DENOMINACIÓ: COMPTABILITAT BÀSICA
MODALITAT: Online
DURADA: 60 hores
OBJECTIUS:
Els objectius generals del curs són:
Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa. Definir els objectius de la comptabilitat.
Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.
Per això en finalitzar el curs el participant ha de:
1. Conèixer els conceptes bàsics.
2. Aprendre els procediments i tècniques generals.
3. Conèixer el procés comptable bàsic complet.
4. Aprendre determinats temes concrets d’aplicació general.
5. Capacitar al participant perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.
6. Realitzar un inventari inicial i de gestió i determinar el balanç de situació de
l’empresa.
7. Conèixer la metodologia comptable i analitzar la terminologia i els instruments
comptables.
8. Interpretar i aplicar el contingut bàsic del Pla General de Comptabilitat.
9. Classificar comptablement fets econòmics bàsic aplicant la metodologia comptable i
els criteris del Pla General de comptabilitat.
10. Introduir assentaments comptables seguint la normativa en vigor per registrar
comptablement la documentació.
11. Elaborar un balanç i compte de resultats a partir del registre de les operacions diàries
pròpies de l’activitat de cada empresa.
12. Identificar els aspectes essencials i les característiques de les operacions comercials
amb IVA.

CONTINGUTS:
UNITAT DIDÀCTICA 1. PATRIMONI
1.1. El Balanç de Situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys

UNITAT DIDÀCTICA 2. EL PROCÉS COMPTABLE
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1 Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’abonament
UNITAT DIDÀCTICA 3. TRACTAMENT COMPTABLE DE LES EXISTÈNCIES
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum
UNITAT DIDÀCTICA 4. TRACTAMENT COMPTABLE DE L’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA
4.4. Comptabilització de l’IVA
UNITAT DIDÀCTICA 5. AMORTITZACIONS
5.1. Concepte i necessitat de l’amortització
5.2. Comptabilització de les amortitzacions
5.3. Regulació fiscal de les amortitzacions

