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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 10177 - Comptabilitat d'Entitats no Lucratives (ONG) / 1
Titulació Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria
Crèdits 7,5
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

Antonio Socias Salvá
a.socias@uib.es

12:00 13:00 Dimecres 02/09/2019 31/07/2020 DB-205

Contextualització

L'asignatura té com a objestius, en primer lloc, introduir l'alumne dins l'entorn en el que s'enmarquen les
entitats no lucratives, tant económic, social i jurídic. En segon lloc es preten proporcionar als alumnes els
coneixements suficients per poder elaborar, interpretar i analitzar la información comptable de les entitats
privades no lucratives amb una referència a les entitats públiques.

Requisits

Essencials
Coneixements de comptabilitat financera

Competències

Específiques
* CE1 - Capacitat de comprensió i interpretació de la teoria i de la normativa que regula l'elaboració

d'informació comptable.
* CE2 - Capacitat d'aplicació de la metodologia i dels processos comptables d'alt nivell, en base a la

normativa aplicable.
* CE3 - Capacitat d'anàlisis i interpretació de la informació econòmica-financera emesa per organitzacions

amb l'objectiu de la presa de decisions amb espirit crític.

http://www.uib.cat/personal/ABDU0ODE
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Genèriques
* CG1 - Capacitat de cerca i sintesi d' informació de diferents fonts amb l'objectiu de ser interpretada i per

emetre judicis crítics.
* CG2 - Capacitat d'aadaptació a situacions complexes i a problemes de forma autónoma tant en el període

formatiu com a un futur professional en un entorn canviant
* CG3 - Capacitat de redactar treballs i informes i comunicar-los en públic de forma clara, cmprensible i

amb rigo a un públic especialitzat o no especialitzat.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
BLOC I. INTRODUCCIÓ

Tema 1. Entitats del sistema econòmic
1.1. L'activitat econòmica i els bens de difícil valoració.

1.2. Les entitas del sistema económic.

1.3. El tercer sector

1.4. Economia social i economia solidària

Tema 2. Les entitats sense fins lucratius
2.1. En torn al concepte de lucre

2.2. Implicacions comptables

2.3. Concepte d'entitas privades sense fins lucratius

2.4. Classificacio

BLOC II. ENTITATS PRIVADES SENSE FINS LUCRATIUS
Tema 3. Les entitats econòmiques i la solidaritat

3.1. Economia i solidaritat

3.2. Les entitats de l'economia solidària

3.3. La solidaritat en el procés productiu i en el resultat

3.4. Aplicació al comerç just

Tema 4. Les oganitzacions no gubernamentals
4.1. Introducció

4.2. Definició i característiques

4.3. Tipologia

Tema 5. El marc jurídic de les entitats no lucratives
5.1. Introducció al marc legal

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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5.2. Legislació civil

5.3. Legislació fiscal

5.3. Legislació comptable

Tema 6. PGC adaptat a ESFL (I) . Introducció
6.1. Introducció

6.2 Àmbit d'aplicació

6.2. Principals diferències amb el PGC 2007.

Tema 7. PGC adaptat a ESFL (II). Operacions específiques
7.1. Operacions i existèncias de mercaderias.

7.2. Ingressos i altres recursos a les entitats sense fins lucratius.

7.3. Inmobilitzat.

7.3. Crèdits i dèbits

Tema 8. PGC adaptat a ESFL (III). Els comptes annuals
8.1. Introducció

8.2. El balanç de situació

8.3. El compte de resultats

8.4. Els altres estats comptables i informacions rellevants

Tema 9. El pla d''actuació i el pressupost
9.1. Introducció

9.2. El pla d'actuació a les entitats del pla de comptabilitat adaptat a les entitats sense fins
lucratius

9.3. El pressupost a les entitats sense fins lucratisu

9.4 El model de pressupost al pla de comptabilitat adaptat a les entitats sense fins lucratius

9.5. El grau de compliment del pla d'actuació

9.6. El pressupost d'un projecte o d'una activitat

Tema 10. El grau de compliment de rendes e ingressos
10.1. Introducció

10.2. Base de càlcul del destí de rendess i ingressos. Mètode directe

10.3.. Base de càlcul en el PGC adaptat a ESFL

10.4 Recursos aplicats a l'exercici en compliment dels fins propis

10.5. Dèficit a l'aplicació de recursos

BLOC III. COMPTABILITAT PÚBLICA
Tema 11. El pressupost de les entitats públiques

11.1. Concepte de pressupost

11.2. Principis pressupuestaris

11.3. Estructura del pressupost

11.4. Elaboració i aprovació del pressupost
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Tema 12. La gestió i l'execusió del pressupost de les entitats públiques
12.1. Modificacions pressupuestàries

12.2. Vinculació jurídica dels crèdits

12.3. Execusió del pressupost de despeses

12.4. Execusió del pressupost d'ingressos

Tema 13. La liquidació del pressupost de les entitats públiques
13.1. Operacions de regularització i tancament del pressupost

13.2. Liquidació del pressupost de despeses i d'ingressos. El resultat pressupostari

13.3. El romanent de tresoreria

13.4. Informació en els comptes annuals

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,24 crèdits, 56 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Classe presencial amb explicació del professor i amb
participació dels alumnes.

30

Classes pràctiques Grup gran (G) Aprenentatge basat en problemes 15

Tutories ECTS Grup petit (P) Resolució de dubtes i problemes complexes 4

Avaluació Grup gran (G) Avaluació dels continguts teòrics i pràctis dels temes 7 al 13. 7

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (5,26 crèdits, 131,5 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració treball Elaboració de treball sobre una entitat no lucrativa 61

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Resolució de qüestions i
problemes

Resolució de qüestions i problemes 30.5

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi de continguts
teòrics i pràctics

Estudi de continguts teòrics i pràctics 40
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

De forma resumida: el 10% per participació en diferents activitats a classe, 30% d'elaboració i presentació del
treball i 60% de l'examen. S'ha de treure un mínim d'un 4 (sobre 10) de l'examen perquè es puguin aplicar
els porcentatjes per superar l'assignatura.

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Classe presencial amb explicació del professor i amb participació dels alumnes.
Criteris d'avaluació Assistència amb participació

Percentatge de la qualificació final: 5%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Aprenentatge basat en problemes
Criteris d'avaluació Assistència amb participació

Percentatge de la qualificació final: 5%

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Avaluació dels continguts teòrics i pràctis dels temes 7 al 13.
Criteris d'avaluació Examen teòric i pràctic

Percentatge de la qualificació final: 60%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Elaboració treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Elaboració de treball sobre una entitat no lucrativa
Criteris d'avaluació Elaboració i presentació

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Socías,A; Horrach,P; Herranz,R.; Mulet, C. (2013): Contabilidad de entidades sin fines lucrativos: nociones
básicas, el PGC 2011 y análisis contable. Madrid: Pirámide.
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos (BOE del 24 de noviembre de 2011).

Bibliografia complementària

BOE del 8/4/2002. Ley Orgánica 1/200, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Herranz Bascones, Raquel (2007): Las ONG: Un sistema de indicadores para su evaluación y gestión. UIB.
Palma

Socías Salvá, Antonio (1999): La información contable externa en las entidades privadas no lucrativas.
Especial referencia a las ONGs. ICAC. Madrid

BOE del 24/12/2002. Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

BOE del 27/12/2002. Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Herranz Bascones, Raquel (2005): Las Organizaciones No Gubernamentales. Un Modelo Integral de Gestión
y Control. AECA Monografías. Madrid.


