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1. OBJECTIUS 
 
Els objectius a assolir en el desenvolupament de l’assignatura són, 
 
1. Iniciar a l’estudiantat en la funció de la comptabilitat com a sistema d’informació financera. 
2. Conèixer el format i el contingut de la documentació comptable. 
3. Saber formular els principals documents comptables i reconèixer el procés comptable. 
4. Conèixer la legislació que afecta a la comptabilitat de manera general i el Pla General de 

Comptabilitat en particular. 
5. Saber interpretar i analitzar de manera bàsica la informació financera continguda en els 

documents comptables. 
 
2. CONTINGUTS 
 
La metodologia que es seguirà per desenvolupar el programa consistirà en explicacions teòriques 
combinades amb sessions on es realitzaran exercicis pràctics. 
 
3. PROGRAMA 
 
Mòdul 1 - Introducció 
 
1. Introducció a l’assignatura 

1.1. La informació financera 
1.2. Concepte de comptabilitat 
1.3. Usuaris de la Comptabilitat 
1.4. Funcions de la comptabilitat 

1.4.1. El Registre d’operacions 
1.4.2. Elaboració dels estats financers 
1.4.3. L’anàlisi dels estats financers 

 
2. La normativa espanyola sobre la informació comptable 

2.1. La normalització comptable a Espanya 
2.2. El procés d’harmonització comptable a la Unió Europea 
2.3. El pla General de comptabilitat 
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Mòdul 2 - Els estats financers fonamentals 
 

1. El Patrimoni  
1.1. El concepte del patrimoni empresarial 
1.2. Els components del patrimoni empresarial 
1.3. La valoració en comptabilitat 

 
2. L’Actiu  

2.1. L’actiu no corrent 
2.1.1. Immobilitzat material 
2.1.2. Inversions immobiliàries 
2.1.3. Immobilitzat intangible 
2.1.4. L’amortització de l’immobilitzat 
2.1.5. Inversions financeres a llarg termini 

2.2. L’actiu corrent 
2.2.1. Les existències 
2.2.2. Deutors comercials i comptes a cobrar a curt termini 
2.2.3. Inversions financeres a curt termini 
2.2.4. Efectiu i inversions equivalents 

 
3. El Passiu i el patrimoni net 

3.1. El Passiu no corrent 
3.1.1. Obligacions a llarg termini 

3.2. El Passiu corrent 
3.3. El Patrimoni Net 

3.3.1. El Capital, Les reserves y el resultat de l’exercici 
 
4. El Balanç de situació 

 
5. El resultat i els seus components 

5.1. Les despeses de l’exercici 
5.1.1. Despeses d’explotació 

5.1.1.1. El cost de l’aprovisionament 
5.1.1.2. Altres despeses d’explotació 

5.1.2. Les despeses financeres 
5.1.3. L’impost sobre el benefici 

5.2. Els ingressos de l’exercici 
5.2.1. Els ingressos d’explotació 

5.2.1.1. La xifra neta de negocis 
5.2.1.2. Altres ingressos d’explotació 
5.2.1.3. Ingressos financers 

5.3. El resultat d’operacions interrompudes 
 

6. El compte de pèrdues i guanys 
 

7. L’estat de fluxos d’efectiu 
7.1. Concepte i tipus de fluxos d’efectiu 
7.2. Model d’Estat de fluxos d’efectiu 

 
 
Mòdul 3 – L’Anàlisi dels estats financers 
 
1. Introducció a l’anàlisi de los estats financers 

1.1. Àrees d’anàlisi i metodologia 
1.2. Tècniques d’anàlisi 
1.3. Eines d’anàlisi  

1.3.1. Anàlisi de tendències. Variacions interanuals  
1.3.2. Anàlisi estructural. Percentatges verticals 
1.3.3. Ràtios 

 
2. Anàlisi de la solvència de l’empresa 

2.1. Estudi de la solvència 
2.2. Estudi de la liquidesa de l’empresa 
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3. Anàlisi de la rendibilitat 
3.1. La rendibilitat econòmica i els seus components 
3.2. La rendibilitat financera i els seus components 

