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Prerequisits

Aquesta assignatura aborda diferents temes de comptabilitat que complementen a la comptabilitat financera.
Es tracta de la comptabilitat d'entitats no lucratives, entitats financeres i la comptabilitat del sector públic. En
tots aquests àmbits s'analitza la normativa comptable existent i la diferència en relació al PGC. Finalment es
tracta la comptabilitat de les situacions concursals.

Objectius

- Comptabilitat d'entitats no lucratives

- Comptabilitat d'entitats financeres i asseguradores

- Normes comptables del sector públic

- Regulació comptable i mercantil de les situacions concursals

Competències

Aplicar la metodologia i els processos comptables d'alt nivell, d'acord amb les normes comptables i les
seves actualitzacions, a l'elaboració dels comptes anuals individuals i consolidats.
Conèixer el marc regulador de la comptabilitat i l'auditoria a Espanya i aplicar-lo als diferents tipus
d'empreses.

Gestionar de forma eficient la informació diferenciant la que és rellevant per a la presa de decisions
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Gestionar de forma eficient la informació diferenciant la que és rellevant per a la presa de decisions
econòmic-financeres.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer la normativa comptable sobre situacions de crisi empresarial i saber com es reflecteix i quines
conseqüències té en els estats financers.
Descriure la normativa comptable en els sectors amb regulacions específiques com ara entitats
públiques, entitats financeres, asseguradores i no lucratives.
Descriure la regulació comptable i fiscal relacionada amb les situacions de crisi empresarial.
Gestionar de forma eficient la informació diferenciant la que és rellevant per a la presa de decisions
econòmic-financeres.
Identificar els aspectes clau de la normativa comptable reguladora de les entitats de les entitats no
lucratives i les seves diferències amb la normativa comptable general.
Identificar els aspectes clau de la normativa comptable reguladora de les entitats del sector públic i les
seves diferències amb la normativa comptable general.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Reconèixer els aspectes més rellevants de la normativa comptable reguladora de les entitats
financeres i asseguradores i les seves característiques específiques.

Continguts

PRIMERA PART

NORMATIVA COMPTABLE SOBRE ENTITATS NO LUCRATIVES

1- Reforma comptable. Reial decret 259/2008 de 23-12-08 sobre fundacions i associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya i RD 125/2010, de 14-9-10 que modifica el Pla Comptable. Entitats
que poden aplicar aquest Pla General de Comptabilitat.

2- Normes de registre i valoració específiques, com per exemple la valoració d'actius no generadors de fluxos
d'efectiu.

3- Estats Financers: Balanç, Compte de Resultats, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de canvis en el Patrimoni
Net i Memòria.

4- Pla de comptes específic.

5- Diferències entre el Pla comptable i Pla comptable per a pimes

SEGONA PART

NORMATIVA COMPTABLE SOBRE ENTITATS FINANCERES I ASSEGURADORES

REGULACIÓ COMPTABLE PER A ENTITATS FINANCERES

El negoci bancari i el seu reflex comptable.
Marco regulatori específic: la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya, les NIIF.
El balanç d'una entitat bancària
Especificitats dels actius i passius del balanç.
El compte de resultats d'una entitat bancària
Interpretació dels estats financers bancaris

DISPOSICIONS COMPTABLES PER A ENTITAT. ASSEGURADORES
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DISPOSICIONS COMPTABLES PER A ENTITAT. ASSEGURADORES

El negoci assegurador i el seu reflex comptable.
Marco regulatori específic: el Pla Comptable d'Entitats Asseguradores, la IFRS 4 (Contracte
d'assegurances)
El balanç d'una entitat asseguradora.
Especificitats dels actius i passius del balanç.
El compte de resultats d'una entitat asseguradora
Interpretació dels estats financers de lesentitats asseguradores.

TERCERA PART

NORMATIVA COMPTABLE SECTOR PÚBLIC

1. El Pressupost en les Administracions Públiques. Marc legal.

1.1.-Normativa Pressupostària

1.2. El cicle pressupostari

1.3.-Contingut i Estructura del pressupost

1.4.-Operacions pressupostàries i no pressupostàries

2.-El Pressupost: Ingressos i despeses

2.1.-Classificació de la despesa i dels ingressos.

2.2.-Fases d'execució de les despeses i dels ingressos

2.3.-La modificació del pressupost

2.4.-Comptabilitat pressupostària versus comptabilitat financera

3.-La liquidació del Pressupost

3.1.-Significat de la liquidació i magnituds.

3.2.-El resultat pressupostari

3.3.-El romanent de tresoreria

3.4.- Aprovació de la liquidació

4.-El compte General: contingut, formació, aprovació.

5.-La Instrucció de Comptabilitat Local: model normal i model simplificat

5.1. Principis Generals

5.2. Àrees d'especial transcendència.

Romanent del crèdit
Projectes de despesa.
Despeses amb finançament afectat
Administració de recueros per compte de otr os ens públics.

5.3. El PGC Pública adaptat a l'Administració Local.

6.- Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

6.1.- Àmbit d'aplicació i principis
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6.2.- Estabilitat pressupostària

6.3.- Regla de la despesa

6.4.- Sostenibilitat Financera.

QUARTA PART

regulació mercantil sobre el concurs de creditor

1. Nocions bàsiques sobre els procediments concursals

1.1. La reforma concursal. Pressupostos del concurs

1.2. Fases del procediment concursal. L'article 5.3. LC

1.3. Classificació dels crèdits i qüestions rellevants del concurs.

1.4. Principis rectors i objectiu de la Llei.

2. Implicacions comptables en les diferents fases del procediment concursal

2.1. Declaració del concurs. La insolvència del deutor i l'art. 5.3. LC

2.2. Implicacions comptables derivades de l'informe de l'Administració Concursal

2.3. Efectes de la tramitació del concurs en la llevanza ordinària de la comptabilitat

2.4. Efectes de les irregularitats comptables en la qualificació del concurs.

3. Efectes del procediment concursal en l'informe d'auditoria

Metodologia

Es combinen classes teòriques amb classes pràctiques que permetin a l'alumne el seguiment adequat de
l'assignatura.

"La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la
presencialitat que imposin les autoritats sanitàries".

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes practiques 9 0,36 2

Classes teóriques 21 0,84 2, 3, 5, 6, 8

Tipus: Supervisades

Tutories casos practics 2 0,08 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi de normatives 88 3,52 1, 5, 6, 8

Realització de casos pràctics i treballs 27 1,08 5, 6
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Avaluació

El sistema d'avaluació es divideix en 3 modalitats:

- Presentació de casos pràctics: 35% (realización de diversos casos pràctics en grup. Aquests es presentaran
en classe)

- Participación i assistència en classe: 15% (assistència mínima 75%)

- Prova final: 50%

La prova final es realitzarà una vegada finalitzades les classes regulars (a principis de juliol)

Nota mínima en l'examen: 3,5 punts (sobre 10 punts)

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
116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

9. ORGANIZACIÓN DEL TEMPS DE DEDICACIÓN DE L'ESTUDIANT I

L'estudiant haurà de seguir les classes regulars diàries de dilluns a dijous. Alguns divendres es programaran
tutories opcionals per a l'alumnat per a un millor seguiment del temari així com de les consultes sobre
exercicis, treballs i proves.

Per al correcte desenvolupament de l'assignatura l'alumne haurà de complementar la docència a les aules
amb estudi pel seu compte.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Participació i assistència 15% 0 0 2

Presentació d'exercicis 35% 1 0,04 4, 5, 6, 8
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