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RESUM
Normalització Comptable és una assignatura optativa del Grau en Administració i Direcció d'Empreses
(GADE). S'ocupa de la normativa vigent des del punt de vista mercantil i comptable per a l'activitat de
les unitats econòmiques, així com del adequat registre comptable de les operacions societàries.
La normalització comptable es desenvolupa a nivell internacional a través d'organismes i processos que
seran descrits i analitzats a l'inici de l'assignatura, centrant-nos al cas espanyol. De manera específica,
el desenvolupament de l'assignatura se centra en la comptabilitat de societats o comptabilitat d'entitats
jurídiques, degut a la importància d'aquestes en el desenvolupament de l'activitat econòmica.
L'assignatura se centra en l'estudi de les implicacions comptables que les operacions societàries tenen
en les societats de capital, degut a la preponderància d'aquestes sobre la resta de societats mercantils.
Per tant, l'assignatura estudia les problemàtiques comptables de les societats de capital des dels seus
inicis amb la seua fundació, passant a continuació a considerar les ampliacions i reduccions de capital.
A més a més, s'estudien les operacions d'endeutament sense recurs al sistema bancari mitjançant
l'emissió d'emprèstits amb títols de deute. S'atén també a les operacions de fusió i escissió de societats.
L'assignatura s'encarrega també del registre i distribució dels resultats obtinguts per les societats. Per
últim, també s'examinen les operacions de dissolució i liquidació de les entitats jurídiques, operacions
que requereixen d'un procés comptable ordenat que també analitzem.
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Aquesta matèria permet als estudiants adquirir les competències necessàries per a la gestió comptable
de les operacions societàries més importants, que són les que esdevenen quan s'inicien o canvien els
posicionaments estratègics de les societats i els equilibris de poder al seu govern.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Lassignatura requereix els coneixements comptables apresos per lestudiant a lassignatura troncal de
comptabilitat financera cursada prèviament.
A més, és aconsellable, encara que no imprescindible, el coneixement daspectes jurídics bàsics de les
societats mercantils.

COMPETÈNCIES
1313 - Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Capacitat per a treballar en equip.
- Compromís amb l'ètica i la responsabilitat social.
- Capacitat d'adaptació a noves situacions.
- Capacitat per a coordinar activitats.
- Ser capaç d'elaborar i interpretar la informació comptable, tant la financera, destinada als usuaris
externs, com la interna, destinada al control de gestió i la presa de decisions.
- Capacitat per a elaborar, interpretar i analitzar adequadament els estats financers de les
organitzacions, així com comprendre les seues implicacions en altres decisions i àrees empresarials.
- Capacitat per a avaluar les conseqüències econòmiques i financeres de l'aplicació de la normativa
comptable espanyola.
- Capacitat per a comparar i establir analogies entre la regulació comptable espanyola i la
internacional.
- Conèixer els mètodes comptables apropiats per a la consolidació d'estats financers i les
combinacions de negocis.
- Capacitat per a dissenyar la política comptable d'una empresa o grup empresarial.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
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• Coneixements específics sobre el registre i la valoració comptable d'operacions de la vida de les
societats mercantils.
• Capacitat de subministrament d'informació comptable adequada i pertinent en temps i forma, sobre les
operacions vitals de les entitats jurídiques.
• Habilitats per a la gestió d'informacions complexes i resolució de problemes comptables.
• Capacitat d'anàlisi de situacions i fets econòmics per a l'aplicació de principis i normes de comptabilitat
generalment acceptades.
• Coneixement i aplicació de criteris de valoració d'esdeveniments, actius, passius, ingressos i
despeses, que proporcionen informació fiable sobre les activitats empresarials i societàries.
• Recursos d'interpretació i criteris d'aplicació de les normes mercantils i comptables vigents.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. NORMALITZACIÓ COMPTABLE NACIONAL I INTERNACIONAL
1.1. Organismes i institucions
1.2. Normes europees: generació i control
1.3. Convergència global de la normativa comptable: IASB-FASB
1.4. Normes IASB: vigència i aplicació
1.5. Normativa comptable espanyola
1.6. Llei de Societats de Capital

2. CONSTITUCIÓ DE LES SOCIETATS DE CAPITAL
2.1. Comptabilitat de la fundació simultània
2.2. Comptabilitat de la fundació successiva
2.3. Instruments de patrimoni considerats passius financers
2.4. Problemàtica dels accionistes morosos i el seu registrament comptable
2.5. Tractament dels actius no dineraris susceptibles daportació

3. AMPLIACIONS DE CAPITAL SOCIAL
3.1. Marc jurídic normatiu: requisits establerts
3.2. Dret preferent de subscripció i prima demissió daccions
3.3. Modalitats i procediments dampliació de capital
3.3.1. Aportacions dineràries i no dineràries
3.3.2. Compensació de crèdits
3.3.3. Ampliació amb càrrec a reserves i beneficis
3.3.4. Conversió dobligacions en accions
3.3.5. Absorció de patrimonis en fusions y escissions de societats

4. REDUCCIONS DE CAPITAL
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4.1. Marc jurídic i requisits legals
4.2. Modalitats i procediments de reducció de capital
4.2.1. Eliminació de pèrdues
4.2.2. Devolució daportacions
4.2.3. Alliberament de dividends passius
4.2.4. Constitució o augment de reserves
4.2.5. Exclusió daccionistes i altres
4.3. Negocis amb accions pròpies