 
4. Anàlisi d’ingressos i despeses 

4.1. Anàlisi vertical del compte de pèrdues i guanys 
4.2. Indicadors d’ingressos 
4.3. Indicadors de despeses 

 
5. Introducció a l’anàlisi dels fluxos de l’empresa 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
− El Pla General de Comptabilitat 
− Material en format digital facilitats pel professor i disponible al campus virtual de l’assignatura 
− Exercicis 
− Lectures complementàries 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
 
− PLA GENERAL DE COMPTABILITAT, Ed. McGraw-Hill 
− CÓDIGO DE COMERCIO Y LEYES COMPLEMENTARIAS, Ed Civitas 
− INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN FINANCIERA, Joan Baigol y otros, Ed. Ediuoc 
− PLANIFICACIÓN CONTABLE ESPAÑOLA, José Luís Gallizo y otros, Ed. Piràmide 
− ANÀLISI DE BALANÇOS, Oriol Amar, Edicions Gestió 2000 
 
6. AVALUACIÓ       
 
En el sistema d’avaluació l'estudiantat disposarà de dues opcions: 
 
Avaluació continuada 
 
Consistirà en el seguiment de l’assignatura de manera activa per part de l’alumne el que inclou: 

 Assistència regular a classe (es recomana un mínim del 80%) 
 Realització dels exercicis proposats a classe 
 Realització de tres pràctiques individuals de control a classe programades prèviament. 

 
Les dates de lliurament de cada exercici i dels cas s’indicaran a classe. 
 
La qualificació final de l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada es formularà de la 
següent manera: 

- La mitjana de les tres pràctiques de control suposarà el 40% de la nota final 
- El 60% restant s’avaluarà mitjançant un examen de síntesi individual de caràcter pràctic. 

 
En el cas que la qualificació mitjana de les pràctiques de control sigui inferior a 5 no es podrà 
superar l’avaluació continuada pel que, en aquest cas l’estudiantat haurà de presentar-se 
forçosament a l’examen final per superar l’assignatura. 
 
Avaluació mitjançant examen final 
 
El segon sistema d’avaluació consistirà en la realització d’un únic examen individual de caràcter 
teòric i pràctic  
 
Aquest examen constarà d’una pregunta teòrica de desenvolupament referent a la legislació i/o 
conceptes  comptables i de tres exercicis pràctics, referents un al patrimoni, un al resultat i el 
darrer a l’anàlisi d’estats comptables. 
 
La nota final de l’assignatura es conformarà amb el resultat de l’examen sense cap altra 
consideració. 
 
A les proves es podrà accedir únicament amb bolígraf i DNI calculadora, qualsevol material 
addicional necessari estarà inclòs a l’enunciat de la prova. 
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Horaris i dates clau 
 

 Data Horari Lloc 

Dilluns 15 a 16 hores Facultat de Dret. Aula 0.35 Classes 

Divendres 17 a 19 hores Facultat de Dret. Aula 0.35 

Dilluns 16 a 18 hores Facultat de Dret despatx 1.20 Tutories 

Divendres 19 a 20 hores Facultat de Dret despatx 1.20 

Examen febrer Dijous 27/01/11 16 a 18 hores Facultat de Dret. Aula 1.04 

Examen setembre Dimarts 06/09/11 16 a 18 hores Facultat de Dret. Aula 1.04 

 
Per tal d’evitar esperes i optimitzar el sistema de tutories es recomana a l’estudiantat comunicar 
prèviament al professor, ja sigui personalment o mitjançant correu electrònic a l’adreça 
jbaigol@aegern.udl.cat la intenció d’assistir a la tutoria per tal de rebre la confirmació de la 
disponibilitat per part del professor el dia i l’hora escollits. 
 
 


