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1. OBJECTIUS

Aquesta  matèria  està orientada per a  que l’alumne adquireixi  uns coneixements
suficients dels fonaments conceptuals de la Comptabilitat Analítica i  aconsegueixi
una formació bàsica en matèria de càlcul de costos. D’aquí es desprèn un primer
objectiu  que  serà  justificar  la  comptabilitat  de  costos  front  la  comptabilitat
financera, presentant les característiques diferencials entre una i l’altra.

Un segon objectiu  serà veure els diferents tipus de costos i  obtenir els cost de
fabricació dels productes, determinant quin és el cost dels diferents factors que el
componen.

I finalment controlar i valorar els inventaris de productes i determinar el resultat
intern per poder exercir un control sobre el compte d’explotació de l’empresa.

2. CONTINGUTS

Els continguts de l’assignatura seran: definir conceptes propis de la matèria; veure
les diferents classificacions de costos (costos directes o costos indirectes; costos
fixes o variables; costos de fabricació o comercials i d’administració); analitzar els
costos  de  tots  els  factors  que  intervenen  en  un  procés  productiu  i  de
comercialització;  mètodes de  càlcul  de  costos (Full-Cost  i  Direct-cost  )  i  definir
centres de costos.

3. PROGRAMA

TEMA 1 : CONCEPTE I OBJECTIUS DE LA COMPTABILITAT DE COSTOS
1.1. Concepte de la Comptabilitat de costos
1.2. Objectius de la Comptabilitat de costos
1.3. Delimitació entre Comptabilitat Analítica i Comptabilitat General
1.4. Conceptes bàsics de la Comptabilitat de costos
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TEMA 2 :  TIPUS DE COSTOS
2.1.  Costos externs- Costos calculats
2.2. Costos de producció-Costos de distribució-Costos d’Administració
2.3. Costos directes-Costos indirectes
2.4. Costos històrics-Costos estàndard
2.5. Costos controlables-Costos no controlables
2.6. Costos fixes-Costos variables

TEMA 3 :  ELS COSTOS DELS FACTORS
3.1  Cost de materials : control i criteris de valoració d’inventaris
3.2  Cost de la mà d’obra : objectius del seu càlcul i costos incorporables
3.3  Cost indirectes de fabricació : principals costos incorporables

TEMA 4 : MÈTODES PER DETERMINAR COSTOS I RESULTATS
4.1. Full-Cost
4.2. Funcional
4.3. Direct-cost
4.4. Imputació racional : cost de subactivitat.

TEMA 5 : ELS CENTRES DE COST
5.1.  EL repartiment de costos entre els centres
5.2. Centres principals i centres auxiliars: el subrepartiment
5.3. Imputació dels costos als productes: unitats d’obra
5.4. Tractament comptable dels producte en curs de fabricació

TEMA 6 : PROBLEMES ESPECÍFICS DEL CALCUL DE COSTOS
6.1.  Diferències d’inventari
6.2.  Costos de subproductes, residus i productes defectuosos

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

Els materials de què disposa l’alumne són casos pràctics que es lliuren al servei de
fotocòpies i als dossiers electrònics de l’assignatura, alguns d’aquests casos estan
resolts.  A  més  l’alumne  també  disposa  de  models  d’exàmens  de  convocatòries
anteriors per tal de poder fer una mena d’autoavaluació final.
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6. AVALUACIÓ

El curs de comptabilitat de costos I serà avaluat mitjançant un examen final al juny i
un altre al setembre (per a l’estudiant que hagi suspès o no s’hagi presentat a la
convocatòria de juny). 

L’examen constarà  de  dues  proves:  una  prova  teòrica  (tipus  test)  i  una  prova
pràctica. La nota que permet superar l’examen és cinc o més punts sobre deu en
cadascuna de les dues proves.
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