
assignatures Comptabilitat i Fiscalitat, Consolidació d'estats Financers i Audtoria en el segon quadrimestre del
quart curs del Grau de Comptabilitat i Finances.

Objectius

Proporcionar els coneixents necessaris que permetin a l'alumne identificar i entendre la problemàtica que
planteja l'elaboració de la informació financera de les Administracions Publiques.

Comprendre la relació entre la Comptabilitat Empresarial (financera) i la Comptabilitat Pública.

Aconseguir que l'alumne pugui conèixer els mecanismes de les operacions dels organismes públics.

Conèixer i saber comptabilitzar el tractament de qüestions estrictament comptables amb altres aspectes de
l'entorn dels ens públics, que precisament, són els que marcaran diferències entre la Comptabilitat d'aquest
tipus d'entitats i la Comptabilitat empresarial.

Conèixer el concepte de "Pressupost" com a eina bàsica de la Comptabilitat Pública. La seva execució, el
tractament del Pressupostos de Despeses i d'Ingressos, així com les operacions que tenen un caràcter
extrapressupostari.

Elaborar i interpretar els Comptes Anuals d'acord a la Comptabilitat Pùblica.

Competències
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1.  
2.  

3.  

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement
Planificar i dirigir l'organització comptable d'una empresa o d'un grup d'empreses.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement
Elaborar estats financers i informes per a fins comptables, fiscals, financers i organitzatius.

Continguts

Tema 1: El sector públic

1.- Introducció.

2.- Concepte Hisenda Pública i Sector Públic.

3.- Classificació i composició del sector públic:

- segons el SEC'95

- segons la LGP

4.- Distribució de competències en el sector públic.

5.- Especial referència a l'administració local.

Tema 2: La comptabilitat pública

1.- L'activitat econòmica de l'administració pública i la comptabilitat pública

L'activitat econòmica de l'administració pública

Principals característiques de la comptabilitat pública

2.- Finalitats de la comptabilitat pública.

Finalitats i usuaris

Diferències PGCP-PGC

3.- El Pla General de Comptabilitat Pública 2013. Estructura

4.- Imatge Fidel i principis comptables públics.

Tema 3: El pressupost

1.- Definició

2.- Principis pressupostaris

3.- Estructura del pressupost

4.- L'elaboració i l'aprovació del pressupost

5.- El cicle pressupostari

Tema 4: La comptabilitat pressupostària
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Tema 4: La comptabilitat pressupostària

1.- Estructura i característiques del pressupost de despeses

2.- Obertura del pressupost de despeses i les modificacions del pressupost

3.- Fases d'execució de la despesa

4.- Estructura i característiques del pressupost d'ingressos

5.- Obertura del pressupost d'ingressos i les modificacions pressupostàries

6.- Fases d'execució de l'ingrés

7.- Tipus d'ingressos públics: de naturalesa tributària i de naturalesa no tributària.

Tema 5: Immobilitzat no financer i patrimoni net

1.- Concepte i classificació de l'immobilitzat no financer

2.- Immobilitzat material

3.- Inversions mobiliàries

4.- Definició de patrimoni net: patrimoni aportat i patrimoni generat

5.- Principals operacions no pressupostàries

Tema 6: Endeutament (Passius financers)

1.- Endeutament

Deutes a llarg termini

Deutes a curt termini. Pòlisses de tresoreria (no pressupostari)

2.- Particularitats de l'endeutament a l'administració local

3.- Volum d'endeutament i rati d'estalvi net

4.- Comptabilització de les operacions relacionades amb l'endeutament.

Tema 7: Liquidació pressupostària

1.- La liquidació pressupostària i el resultat pressupostari

2.- Els romanents de crèdits

3.- Projectes de despesa. Càlcul de finançament afectat

4.- El romanent de tresoreria

Tema 8: Els comptes anuals

1.- El compte general.

Contingut

Tramitació

Procediments de control intern i extern

2.- Especial referència a la memòria i al compte de resultat econòmic-patrimonial
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1.  
2.  
3.  
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Tema 9: Avaluació de la gestió pública

1.- Indicadors financers i patrimonials

2.- Indicadors pressupostaris

3.- Anàlisi dels costos de les activitats

4 Indicadors de gestió

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació dels 4 tipus d'activitats:

Activitat dirigida: classes teòriques i practiques 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 complementaries, recerca d'informació, etc.).
Activitat autònoma en grup: recerca de dades i elaboració de casos. Presentació i cas de fer-ho en
classe, debat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques i exercicis 15 0,6 1, 3

Classes teòriques, debat casos i treball en grup 30 1,2 1, 2

Tipus: Supervisades

Seguiment exercicis i casos 5 0,2 1, 2

Tutories casos pràctiques i treballs en grup 20 0,8 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Estudi i recerca d'informació 40 1,6 1, 2, 3

Preparació treballs en grup 25 1 1

Avaluació

L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en quatre punts o activitats.

Treball a classe. Resolució i lliurament dels casos en que es realitzaran a classe (15% de la nota total).
Anàlisi de casos en grup: presentació de 2 o 3 casos o exercicis pràctics (25% de la nota total).
Una primera prova parcial d'avaluació continuada, (20% de la nota total) dels temes 1 a 3 .
Una segona prova parcial d'avaluació continuada (40% de la nota total) dels temes 4 a 9.

Serà condició "necessària" per a superar l'assignatura que l'alumne hagi participat en les quatre activitats
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Serà condició "necessària" per a superar l'assignatura que l'alumne hagi participat en les quatre activitats
descrites anteriorment.

L'estudiant superarà l'assignatura si assoleix una avaluació favorable, igual o superior al 50% (5) en el còmput
global de les quatre activitats, sempre que l'avaluació en les dues primers no inferior al 35% del seu valor. 
Altrament, la puntuació minima requerida en l'activitat 3 i 4 ha de ser d'un 40% per cada una de les dues
proves parcials.

Segons la normativa de la Facultat: "Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que
sigui igual o superior a 4 i inferior a 5, hi haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions
finals s'anunciarà la modalitat de la mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari
d'exàmens de la Facultat.  L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En
cas contrari mantindrà la mateixa nota." 

Un alumne es considera que està "No Presentat" a l' assignatura sempre i quan no hagi participat a cap de les
activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació
continuada ja no pot optar a un "No Presentat".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Classes pràctiques i exercicis 40 % 7,5 0,3 1, 2, 3

Proves parcials 60 % 7,5 0,3 1, 3
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