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Informació general de l'assignatura
Denominació

FONAMENTS DE COMPTABILITAT

Codi

101301

Semestre d'impartició

1r Q Avaluació Continuada

Caràcter

Troncal

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics

0

Crèdits pràctics

0

Departament/s

Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició

Català

Distribució de crèdits

Begoña Arias Terés 7,8
Yolanda Montegut Salla 3
Jordi Moreno Gené 8.4
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Begoña Arias Terés
Yolanda Montegut Salla
Jordi Moreno Gené

Informació complementària de l'assignatura
Cal tenir constància que per cursar l'assignatura de Comptabilitat Financera de segon de grau cal tenir aquesta
assignatura de Fonaments de Comptabilitat aprovada.
L'assignatura de Fonaments de Comptabilitat s'imparteix a primer curs del Grau en ADE. 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 el Grau, uns
coneixements bàsics de comptabilitat per poder treballar en una empresa realitzant tasques comptables i de
gestió.
Un aprofundiment adequat de l'assignatura és imprescindible per entendre altres assignatures que estan
directament relacionades amb el Grau, i que s'imparteixen en cursos posteriors.

Objectius acadèmics de l'assignatura
Saber comptabilitzar les operacions bàsiques d'una empresa: compres, vendes, nòmines, ingressos i
despeses generals, i d'altres operacions que faci l'empresa.
Saber elaborar els comptes anuals de l'empresa amb la informació introduïda: balanç i compte de
resultats.
Ser capaç d'elaborar un cicle comptable complet.
Ser capaç d'elaborar un cicle comptable complet.
Saber elaborar els comptes anuals de l'empresa amb la informació introduïda: balanç i compte de
resultats.
Saber buscar i utilitzar documents de caràcter comptable que les empreses poden necessitar per dur
a terme el dia a dia de la comptabilitat: Pla General de Comptabilitat, Pla de Comptabilitat per a
Pimes, adaptacions sectorials.
Saber comptabilitzar les operacions bàsiques d'una empresa: compres, vendes, nòmines, ingressos i
despeses generals, i d'altres operacions que faci l'empresa.
Saber buscar i utilitzar documents de caràcter comptable que les empreses poden necessitar per dur
a terme el dia a dia de la comptabilitat: Pla General de Comptabilitat, Pla de Comptabilitat per a
Pimes, adaptacions sectorials.
Treball en equip i lideratge.
Saber comptabilitzar les operacions bàsiques d'una empresa: compres, vendes, nòmines, ingressos i
despeses generals, i d'altres operacions que faci l'empresa.
Saber buscar i utilitzar documents de caràcter comptable que les empreses poden necessitar per dur
a terme el dia a dia de la comptabilitat: Pla General de Comptabilitat, Pla de Comptabilitat per a
Pimes, adaptacions sectorials.
Ser capaç de treballar i d’aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar adequadament
amb els altres, cooperant i col•laborant
Saber buscar i utilitzar documents de caràcter comptable que les empreses poden necessitar per dur
a terme el dia a dia de la comptabilitat: Pla General de Comptabilitat, Pla de Comptabilitat per a
Pimes, adaptacions sectorials.
Ser capaç d'elaborar un cicle comptable complet.
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Competències
Competències estratègiques de la Universitat de Lleida
Correcció en l'expressió oral i escrita
Objectius
Saber comptabilitzar les operacions bàsiques d'una empresa: compres, vendes, nòmines, ingressos i
despeses generals, i d'altres operacions que faci l'empresa.

Competències específiques de la titulació
Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.
Objectius
Saber elaborar els comptes anuals de l'empresa amb la informació introduïda: balanç i compte de
resultats.
Ser capaç d'elaborar un cicle comptable complet.

Elaborar, interpretar i auditar la informació economicofinancera d'entitats i particulars i prestar-los
assessorament.
Objectius
Ser capaç d'elaborar un cicle comptable complet.
Saber elaborar els comptes anuals de l'empresa amb la informació introduïda: balanç i compte de
resultats.

Competències transversals de la titulació
Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar adequadament amb els
altres, cooperant i col·laborant.
Objectius
Saber buscar i utilitzar documents de caràcter comptable que les empreses poden necessitar per dur
a terme el dia a dia de la comptabilitat: Pla General de Comptabilitat, Pla de Comptabilitat per a
Pimes, adaptacions sectorials.
Saber comptabilitzar les operacions bàsiques d'una empresa: compres, vendes, nòmines, ingressos i
despeses generals, i d'altres operacions que faci l'empresa.

Capacitat de crítica i autocrítica.
Objectius
Saber buscar i utilitzar documents de caràcter comptable que les empreses poden necessitar per dur
a terme el dia a dia de la comptabilitat: Pla General de Comptabilitat, Pla de Comptabilitat per a
Pimes, adaptacions sectorials.
Treball en equip i lideratge.
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Actuar sobre la base del rigor, el compromís personal i l’orientació a la qualitat.
Objectius
Saber comptabilitzar les operacions bàsiques d'una empresa: compres, vendes, nòmines, ingressos i
despeses generals, i d'altres operacions que faci l'empresa.

