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COMPTABILITAT GENERAL 
 
 

Mòdul pertanyent al curs Tècnic/a administratiu comptable 
 
Objectius 
 

• Introduir a l’alumne en la matèria de comptabilitat per tal de realitzar 
correctament les tasques comptables bàsiques.  

• Dotar a l’alumne dels coneixements bàsics de la matemàtica financera. 
• Donar a conèixer el NOU PLA GENERAL COMPTABLE així com les 

modificacions que aquest ha introduït en la comptabilitat. 
 

 
Programa 
 

 
1. Càlcul financer.......................................................................................................3h 

1.1 Tipus d’interès 
1.2 Endeutament 
1.3 Relacions amb les entitats de crèdit 
1.4 Resolució de supòsits pràctics 

 
2. Generalitats i mecànica comptable...................................................................9h 

2.1 Generalitats de la comptabilitat 
2.2 Els Conceptes de patrimoni i resultats 
2.3 Els conceptes i els assentaments. 
2.4 El registre de les operacions. 
2.5 El cicle comptable. 
2.6 Els registres comptables. 
2.7 El balanç de situació. 
2.8 El compte de resultats. 

 
3. Comptabilització de les operacions més usuals...........................................16h 

3.1 L‘immobilitzat. 
3.2 Les existències. 
3.3 Les vendes i les compres. 
3.4 Introducció a l‘I.V.A. 
3.5 Els recursos permanents. 
3.6 Comptes financeres.  La tresoreria. 
3.7 Comptabilització de despeses de personal.  Nòmines i Seguretat Social. 
3.8 Les retencions per hisenda i altres organismes. 
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3.9 La periodificació comptable. 
3.10 Provisions per tràfic i altres. 
3.11 Comptabilització d‘impostos, tributs diversos i impost de 

societats. 
 
4. Comptabilitat informatitzada: Contaplus.......................................................9h 

4.1 Configuració de l’entorn de treball 
4.2 Entrada de dades 
4.3 Gestió de l’IVA 
4.4 Gestió Financera  
4.5 Gestió, anàlisi i presentació de dades 

 
 
 
Metodologia 
 

Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització de 
supòsits pràctics extrets de la realitat empresarial que seran analitzats de forma 
individual i grupal.  
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció, equips informàtics amb els últims programes per 
la realització de la comptabilitat informatitzada i la ofimàtica i el lliurament de 
material didàctic de suport que complementarà l’exposició del docent 
 
 
 


