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Prerequisits

Es recomanable haver cursat "Introducció a la Comptabilitat" i "Comptabilitat de Costos I"

Objectius

Conèixer el concepte i aplicacions del cost estàndard com a eina bàsica de la Planificació i del Control
Pressupostari.

Conèixer les eines bàsiques per a la presa de decisions.

Conèixer els preus de transferència.

Comprendre el concepte de qualitat en els seus diferents àmbits (producte, empresa i entorn). Saber calcular
els costos de qualitat del producte o servei.

Conèixer el Quadre de Comandament.

Competències

Analitzar i determinar l'estructura comptable dels costos, així com certificar assentaments, saldos,
estats financers, comptes de rendiments i altres documentacions comptables.
Elaborar i interpretar estats financers i informes per a fins comptables, fiscals, financers i
organitzacionals.
Emetre informes tècnic-comptables en relació a la situació d'una empresa.
Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, dissenyar i implantar el pressupost d'una empresa i avaluar-ne la seva implementació.
Elaborar informes comptables sobre els costos de qualitat i mediambientals per als gestors de
l'empresa.

Elaborar informes tecnicocomptables per als gestors de l'empresa, que els ajudin a prendre decisions
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Elaborar informes tecnicocomptables per als gestors de l'empresa, que els ajudin a prendre decisions
de gestió.
Ser capaç d'adaptar-se a entorns canviants.
Treballar en equip.

Continguts

Tema 1 El cost estàndard

Concepte d'estàndard.
Objectius del cost estàndard.
Avantatges i limitacions.
Càlcul del cost unitari estàndard.

Cost estàndard de les matèries primeres.
Cost estàndard de la mà d'obra.
Cost estàndard dels costos indirectes de producció.

Tema 2 El Quadre de Comandament Integral

Identificació de Perspectives
Establiment d'indicadors

Tema 3 El Pressupost Flexible

El Pressupost Flexible. Concepte.
El cost estándard i el Pressupost Flexible.
Elaboració d'un Pressupost Flexible.
El Control Pressupostari.

Tema 4 La Presa de Decisions a curt termini

Etapes en la presa de decisions.
El cost rellevant.
Anàlisi de la relació Cost-Volum-Guany.
Tipus de presa de decisions a curt termini.

Tema 5 El Control Pressupostari

Les desviacions Comercials.
Les desviacions Industrials.
Altres desviacions.

Tema 6 Els preus de transferència.

La descentralització i els preus de transferència.
Tipus de preus de transferència.

Tema 7 Els Costos de Qualitat

Concepte de Qualitat.
Tipus de Costos de la Qualitat.
Càlcul dels costos de la qualitat.

Metodologia

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

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
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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 debat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques i problemes 13 0,52 1, 2, 3

Classes teòriques, debat casos i treball en grup 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5

Práctiques de Laboratori 4 0,16 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Preparació treballs en grup 25 1 4, 5

Tutories casos pràctics/treballs en grup 13 0,52 4

Tipus: Autònomes

Estudi i recerca d'informació 40 1,6 1, 4

Preparació treball en grup 18 0,72 3, 4, 5

Avaluació

L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en les següents activitats.

Assistència, participació i treball a classe. Realització d'activitats diverses a cada classe a proposta del
professor (10% de la nota total). Un 20% de tots els treballs de classe podran ser eliminats.
Treball en grup: Realització d'un cas pràctic en grup (40% de la nota total), consistent en una aplicació
al món real d'alguns dels temes (1, 2 o 3) del curs. Al final del curs, cada grup haurà de fer una
presentació oral del seu cas.
Una primera prova parcial d'avaluació continuada, (25% de la nota total) dels temes 1 a 4, i primera
part del tema 5.
Examen Final (25% de la nota total).

S'entén per nota final ponderada del curs, les notes de cada activitat pel seu percentatge de ponderació.
L'alumne superarà l'assignatura, si assoleix una nota mínima (igual o superior) al 5 sobre 10 en el còmput
global. En el càlcul de la mitjana ponderada si en una activitat la nota obtinguda és inferior a 4 aquesta
activitat passa a tenir valor 0.

L'estudiant que superi la prova parcial amb la qualificació minima requerida (4 sobre 10) s'avaluarà a l'examen
final de la segona part del tema 5 i dels temes 6 i 7 (25% de la nota total, nota minima 4 sobre 10).
L'alumneque tregui una nota inferior al 4 en la primera prova parcial, podrà examinar-se de la segona part
(25% de la nota total, nota mínima 4 sobre 10), immediatament desprès podrà fer l'examen de la primera part
(25% de la nota total, temes 1 a 4, i primera part del tema 5, nota mínima 4 sobre 10). L'examen final està
programat en el calendari d'exàmens de la Facultat.

Calendari d'activitats d'avaluació
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Les dates de les diferents proves d'avaluació(exàmens parcials, exercicis, lliurament de treballs, ...)
s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de la prova final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i
degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones
responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova
programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats
d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que, d'acord amb el paràgraf anterior, necessitin
canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el documentSol·licitud reprogramació prova
que trobaran a https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la
mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les mateixes d'acord amb la
normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviamentavaluat en un conjunt d'activitats
que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de

 Els i les estudiants han haver obtingut una l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).
qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d'aquesta prova està 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.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acted'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116.
Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència, participació i treball a classe 10 % 0 0 1, 2, 3, 4

Examen Final 25 % 2 0,08 1, 2, 3

Prova parcial 25% 2 0,08 1, 2, 3

Treball en grup 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5
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