5. INSTRUMENTS DE DEUTE
5.1. Definició i classificació de passius financers
5.2. Comptabilitat demprèstits amb títols de deute
5.2.1. Operacions demissió
5.2.2. Imputació de la càrrega financera derivada
5.2.3. Mètodes damortització de lemprèstit
5.3. Comptabilització demprèstits amb títols convertibles
5.3.1. Emissió de títols de deute convertibles
5.3.2. Modalitats de la conversió en títols de propietat
5.3.3. La clàusula anti-dilució

6. COMPTABILITAT DEL RESULTAT A LES SOCIETATS DE CAPITAL
6.1. Resultats positius: aplicació i distribució
6.1.1. Mètodes daplicació dels excedents assignables
6.1.2. Assignació del benefici, requisits i prioritats
6.1.3. Els dividends i les restriccions a la seua distribució
6.2. Resultats negatius
6.2.1. La compensació de pèrdues
6.2.2. Acumulació successiva de resultats negatius i les seues conseqüències

7. LIQUIDACIÓ DE SOCIETATS
7.1. Marc jurídic: liquidació vs dissolució
7.2. Procés comptable de la liquidació
7.2.1. Tancament i re-apertura del procés
7.2.2. Ajustaments en actius i passius
7.2.3. Realització dels actius
7.2.4. Alliberament de passius
7.3. Resultat de la liquidació
7.4. Distribució del capital líquid

8. MODIFICACIONS ESTRUCTURALS A SOCIETATS DE CAPITAL
8.1. Transformació en altres formes socials
8.2. Fusió de societats
8.3. Escissió de societats
8.4. Adquisició dactius i passius
8.5. Adquisició de títols de propietat
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Pràctiques en aula
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
Resolució de casos pràctics
TOTAL

Hores
30.00
15.00
10.00
10.00
3.50
30.00
7.00
7.00
112.50

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
El procés de desenvolupament de les activitats docents d'aquesta assignatura se centra en
l'aprenentatge de l'alumne. Per a tal fi, s'utilitzaran els mètodes següents:
Classe magistral: permet introduir a l'alumne en un tema objecte d'estudi amb una guia clara dels
conceptes de base, que permet aprofundir en l'estudi ordenat del mateix i assimilar gradualment la
matèria.
Classe magistral participativa: es fomenta la intervenció de l'alumne amb la finalitat de que expressi les
certeses i dubtes obtinguts en l'estudi i preparació de la matèria objecte de la classe.
Treball personal dirigit: es tracta de que l'alumne siga competent a l'hora d'expressar-se amb la
terminologia comptable pertinent, amb la qual expressarà les conclusions del seu estudi de matèries del
seu interès propi en l'entorn de l'assignatura, a través de la cerca i el tractament de la informació
financera i comptable sobre casos reals convenientment elegits.
Eines d'auto-aprenentatge: qüestionaris i tests d'auto-avaluació que permeten obtenir competències
autònomes part de l'alumne per a comprovar l'assimilació per la seua part de lectures i materials
d'estudi, distints dels utilitzats en les classes presencials, als quals pot tenir accés per referències
bibliogràfiques i altres materials de recolzament, com també els basats en tecnologies de la informació i
del coneixement per al desenvolupament de treballs professionals.
Exercicis pràctics: l'alumne disposarà d'una col·lecció d'exercicis pràctics que li permetin aplicar de
forma contrastable i ràpida els coneixements obtinguts respecte als continguts de l'assignatura.
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AVALUACIÓ
L'avaluació de competències i coneixements obtinguts en aquesta assignatura es realitzarà de la
manera següent:
a) Avaluació contínua: s'ocupa de la valoració del treball al llarg del curs, aporta un 30% de la
qualificació final. Es té en compte l'assistència i participació de l'alumne en classes de teoria i pràctiques
presencials, així com la valoració dels treballs individuals i/o en equip que es desenvolupen en sessions
presencials o no presencials. Les activitats de l'avaluació continua no seran recuperables.
b) Prova de síntesi: es tracta d'obtenir comprovació dels coneixements obtinguts per l'estudiant i de les
competències assolides per a expressar-los; són exàmens a realitzar en les dates de les convocatòries
publicades per la Facultat d'Economia. Aporten un 70% de la qualificació final. Per a superar
l'assignatura s'ha d'obtenir al menys 5 punts sobre 10 en aquesta prova.
c) La qualificació obtinguda en l'avaluació contínua computarà igualment en la qualificació de les dos
convocatòries oficials.
d) Per a tenir avaluació contínua amb nota distinta de 0 (cero), és necessària l'assistència a al menys un
80% de les classes presencials.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Besteiro Varela, M. A. (2012): Contabilidad de Sociedades. Madrid. Ed. Pirámide
- Olías de Lima R., Torvisco B. (2012): Fundamentos de Contabilidad de Sociedades. Madrid.
Pirámide.
- Alonso, A., Pousa R. (2010): Soluciones Contables PGC PYMES. Valencia, CISS.

Complementàries
- Gutierrez, M. (2011): Contabilidad de Operaciones Societarias. Valencia. Ed.: CISS
- Alonso A., Pousa R. (2010): Soluciones Contables PGC. Valencia. Ed.: CISS
TEXTOS LEGALES:
- Ley de Sociedades de Capital. R.D. 1/2010 de 2 de julio, B.O.E. 3/7/2010
- Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera.
(Diario Oficial de la Unión Europea DOUE)
- R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre 2007. Plan General de Contabilidad
- R.D. 1515/2007 de 16 de noviembre de 2007. Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y criterios específicos Microempresas
- R.D. 1159/2010 de 16 de septiembre de 2010. Formulación de Cuentas Anuales
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