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1. L’ASSIGNATURA EN EL CONJUNT DEL PLA D’ESTUDIS 
 
L’assignatura de Comptabilitat Financera I s’imparteix a primer curs de la Diplomatura de Ciències 
Empresarials. Es tracta d’introduir a l’alumne en la Comptabilitat General que apliquen les 
empreses per tal que, en cursos posteriors, pugui aprofundir sobre normes i criteris de valoració 
comptables. 
 
Aquesta assignatura és important en el sentit de que l’alumne ha de tenir, un cop hagi acabat la 
diplomatura, uns coneixements bàsics de comptabilitat per poder treballar en una empresa 
realitzant tasques comptables i de gestió. 
 
Un aprofitament adequat de l’assignatura és imprescindible per entendre altres assignatures que 
estan directament relacionades amb la diplomatura, i que s’imparteixen en cursos posteriors,  com 
son Comptabilitat Financera II, Anàlisis dels Estats Comptables, Auditoria i Comptabilitat de Costos 
I i II. 
 
2. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
L’objectiu de l’assignatura és aconseguir que l’alumne assoleixi els coneixements necessaris 
referents a la sistemàtica comptable i al desenvolupament d’un cicle comptable complet, amb el 
propòsit de ser capaç de desenvolupar una comptabilitat a l’empresa sense errors ni de conceptes 
ni de càlculs i conèixer a fons el Pla General de Comptabilitat i la normativa comptable 
internacional. 
 
3. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE L’ASSIGNATURA 
 
- Comprensió del camp d’acció de la comptabilitat, de tots aquells aspectes que inclou i requisits 

que ha de complir perquè sigui un instrument útil per a les empreses. 
- Coneixement dels principis de comptabilitat legals que han d’aplicar les empreses. 
- Habilitat per analitzar i confegir informació comptable. 
- Comprensió dels elements que integren el patrimoni de l’empresa. 
- Capacitat per saber fer tot el procés comptable fins arribar a la confecció del balanç final i dels 

comptes de pèrdues i guanys. 
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4. CONTINGUTS 
 
TEMA 1: LA COMPTABILITAT COM A SISTEMA D’INFORMACIÓ 

- Definició de comptabilitat 
- Usuaris de la informació 
- Requisits de la informació comptable 
- El mètode comptable 

 
TEMA 2: EL BALANÇ 

- El patrimoni 
- Estructura econòmica o Actiu 
- Estructura financera o Passiu 
- El Net Patrimonial 
- Equilibri del Balanç 
- Tipus de balanç 

 
TEMA 3: EL COMPTE 

- Concepte comptable de compte 
- Representació gràfica i terminologia del compte 
- Classes de comptes 
- Teories sobre el càrrec i l’abonament dels comptes 
- L’assentament 
- El cicle comptable 

 
TEMA 4: ASPECTES FORMALS DE LA REPRESENTACIÓ COMPTABLE 

- Llibres de comptabilitat 
- Regulació legal de la comptabilitat 

 
TEMA 5: LA NORMALITZACIÓ COMPTABLE. EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 

- La reforma del Pla General de Comptabilitat 
- Estructura del PGC: 

- Marc Conceptual 
- Normes de registre i valoració 
- Comptes anuals 
- Quadre de comptes 
- Definicions i relacions comptables 
 

TEMA 6: LES EXISTÈNCIES 
- Principals comptes del grup 3 
- Mètodes comptables per registrar les existències 
- Comptabilització de les operacions amb IVA 
- Variació d’existències al final de l’exercici 
- Valoració de les existències 
- Operacions amb envasos i embalatges 

 
TEMA 7: CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS 

- Deutes de funcionament: proveïdors i creditors 
- Crèdits de funcionament: clients, deutors i efectes comercials 
- Deutes i crèdits amb el personal 

 
TEMA 8: IMMOBILITZAT 

- Immobilitzar material 
- Immobilitzat intangible 
- El leasing com a forma de finançament 
- Immobilitzat financer 
- Amortització de l’immobilitzat 
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini 

 
TEMA 9: COMPTES FINANCERS 

- Inversions financeres  
- Deutes a curt termini 
- Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 
- Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 
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TEMA 10: FINANÇAMENT BÀSIC  

- Capital  
- Reserves 
- Resultats pendents d’aplicació 
- Deutes  per préstecs rebuts i altres conceptes a llarg termini 
- Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 

 
TEMA 11: PROVISIONS, DETERIORAMENTS I PERIODIFICACIONS 

- Provisions (grup 1) 
- Deteriorament de valor de l’immobilitzat (grup 2) 
- Deteriorament de valor d’existències (grup 3) 
- Deteriorament de valor de crèdits comercials (grup 4) 
- Deteriorament de valor dels instruments financers (grup 5) 
- Ajustaments per periodificació 

 
TEMA 12: EL RESULTAT 

- Ingressos 
- Despeses 
- Compte de Pèrdues i Guanys 
- Operacions continuades i interrompudes 
- L’Impost sobre benefici com a despesa de l’exercici 
- Distribució de resultats 

 
TEMA 13: ELS ESTATS FINANCERS 

- Normes per a l’elaboració dels comptes anuals 
- Balanç i Compte de PiG normal i abreujat 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net 
- Grups 8 i 9 del PGC associats als Canvis en el Patrimoni Net 
- La memòria 

 
5. ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN EN L’ASSIGNATURA 
 
El primer dia de classe s’exposaran els objectius de l’assignatura i es presentarà el programa, així 
com s’informarà sobre la metodologia a seguir i els criteris d’avaluació de l’assignatura. 
 
