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Prerequisits

És aconsellable haver assolit els coneixements de l'assignatura Introducció a la Comptabilitat que s'imparteix
a primer curs del grau d'Administració i Direcció d'Empreses.

Objectius

Aquesta assignatura té com objectiu que l'estudiant conegui la utilitat de la regulació comptable, els conceptes
de les principals magnituds que integren els comptes anuals, així com la seva valoració dins del context de la
regulació comptable vigent i el registre comptable de les operacions de l'empresa.

Le competències adquirides en aquesta assignatura són la base de coneixement per altres camps de la
comptabilitat com ara la comptabilitat de societats, l'anàlisi dels estats financers, la comptabilitat pública,
comptabilitat de les cooperatives o la comptabilitat d'entitats sens ànims de lucre.

A més a més, la comptabilitat financera està estretament vinculada amb altres matèries com ara Economia de
l'Empresa, Dret Mercantil o Fiscalitat.

Competències

Administració i Direcció d'Empreses
Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el
medi ambient i en la societat.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Utilitzar la informació comptable com instrument d'avaluació i diagnòstic.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Interpretar els indicadors financers d'una entitat i entendre les decisions que es poden prendre a partir
de la seva anàlisi
Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el
medi ambient i en la societat.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

TEMA 1. EL MARC DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE

1.1. L'harmonització i la regulació comptable

1.2. El marc conceptual del Pla General de Comptabilitat

TEMA 2. EL FINANÇAMENT PROPI

2.1. El capital

2.2. Les reserves

2.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts

2.4. Informació a revelar a la memòria

TEMA 3. EL FINANÇAMENT ALIÈ

3.1. Els instruments financers

3.2. Definició de passiu financer

3.3. Classes de passius financers

3.4. Reconeixement, valoració i registre

3.5. Informació a revelar a la memòria

TEMA 4. ELS ACTIUS FINANCERS

4.1. Concepte

4.2. Classes

4.3. Valoració

4.4. Registre comptable

4.5. Informació a revelar a la memòria

TEMA 5. LES INVERSIONS TÈCNIQUES DE L'EMPRESA I LES INVERSIONS INMOBILIÀRIES

5.1. Concepte

5.2. Valoració inicial

5.3. Reconeixement i registre comptable
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5.4. Valoració posterior al reconeixement inicial

5.5. Baixa de l'actiu

5.6. Informació a revelar a la memòria

TEMA 6. OPERACIONS COMERCIALS

6.1. Garanties postvenda

6.2. Insolvències

6.3. Acomptes

6.4. Envasos i embalatges

6.4. Moneda estrangera

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 la lectures i discussió de notícies d'actualitat relacionades amb l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 15 0,6 1, 4

Classes teòriques 30 1,2 2, 3, 5

Tipus: Supervisades

Lliurament de pràctiques 5 0,2 1, 2, 3, 4

Tutories 4 0,16 2

Tipus: Autònomes

Treball autònom 90 3,6 2, 3

Avaluació

La nota final de l'assignatura es valora realitzant les següents activitats:

Tres proves de coneixements durant el curs que es valoren un 30% cadascuna.
L'anàlisi i discussió de casos pràctics es valoren un 10% de la nota. Per assolir aquesta nota es
requerirà la presència a classe dels estudiants durant el curs.

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
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re-avaluació. La data de la re-avaluació estarà programada 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 nota numèrica màxima 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.

Un alumne només pot obtenir un "No avaluable" a l'assignatura sempre i quan no hagi participat en 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 avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Anàlisi i discussió de casos 10% 2 0,08

Tres proves de coneixement durant el curs 90% 4 0,16

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Montesinos Julve, Vicente (Coord.) (2010) Fundamentos de contabilidad financiera, Editorial Pirámide, Madrid.

Pla General de Comptabilitat (PGC), Edició universitària 2008, Editorial McGrawHill, Madrid.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Mallo, C. i Pulido, A. (2008), Contabilidad Financiera. Un enfoque actual, Ed. Paraninfo, Madrid.

Rodríguez, G, et al. (2006), Contabilidad Europea 2005. Análisis y aplicación de las NIIF, Ed. McGrawHill,
Madrid.

Socias Salva, A. (2008), Contabilidad financiera: El plan general de contabilidad de 2007, Ed. Pirámide,
Madrid.

Waden-Berghe Lozano, J.L. (Coord.) (2008), Contabilidad financiera. Nuevo Plan General de Contabilidad y
de PYMES, Ed. Pirámide, Madrid.

ENLLAÇOS WEBS

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: http://www.accid.org/

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA): http://www.aeca.es/

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG): http://www.efrag.org/Front/Home.aspx

Expertos en Contabilidad e Información Financiera (ECIF), organisme del Consejo General de Colegios de
Economistas de España: http://www.ecif.economistas.org/index.php

International Accounting Standards Board (IASB): http://www.ifrs.org/Home.htm

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): http://www.icac.meh.es/
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