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Prerequisits

No es requereixen prerequisits específics per a la realització d'aquest mòdul.

L'objectiu final de la comptabilitat és subministrar informació econòmica i financera als seus usuaris per a la
presa de decisions. El terme de "comptabilitat directiva" fa referència a la informació utilitzada habitualment
per l'adreça de les organitzacions en els seus processos de control i de presa de decisions, amb la finalitat de
mantenir la capacitat competitiva de l'entitat i motivar a tots els actors del procés productiu perquè col·laborin
en la consecució dels objectius organitzatius. Els instruments i processos dels quals s'ha dotat la comptabilitat
directiva per complir els seus objectius són el nucli d'estudi d'aquest mòdul.

Objectius

- Comptabilitat de gestió

- Elaboració i control de pressupostos de l'entitat

- El control de gestió.

Competències

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Aplicar els sistemes de càlcul de costos, la programació pressupostària i el control de gestió a la
planificació comptable i financera de les entitats així com elaborar el quadre de comandament integral.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
Descriure els nous enfocaments per a la reducció de costos.

Diferenciar el control pressupostari del control de gestió.
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Diferenciar el control pressupostari del control de gestió.
Identificar els sistemes de control pressupostari i lanàlisi de les desviacions.
Identificar les noves tendències en comptabilitat de costos.
Identificar lestructura duna empresa i, a partir daquí, dissenyar el quadre de comandament integral.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Continguts

Comptabilitat de gestió

- La comptabilitat de gestió

- La relació entre adreça dels activitats, organització i control.

- Esquema del procés de control de gestió

- La comptabilitat com a sistema d'informació per a la gestió.

- Objectius i funcions de la comptabilitat de costos

- Tipus de costos i sistemes de càlcul de costos

Elaboració i control de pressupostos

- Funcionament d'un sistema integrat de planificació

- Funcions i tipus de pressupostos

- El pressupost operatiu anual: previsions d'activitat i de costos

- El compte de resultat previst.

- Anàlisi cost-volum-beneficio

- Control pressupostari: anàlisi de desviacions

El control de gestió

- Control pressupostari  control de gestió.versus

- L'entorn del control de gestió

- Estratègia i quadre de comandament.

- Disseny i característiques dels indicadors de control de gestió

- Disseny i implantació del quadre de comandament integral

Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de tres tipus d'activitats:

- Activitat dirigida: classes teòriques i classes pràctiques.

- Activitat supervisada: consistent en la realització de tutories per a la preparació de casos.

- Activitat autònoma que es divideix en dues parts:

* Part d'estudi per part de l'alumne (lectures, cerca d'informació, etc).
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* Part d'estudi per part de l'alumne (lectures, cerca d'informació, etc).

* Activitat autònoma individual o en grup dedicada a la cerca de dades i elaboració d'un informe

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teóriques 15 0,6 2, 5, 6

Realització de casos pràctics i treballs 30 1,2 2, 6

classes practiques 13 0,52 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories casos practics 3 0,12 6

Tipus: Autònomes

Estudi dels continguts 87 3,48 3, 4, 5

Avaluació

El sistema d'avaluació es divideix en 3 modalitats:

- Presentació de casos i supòsits pràctics: 45% (Realización de diversos casos pràctics de forma individual o
en grup. Alguns d'ells es presentaran en classe)

- Prova final: 50%

(La prova final serà individual i escrita. En ella, i als apartats que s'indiquin, podrà consultar-se el material
d'estudi del mòdul i es realitzarà una vegada finalitzades les classes regulars (a principis de juliol). La nota
mínima requerida en aquest examen per promediar és de 3,5 punts sobre 10.

- Participació i assistència en classe: 5% (assistència mínima 75%)

S'efectuarà un control diari d'assistència i es valorarà especialment la intervenció de cada estudiant en les
qüestions que es plantegin en classe o que ell mateix plantegi.

Procés de Recuperació

"Per participar en el 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."

. Els i les estudiants han d'haverApartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB)
obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9. La prova de recuperació s'efectuarà entre 15 i
20 dies després de la prova final. L'estudiant que es present 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 acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del
procés disciplinari que es 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
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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 i participació 5% 0 0 4

Examen final 50% 2 0,08 1, 3, 4

Presentació de casos i treballs 45% 0 0 2, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia básica:

Anthony, R.N. y Govindarajan, V. (2008), Sistemas de control de gestión. McGraw-Hill. Especialmente los
capítulos 3, 4 y del 7 al 10.

Comisión de Contabilidad de Gestión de ACCID (2010). Manual de control de gestión: diseño e
implementación de sistemas de control de gestión, Profit Editorial, Barcelona.

Vergés, J. (1998), La Planificació Econòmica i Financera de l´Empresa. Elaboració i utilització de previsions
. Servei de Publicacions de la UAB. 2a. edició. La versión en castellano (2000) secom a base de la gestió

puede consultar a: http:/webs2002.uab.es/jverges/

Bibliografia complementaria:

Hongren, C.T., Datar, S.M i Rajan, M.V. (2012), . EditorialContabilidad de Costos. Un enfoque gerencial
Pearson Educación, 14a edició. En especial, els capítols 6 a 9.

Es subministrarà bibliografia complementaria en els temes que ho requereixin
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