
  
 

 

CONSOLIDACIÓ D'ESTATS COMPTABLES 

 
Tipusd’assignatura 
 
Titulació:GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació. 
Curs: OPTATIVA 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  JOSE RAMON MARIÑO (Presencial i Semipresencial) 
Idiomes d’ impartició: Castellà 100% 
 

1.- Objectius 
 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

• Diferenciar els criteris comptables del grup dels 
criteris individuals 

• Reconèixer les diferents categories 
d'empreses: associades, dependents i 
multigrup. 

• Entendre el criteri que delimita quins grups han 
de presentar comptes anuals obligatòriament 

• Practicar l'elaboració dels diversos comptes 
anuals d'acord amb l’establert pel Real Decret 
de Comptes Consolidats. 

• Habilitats individuals relacionades amb la 
capacitat d’expressar els propis sentiments i 
habilitats d’autocrítica. Habilitats socials com el 
treball en equip, comportament ètic, interacció 
social, cooperació amb altres equips, i fins a 
nivell internacional, etc. 

• Seria quelcom semblant a una combinació de 
comprensió global, de sentit comú, 
coneixement de la situació i dels altres. 
Habilitat per a planificar canvis, analitzar punts 
febles, dissenyar processos, introduir millores, 
etc. Esperit emprenedor de l’alumne, capacitat 
d’ adaptació davant les noves situacions, 
formació contínua, interès per la qualitat en el 



  
 

treball comptable. 

 

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
generals 

• G.1. Comprendre i interpretar de manera 
pertinent i raonada textos escrits de nivell i 
caràcter acadèmics i justificar amb arguments 
consistents les pròpies postures, així com de 
defensar-les públicament. 

•  G.3. Dominar les eines informàtiques i les 
seves principals aplicacions per a l'activitat 
acadèmica ordinària.  

• G.4. Interpretar normativa legal/organització 
institucional i gestionar informació d'àmbit 
empresarial. 

• G.7. Desenvolupar tasques de manera 
autònoma amb una correcta organització i 
temporalització del treball acadèmic, aplicant 
amb flexibilitat i creativitat els coneixements 
adquirits i adaptar-los a contextos i situacions 
noves. 

•  G.8. Adquirir la capacitat de generar idees i 
solucionar problemes, tant de manera 
individual com col·lectiva, així com capacitat 
per a expressar a uns altres aquestes idees i 
solucions. 



  
 

 

 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

• Els alumnes han d’aconseguir uns coneixements conceptuals que facilitin la 
comprensió del treball a realitzar; aquesta part es pretén aconseguir mitjançant 
l’assistència a classe i amb l’estudi dels llibres que són a la bibliografia. 
 

•  La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel 
professor en el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui 
conjuntament a classe o bé individualment o en equip; buscant la solució 
manualment, i/o utilitzant els mitjans informàtics, el que es pretén és facilitar la 
consecució d’una experimentada professionalitat. 
 

•  Per últim, la manera de realitzar cadascuna d’aquestes  tasques amb la 
suficient cura, dedicació, i qualitat en el treball,  tenint en compte la preservació 
del mediambient i actuant en tot moment amb l’adient ètica  professional, 
podrem assolir els objectius finals que ens proposem. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
L'examen a fi de trimestre (i els parcials) suposa el 60 % de la nota, el restant 
40 % es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives a classe i de la 
realització de les tasques individuals. Es valorarà la defensa en públic, 
l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la 
resolució de les dificultats oposades. 
 
Es necessària la participació per part de l’alumne. Aquesta metodologia 

2.2.-  Competències 
especifiques 

• E.3. Analitzar i valorar la informació dels estats 
comptables aplicant criteris legals o definits 
per l'empresa. 

• E.4. Elaborar informes financers a través de 
l'anàlisi dels estats financers que serveixin per 
a la presa de decisions d'una empresa. 

• E.6. Avaluar el rendiment econòmic d'una 
empresa 



  
 

requereix uns grups amb dimensions reduïdes, en cas contrari la implicació 
dels alumnes es dificulta i no es pot assolir els mateixos rendiments. 
 
Aquesta  metodologia exigeix la comprovació d’haver assolit els objectius que 
es fa mitjançant una avaluació final que es complementa amb la valoració del 
professor de fins un 40 % pel treball desenvolupat durant totes les sessions 
presencials. 
 
. 
 

Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé 
totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de 
coneixements. 

RECUPERACIONS 

 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1 1. Introducció. Qüestions prèvies al procés de la consolidació. 
Tipus d’ empreses del grup. Coeficients de domini i de 
participació. Què és grup d'empreses? Matriu, dependents, 
multigrup, associades 
 

Tema 2 2. Marc normatiu de la consolidació. Homogeneïtzació de la 
informació a consolidar. 
 

Tema 3 
 
Tema 4 
 
Tema 5 
 
 
Tema 6 
 
 
 
Tema 7 
 
 
 
 
Tema 8 
 
 
 
Tema 9 

3. Introducció. Operacions d’ empreses del grup. Eliminacions 
patrimonials  
4. Mètodes de consolidació. Global, posada en participació i 
proporcional. 
5. Operacions d’empreses del grup. Eliminacions econòmiques 
I financeras. 
6..-Estudi de la incidència de les operacions internes en els 
comptes consolidats. Anàlisi de les operacions internes 
d'existències. 
 
7.- Estudi de la incidència de les operacions d'immobilitzat no 
amortitzable. Operacions en el mateix any o en anys anteriors. 
Vendes al món exterior amb operacions internes anteriors. 
Resolució d'exercicis amb immobilitzat amortitzable.i no 
amortitzable. 

8.- Resolució d'exercicis amb operacions financeres i 
repartiment de dividends entre empreses del grup. 
 
 
9,. Estudi dels altres mètodes de consolidació: consolidació 



  
 
 
 
 
 
Tema 10 

proporcional i posada en equivalència. Resolució de la 
integració de tots els mètodes de consolidació en grups 
complexos. 
 
10 Els estats comptables consolidats. L’anàlisi dels comptes 
consolidats. Breu introducció als dominis directe i indirecte. Els 
dominis triangular i recíproc.. Els dominis circular i combinats.. 
Problemes específics en la consolidació d’empreses de 
diferent nacionalitat 
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