Capacitat d'organitzar i planificar.
Objectius
Saber buscar i utilitzar documents de caràcter comptable que les empreses poden necessitar per dur
a terme el dia a dia de la comptabilitat: Pla General de Comptabilitat, Pla de Comptabilitat per a
Pimes, adaptacions sectorials.
Ser capaç de treballar i d’aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar adequadament
amb els altres, cooperant i col•laborant

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
Objectius
Saber buscar i utilitzar documents de caràcter comptable que les empreses poden necessitar per dur
a terme el dia a dia de la comptabilitat: Pla General de Comptabilitat, Pla de Comptabilitat per a
Pimes, adaptacions sectorials.
Ser capaç d'elaborar un cicle comptable complet.
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Continguts fonamentals de l'assignatura
TEMA 1: LA COMPTABILITAT COM A SISTEMA D’INFORMACIÓ
- Definició de comptabilitat
- Usuaris de la informació comptable
- Divisió de la comptabilitat

TEMA 2: EL BALANÇ
- El patrimoni de l’empresa
- Estructura econòmica o actiu
- Estructura financera o passiu
- El net patrimonial
- Equilibridel balanç
- Tipus de balanç

TEMA 3: EL MÈTODE COMPTABLE
- Concepte comptable de compte
- Representació gràfica i terminologia del compte
- Classes de comptes
- Teories sobre el càrrec i l’abonament de comptes
- L’assentament

TEMA 4: REGULACIÓ LEGAL I NORMALITZACIÓ COMPTABLE. EL PLA GENERAL DECOMPTABILITAT
- Llibres de comptabilitat
- Obligacions comptables i registrals dels empresaris
- La normalització comptable
- El Pla Generalde Comptabilitat

TEMA 5: EL CICLE COMPTABLE
- Etapes del cicle comptable
- Balanç inicial
- Assentament d’obertura
- Llibre major
- Operacions corrents
- Determinació del resultat
- Elaboració del balanç final

TEMA 6: EXISTÈNCIES
- Principals comptes del grup 3
- Compres i vendes
- Valoracióde les existències
- Variació d’existències a final de l’exercici
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- Operacions amb envasos i embalatges
- Deteriorament de valor

TEMA 7: CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS
- Deutes de funcionament: proveïdors i creditors
- Crèdits de funcionament: clients i deutors
- Els efectes comercials
- Deutes i crèdits amb el personal
- Deteriorament de valor

Eixos metodològics de l'assignatura
En el grup gran de l'assignatura es duran a terme classes teòriques per tenir un coneixement dels continguts i
aquests es complementaran amb sessions pràctiques relacionades amb el temari.
Els grups mitjans seran essencialment pràctics per a que l'alumne pugui posar en pràctica els coneixements
adquirits en el grup gran.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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PROGRAMACIÓ DE L'ASSIGNATURA:
Dates
(Setmanes)

Activitat

Descripció:

Presencial

Activitat treball autònom

1

Presentació
assignatura
Tema 1
Tema 2

Pautes a seguir
Lliçó magistral
Lliçó magistral

Teoria

2

Tema 2
Tema 3

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

3

Tema 3

Problemes

Exercicis i problemes

4

Tema 4

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

5

Prova teòrico-pràctica 1
Tema 5

Prova
Lliçó magistral i problemes

Resolució prova
Exercicis i problemes

6

Tema 5

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

7

Tema 5

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

8

Tema 5

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

9

Prova pràctica 1

Prova

Resolució prova

10

Tema 6

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

11

Tema 6

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

12

Tema 6

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

Tema 7

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

14

Resolució exercicis

Exercicis

Resolució exercici

15

Tema 7

16

Tema 7

13

17

Prova teorico-pràctica 2

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

Lliçó magistral i problemes

Exercicis i problemes

Prova

Resolució prova

Prova

Resolució prova

18
19

Prova pràctica 2

20

Sistema d'avaluació
La nota final es la suma de les qualificacions obtingudes en les proves següents:
Exercicis que l’alumne resoldrà a classe i que si es fan correctament en total valdran un 15% de la nota
Tres proves d’avaluació fetes al llarg de la matèria:
La primera que constarà de dues parts, una teòrica i una pràctica que valdrà en total un 15%
La segona tipus test de contingut teorico-pràctic que valdrà un 10%
Un exercici pràctic acumulatiu que val un 60% de la nota i que es farà al final del crèdit.
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Donada la naturalesa acumulativa de la materia, en aquest últim examen la nota mínima que s’ha treure és de 5
per que es tinguin en compte la resta de proves de l’avaluació continuada. En cas contrari l’assignatura queda
suspesa.
Entenent que les proves són acumulatives i per tant poder sortir qüestions de proves anteriors
A les proves tipus test s’ha de tenir en compte que les respostes incorrectes resten un 25% de la nota correcta.

Bibliografia i recursos d'informació
CONTABILIDAD GENERAL 11ª Edición actualizada; Jesús Omeñaca García ; Editorial Deusto
SUPUESTOS PRACTICOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE SOCIEDADES; Jesús Omeñaca
García ; Editorial Deusto
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD; Editorial Mc Graw Hill