Al llarg del curs, les classes presencials es desenvoluparan entre: 

• Classes teòriques: s’exposaran els temes del programa mitjançant la impartició de classes 
magistrals on donar a conèixer a l’alumne les idees més importants de cada tema. També 
s’aprofundirà cada tema a través d’articles, llibres, etc. que recullin la problemàtica que 
s’està analitzant. 

• Classes pràctiques: estaran dedicades a resoldre exercicis que plantejarà el professor sobre 
els temes que es vagin tractant a classe, amb els comentaris corresponents. 

 
6. TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Aproximadament i tenint en compte el calendari acadèmic, durant el mes de setembre i octubre 
s’impartiran els  5 primers temes de contingut teòric, i que serviran per introduir a l’alumne en la 
comptabilitat, tot indicant la seva importància i el seu funcionament. Els temes posteriors es 
desenvoluparan a través de classes teòriques i exercicis pràctics.  
 
Durant els mesos de novembre, desembre i gener, es veuran els temes 6, 7, 8 i 9 i 10. Durant 
aquest primer quadrimestre es realitzaran diverses proves d’avaluació continuada. 
 
Durant els mesos de febrer, març i abril es desenvoluparan els temes 11, 12 i 13. Durant aquest 
segon quadrimestre es realitzaran la resta de proves d’avaluació continuada. 
Finalment, el mes de maig servirà per fer un repàs de l’assignatura i practicar tot el que s’ha vist 
en el temari a través de l’elaboració d’exercicis complets. 
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7. AVALUACIÓ 
 
L’assignatura té dues vies alternatives d’avaluació: 

• Avaluació Continuada: Els alumnes tenen la possibilitat d’acollir-se a una avaluació 
continuada de la part teòrica de l’assignatura, que es farà al llarg del curs. Aquesta 
consistirà en realitzar periòdicament proves sobre els temes que es van tractant a classe, 
amb la finalitat de conèixer el nivell d’assoliment dels coneixements per part de l’alumne i 
es guardarà la qualificació de totes les proves realitzades. El nombre total de proves que es 
realitzarà durant el curs acadèmic serà de 5.  

• Es obligatori que l’alumne realitzi al menys el 80% de les 5 proves de l’Avaluació 
Continuada. La nota final de l’avaluació continuada serà la que s’obtingui de sumar les 
quatre millors notes obtingudes i dividir-les per 4. Si l’alumne durant el curs no pot assistir 
a una de les 5 proves, pot continuar fent l’avaluació continuada. 

• El que tingui menys de 4 proves realitzades d’avaluació continuada, tindrà que presentar-
se al examen teòric de juny. 

• Els alumnes que no hagin assolit una nota mitjana igual o superior a 5 hauran de fer al 
juny el test teòric i l’examen pràctic. 

• Si la mitjana obtinguda de totes les proves realitzades és igual o superior a 5 quedarà 
exempt de fer al juny la part teòrica de l’examen que consisteix en un test de caràcter 
eliminatori i  només s’haurà d’examinar de la part pràctica de l’assignatura (exercici).  

• La nota final serà el promig de l’avaluació continuada i la nota obtinguda en l’exercici 
pràctic, que també s’ha d’aprovar per fer la mitjana 
 

 
 

• Avaluació ordinària (Examen final). Si l’alumne no es vol acollir al sistema d’avaluació 
continuada, té la possibilitat d’anar directament a l’examen final de juny, (cal tenir present 
que es tracta d’una assignatura anual). L’examen inclou una part teòrica i una part 
pràctica. Per aprovar l’assignatura cal aprovar les dues parts. Cada part s’aprova amb un 
cinc i la nota final serà la mitjana de les dues notes. 

 
El professor valorarà positivament l’assistència i la participació a classe; per la qual cosa s’haurà de 
lliurar la fitxa al professor amb les dades de l’alumne en un termini màxim de 30 dies naturals des 
de l’inici de curs. 
 
8. MATERIALS 
 
El alumne necessitarà per seguir adequadament l’assignatura una calculadora, el text del Pla 
General de Comptabilitat i els dossiers d’exercicis que el professor anirà publicant periòdicament. 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
PLA GENERAL DE COMPTABILITAT (2007). Nou Pla General de Comptabilitat. Gestión 2000. ACCID. 
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (2007). Editorial McGraw Hill 
 
(*) Cal tenir present que l’actual reforma del Pla General de Comptabilitat, implicarà que al llarg 
del curs la bibliografia bàsica i altra de complementària serà presentada a l’alumne per tal que en  
tingui coneixement, donat que encara no existeixen llibres de text que incloguin el nou PGC.  
 
PÀGINES WEB RECOMANADES  
• ACCID. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. Associació que neix amb l'ànim de 

convertir-se en un nexe d'unió pels professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en 
l'àmbit de la comptabilitat: www.accid.org 

• AECA. Asociación Española de Contabilidad y Administración. És una institució professional 
emissora de principis i normes de comptabilitat i d’estudis sobre bones  pràctiques en gestió: 
www.aeca.es 

• ICAC. Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Institució que emet normatives i 
consultes sobre temes de comptabilitat, aplicable a l’estat espanyol: www.icac.mineco.es 

• IASB. International Accounting Standards Board. És una organització privada que emet les 
Normes Internacionals de Comptabilitat: www.iasb.org 

 


