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ASSIGANTURES DE 
COMPTABILITAT AL GRAU

Primer curs

Introducció a la comptabilitat

Comptabilitat financera I

Segon Curs

Comptabilitat financera II

Tercer Curs

Anàlisi estats financers

Optatives Quart Curs (Menció comptabilitat i fiscalitat)

Fonaments d'Auditoria

Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables

Comptabilitat i Fiscalitat

Comptabilitat Pública

Actualització Comptable i Financera

Consolidació d'Estats Financers

Totes les assignatures són de 6 ECTS
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COMPTABILITAT FINANCERA I

Objectiu:

L'objectiu d'aquesta assignatura es, per una part, estudiar
les principals normes de registre i valoració
incorporades en el Pla General de Comptabilitat i, per altra,
conèixer les diferències amb el Pla de Comptabilitat per a
petites i mitjanes empreses i quines empreses poden aplicar
el Pla Pimes. L'aplicació d'aquestes normes (ja sigui el Pla
General o el Pla Pimes) condueix a la formulació dels comptes
anuals de les empreses.
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COMPTABILITAT FINANCERA I
La reforma del PGC s’ha realitzat de la següent manera:

1.- Adaptació del material de teoria a la nova legislació.

* Tema Marc Conceptual: Definició del Valor raonable
i adaptació del Balanç de situació.

* Tema Instruments Financers: explicació de les noves
categories d’Actius i Passius Financers.

* Denominació d’algunes partides del Patrimoni Net
en el Balanç de Situació.

* Denominació d’alguns comptes comptables

* Es manté els grups 8/9 per comptabilitzar la
categoria de “Valor Raonable en canvis a PN”

* El PGC de les PIMES no es modifica. 4



COMPTABILITAT FINANCERA I

2.- Adaptació dels exercicis d’actius financers 
a les noves categories de valoració.

3.- Adaptació dels exercicis de l’impost de
societats per la nova denominació de la
categoria de “Actius financers a valor
raonable en canvis a PN”
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COMPTABILITAT FINANCERA I

2.- Adaptació dels exercicis d’actius
financers a les noves categories de
valoració.

3.- Bibliografia obligatòria:

EJERCICIOS RESUELTOS Y
COMENTADOS CON EL PGC (adaptado a
la reforma contable 2021) ACCID.
Autores: Francesc Gómez, Oriol Amat,
Fernando Campa, Soledad Moya, Eduardo
Rivera, Jordi Rizo y Xavier Sentís.
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ACTUALITZACIÓ COMPTABLE 
I FINANCERA

Objectius

Conèixer la normativa comptable a Espanya i a nivell
internacional:

1. Conèixer el Pla General de Comptabitat per a PIMES i,
comparar-lo amb el PGC global.

2. Estudiar les darreres resolucions i consultes de l'ICAC en
matèria de comptabilitat que desenvolupen certs aspectes
del PGC global i del Pla de PIMES.

3. Descripció del panorama normatiu a nivell internacional.

4. Anàlisi de les Normes Internacionals Informació Financera
(NIIF's-NIC's).

5. Estudi de les diferències entre el PGC global i les
principals Normes Internacionals Informació Financera. 7



ACTUALITZACIÓ COMPTABLE 
I FINANCERA

1.- Adaptació del material de teoria a la
Reforma comptable:

a) norma de valoració nº 9 PGC versus
NIIF 9.

b) informació a la memoria

c) primera implantació i la seva
implicació fiscal
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ACTUALITZACIÓ COMPTABLE 
I FINANCERA

2.- Adaptació dels exercicis:

a) Exercicis de categories

b) Exercicis de reclassificació de
categories.

c) Exercicis de primera implantació. Amb
assignació i revocació de totes les categories
tant de forma retroactiva com prospectiva.
En instruments de patrimoni i en Valors
representatius de deute. 9



MOLTES GRÀCIES

jordi.rizo@uab.cat

Sabadell, 10 de març de 2021

10


