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Prerequisits

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

Objectius

Context:

Aquesta assignatura figura contextualitzada dins de la matèria Control Financer junt amb l'assignatura Costos
II, que s'imparteix en el segon quadrimestre del tercer curs del Grau de Comptabilitat i Finances.

Objectius

Proporcionar els coneixaments necessaris que permetin a l'alumne identificar i entendre el context econòmic i
financer de la comptabilitat de costos i gestió, familiaritzant-lo amb la seva terminologia i aplicacions.
Comprendre la relació entre la Comptabilitat Bàsica (externa) i la Comptabilitat de Costos (interna).
Aconseguir que l'alumne descobreixi i sàpiga utilitzar la relació existent entre costos, nivell d'activitat i el guany
d'una empresa.
Conèixer el concepte de cost i la relació entre cost i despesa, així com la classificació dels costos.
Iniciar al alumne en la problemàtica dels costos indirectes i familiaritzar-lo amb els mètodes principals de la
seva assignació.
Conèixer i saber utilitzar els sistemes d'acumulació de costos utilitzats para valorar el cost d'un producte o
servei i elaborar el compte de resultats analítica.

Competències

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.
Mostrar una motivació per la qualitat del treball realitzat i una sensibilitat pels temes mediambientals i
socials.

Resultats d'aprenentatge

Elaborar informes sobre l'eficiència de l'empresa.
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1.  
2.  

3.  

4.  

Elaborar informes sobre l'eficiència de l'empresa.
Elaborar informes tecnicocomptables per als gestors de l'empresa, que els ajudin a prendre decisions
de gestió.
Mostrar una motivació per la qualitat del treball realitzat i una sensibilitat pels temes mediambientals i
socials.
Proposar i aplicar un sistema d'informació financera- comptable que estudïi la formació interna de valor
a l'empresa.

Continguts

Tema 1 La Comptabilitat de Costos

Diferències entre Comptabilitat Externa (Financera) i Comptabilitat Interna (Costos/Gestió).
Les connexions entre ambdues Comptabilitats. Traspàs d'informació entre l'àmbit intern i l'àmbit extern.
Estructura Comptable Triangular (relació amb altres comptabilitats).
La Normalització Comptable.

Tema 2 Concepte de Cost. Classificació

Concepte de Cost.
Relació entre Cost i Despesa.
Resultat Intern. L'Esquema Comptable Bàsic.
Classificació dels Costos.
Els Costos en els diferents sectors productius.

Tema 3 Els Costos per Naturalesa

Els cost dels Materials.
El cost de la Mà d'obra.
Altres Costos Indirectes.
Els Costos Financers.

Tema 4 Sistemes d'imputació de Costos

Direct Cost.
Full Cost Industrial.
Full Cost Total.
Imputació Racional.

Tema 5 Les Seccions Homogènies

Concepte i característiques de les Seccions Homogènies.
Classificació de les seccions.
L'Estadística de Costos.
Les Claus de Repartiment. Les Unitats d'Obra.
Liquidació de l'Estadística de Costos.
El Mètode de les Equivalències.

Tema 6 La Valoració de Productes i Seveis (I). Producció per Processos

El gràfic del flux productiu.
Acumulació dels costos als productes.
El Quadre de Repartiment.
El Quadre Matricial.
L'Estructura del Cost Unitari.

L'informe de producció. La producció equivalent.
2



L'informe de producció. La producció equivalent.
Existències inicials i matèria primera addicional.
Pèrdues per manca de qualitat.

Tema 7 LaValoració de Productes i Serveis (II). La Producció Conjunta

Assignació dels costos als productes principals.
Mètodes d'assignació dels costos als subproductes, residus i deixalles.
El quadre matricial en la producció conjunta.

Tema 8 La Valoració de Productes i Serveis (III). Les Ordres de Fabricació

Assignació dels costos a les Ordres.
Valoració de les Ordres en curs.
El càlcul del resultat de les Ordres.

Tema 9 Els costos basats en les activitats (Activity Based Costing)

Fonaments del sistema de costos ABC.
Generadors i inductors de cost.
El procés d'assignació de costos.
El sistema ABM (Activity Based Management) com a eina de control dels costos.

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 a classe,
debat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques i problemes 14 0,56 1, 2, 3, 4

Classes teòriques, debat casos i treball en grup 30 1,2 2, 4

Práctiques de Laboratori 6 0,24 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Seguiment exercicis i casos 5 0,2 1, 4

Tutories casos pràctiques i treballs en grup 20 0,8 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi i recerca d'informació 45 1,8 2, 4

Preparació treballs en grup 26 1,04 1, 2, 3
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Avaluació

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

1ª) Desenvolupament d'un projecte en grup (45% de la nota total).

5% per realitzar les entregues a temps (si no s'entrega al menys el 80% de les mateixes es suspèn el
projecte).
30% el projecte. Es valorarà en funció d'una rúbrica.

10% el primer prototip (nota de grup).
20% la versió final (nota de grup).

10% valoració individual final (mitjana ponderada de les notes dels companys). La nota no és
computable si no es realitza aquesta activitat.

2ª) Prova parcial obligatòria de coneixements bàsics, temes 1 fins al 6 (25% de la nota total). La nota és
computable si s'obté una qualificació superior a 4 punts sobre 10.

3ª) Assistència, participació i treball a classe (10% de la nota total). La nota és computable si s'obté una
qualificació superior a 4 punts sobre 10.

4ª) Examen Final (20% de la nota, o 45% de la nota en el cas de no assolir la nota mínima a la prova parcial
obligatòria).

Per superar l'assignatura cal que l'alumne del seu còmput global obtingui una nota igual o superior a 5 punts
sobre 10. La nota mínima requerida perquè la prova parcial sigui computable és de 4 punts sobre 10. Si un
alumne supera el requisit mínim de qualificació en la prova parcial només caldrà que es presenti a l'examen
final dels conceptes bàsics relacionats amb els temes 7, 8 i 9 i l'exàmen computarà un 20% de la nota total.
En cas contrari, l'alumne s'haurà d'examinar-se de tots els conceptes bàsics (temes 1 fins a 9) i l'examen
computarà un 45% de la nota total. La nota de l'exàmen final és computable si s'obté una qualificació
superior a 4 punts sobre 10.

Calendari d'activitats d'avaluació

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 dela Universitat.

Procés de Recuperació
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"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat 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, 4

Cas pràctic en grup 45 % 0 0 1, 2, 3

Primera prova 25 % 2 0,08 4

Prova final 20 % 2 0,08 4
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