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Prerequisits
Haver aprovat les assignatures d'Introducció a la Comptabilitat i Anàlisi dels Estats Financers. També seria
recomanable, però no imprescindible, haver cursat l'assignatura optativa de Comptabilitat Financera.

Objectius

Les empreses existeixen en un entorn dinàmic, en constant canvi, i l'organització s'ha d'adaptar a
aquests canvis i modificar el seu comportament. La comptabilitat està marcadament implicada en
el canvi.
L'àrea comptable ajuda les organitzacions a detectar la necessitat del canvi i dóna informació
valuosa per decidir com efectuar-lo.
En aquest context, la comptabilitat no s'ha de limitar a una mera recopilació de dades, sinó que el
domini del llenguatge comptable ha de permetre de veure més enllà.
L'assignatura Innovació Comptable té com a objectiu dotar l'estudiant d'eines per -a partir d'un
profund coneixement del llenguatge comptable - saber utilitzar-les en les diferents etapes en les
que es pot trobar una empresa (constitució, creixement, maduresa, situació concursal, liquidació).
En els últims anys s'ha parlat molt de la comptabilitat creativa, entesa com a manipulació de la
comptabilitat per aprofitar-se dels vuits de la normativa comptable. La innovació comptable
supera en escreix aquest enfocament. No es tracta de manipular o falsejar, sinó que es tracta de
conèixer les possibles eleccions entre diferents pràctiques de valoració i comptabilització de les
operacions permeses per la norma, i estudiar quines són les conseqüències d'una o altra
alternativa.
El fil conductor de l'assignatura és la vida de l'empresa, en les seves diferents etapes. Es proposa
estudiar - en base a l'exposició i resolució de casos pràctics - el paper de la innovació comptable
en la fase inicial d'una empresa, la fase de creixement, maduresa i declivi.
Competències
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
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Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
Valorar la utilitat de la informació comptable per a la presa de decisions dels seus diferents usuaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani
4. Identificar les decisions que es poden prendre a través de l'anàlisi i interpretació de la informació
comptable.
5. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
6. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
7. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
8. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

1.- Innovació comptable a l'inici de l'empresa
- Formes jurídiques. Implicacions comptables.
- Estructura de finançament. Patrimoni net i endeutament.
- Anàlisi de viabilitat d'un projecte. Aspectes quantitatius i qualitatius. El business Plan.
- Situació patrimonial i règim de responsabilitats.
2.- Innovació comptable en l'empresa en desenvolupament
- L'empresa en desenvolupament i el compte de resultats. Alternatives comptables.
- Compliment del Business Plan
- L'Estat de Fluxos de Efectiu.
- El futur del projecte empresarial. Indicadors d'èxit o fracàs.
- Valoració de l'empresa
3.- Innovació comptable en l'etapa de maduresa de l'empresa
- El compte de resultats d'una empresa madura
- L'estructura òptima de finançament
- L'Estat de Fluxos de Efectiu com a indicador de solvència
- El futur de l'empresa. Vendre o mantenir.
4.-Empresa en dificultats
- Detecció de dificultats en base a la informació comptable
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- Detecció de dificultats en base a la informació comptable
- La comptabilitat no és l'instrument per viabilitzar una empresa en dificultats
- Règim de responsabilitats de l'òrgan d'Administració
5.-Empresa en liquidació i concurs de creditors
- Normes comptables de valoració per a l'empresa en liquidació
- Procés de liquidació d'una empresa
- El concurs de creditors. Tipus de concurs i procés concursal.
Metodologia
Classes teòriques on el professor fa una exposició de la matèria, incentivant la participació dels
estudiants.
Classes pràctiques on s'analitzen i discuteixen exercicis i casos pràctics prèviament resolts pels
estudiants.
Tutories on els estudiants tenen la possibilitat de resoldre els seus dubtes amb el professor d'una
manera personalitzada.
Proposta de lectures i discussió de notícies d'actualitat relacionades amb l'assignatura.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes pràctiques

15

0,6

4

Classes teòriques

30

1,2

4

Lliurament de pràctiques

5

0,2

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Tutories

4

0,16

2

76

3,04

4

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Treball autònom

Avaluació

Es requereix l'assistència a classe, on es resolen part dels exercicis i casos pràctics en què es basa
l'assignatura. La qualificació final és 40% d'avaluació continua (en base a la resolució d'exercicis
i casos pràctics fets per l'estudiant, individuals i en grup), i 60% d'examen escrit final.
Aquell estudiant que no participi en cap activitat d'avaluació tindrà un "No avaluable".
Per a aquells estudiants que en l'avaluació del curs hagin obtingut una nota que sigui igual o
superior a 4 i inferior a 5 hi haurà una re-avaluació. Els professors de l'assignatura decidiran la
modalitat d'aquesta re-avaluació. La data de la re-avaluació estará programadada en el calendari
d'exàmens de la Facultat. La nota de la re-avaluació serà qualitativa i només tindrà dues possibles
opcions: Apte o No-apte. Si l'estudiant obté una nota d'Apte es considera que ha superat
l'assignatura amb una noa numèrica igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de no-Apte, no
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l'assignatura amb una noa numèrica igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de no-Apte, no
supera l'assignatura i la nota final serà igual a la nota obtinguda abans de la re-avaluació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Anàlisi i discusió de casos pràctics

40 %

8

0,32

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Prova de coneixement

60 %

12

0,48

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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