
   
 

 

 

COMPTABILITAT DE COSTOS 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i 
Comunitats Digitals 
Curs: Tercer 
Trimestre: Primer 
Crèdits ECTS: 4 
Professorat:  José Ramon Mariño (Presencial i Semipresencial). Patrícia 
Crespo (Presencial) 
Idiomes d’ impartició: José Ramon Mariño (Castellà, es donen apunts i 
exercicis en català). Patrícia Crespo (Català 100%. Pot haver-hi algun cas o 
lectura en castellà) 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 Determinació del cost dels productes 
elaborats per l'empresa. 
 

 Determinació de les rendibilitats per 
classes de productes: acabats, 
semiacabats, subproductes i residus. 
 

 Diferenciar les teories per abordar el cost: 
Teories de cost complet i variable, 
imputació racional, etc. 
 

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
bàsiques 

 CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar 
els seus coneixements en el seu treball o 
vocació d’una forma professional i 
posseeixin les competències que 
acostumen a demostrar-se mitjançant la 
elaboració i defensa d’arguments i la 
resolució de problemes dins de la seva 
àrea d’estudi. 

 CB3. Que els estudiants tinguin la 
capacitat de reunir i interpretar dades 
rellevants (normalment dins de la seva 



   
 

 

àrea d’estudi) per emetre judicis que 
incloguin una reflexió sobre temes 
rellevants d’índole social, científica o ètica.

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 
 

Sessions teòriques MD1. Classe magistral: sessions de 
classe expositives basades en l’explicació 
del professor en la que assisteixen tots 
els estudiants matriculats a l’assignatura. 
MD3. Presentacions: formats multimèdia 
que serveixen de suport a les classes 
presencials 

Aprenentatge dirigit MD7. Estudi de casos: dinàmica que 
parteix de l’estudi d’un cas, que serveix 
per contextualitzar a l’estudiant en una 
situació en concret, el professor pot 
proposar diferents activitats, tant a nivell 

2.2.-  Competències 
generals 

 CG2. Generar idees i solucionar problemes, 
tant de manera individual com col·lectiva, així 
com la capacitat per expressar a altres 
aquestes idees i solucions. 

2.3.-  Competències 
transversals 

 CT3. Formular raonaments crítics i ben 
argumentats, utilitzant per això terminologia 
precisa, recursos especialitzats i 
documentació que avali aquests arguments. 

 CT8. Interpretar normativa legal i 
d’organització institucional i gestionar 
informació d’àmbit empresarial 

2.4.-  Competències 
específiques 

 CE3. Analitzar i valorar la informació dels 
estats comptables aplicant criteris legals o 
definits per l’empresa, avaluar el rendiment 
econòmic i elaborar informes que serveixin per 
la presa de decisions. 



   
 

 

individual com en grup, entre els seus 
estudiants. 

Aprenentatge autònom MD9. Resolució d’exercicis i 
problemes: activitat no presencial 
dedicada a la resolució d’exercicis 
pràctics a partir de les dades 
subministrades pel professor. 

 

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 apunts i material que està 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 pretén facilitar la consecució d’una experimentada 
professionalitat. 

Per últim, realitzant 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 
 

Sistema d’avaluació: 

Treball individual+treball en grup 

(No recuperable) 
40% 

Examen final 

(Es pot recuperar) 
60% 

 

AVALUACIÓ 

L'examen a fi de trimestre suposa el 60 % de la nota, el restant 40 % es formarà del 
treball efectuat en les activitats col•lectives a classe, la realització de les tasques 
individuals, examen parcial, etc, segons el professor. Es valorarà la defensa en públic, 
l'explicació davant els companys dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de 
les dificultats trobades. 



   
 

 

Es necessària la participació per part de l’alumne. Aquesta metodologia requereix uns 
grups amb dimensions reduïdes, en cas contrari la implicació dels alumnes es dificulta 
i no es pot assolir els mateixos rendiments. 

RECUPERACIÓ 

A la recuperació sol es podrà realitzar la prova final que computarà el 60% de la 
qualificació final, ja que es conservaran les qualificacions de les activitats. 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1 
 
 
 

Introducció. Comptabilitat externa versus comptabilitat 

interna. Objectius de la comptabilitat de costos. Diferencies 

entre cost i despesa. Relació entre resultat extern i resultat 

intern. Classes de cost, llocs de cost i portadors de cost. 

Costos fixes i variables. Costos directes e indirectes 

 

Tema 2 
 
 
 
 
 
 
 

El cost dels materials. Concepte i classes de materials. 

Procediments de control. Sistemes de valoració i 

repercussió en el resultat. Tractament de les pèrdues de 

magatzem, diferencies d’inventari, costos de transport i 

manipulació de materials.  

Tema 3 
 
 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 

 
Tema 5 
 
 
 
 
Tema 6 
 
 
 
 
 

El cost de la mà d’ obra. Concepte i classes de mà  

d’obra. Sistemes de retribució. Procediments de control. 

Càlcul de la taxa horària. Tractament dels incentius, primes 

i temps ociós. 

     Amortització i altres costos de l’immobilitzat. Concepte 

d’amortització. Sistemes d’amortització. Càlcul de la taxa i 

quota anyal d’amortització. Altres costos de l’equip 

productiu. 

     Costos indirectes. Concepte i classes de costos indirectes 

de producció i indirectes generals. Localització de costos 

indirectes i estadística de costos.                

     Costos totals. Justificació del sistema. Càlcul de costos amb 

el sistema de taxa. Càlcul de costos amb el sistema de 

seccions. Centres principals i auxiliars. Unitats d’obra i 

unitats equivalents. Tractament de la superactivitat, 

subactivitat i inactivitat.                    



   
 

 

 
Tema 7 
 
 

Costos variables. Justificació del sistema. Càlcul de costos 

amb el sistema utilitzat en la valoració de les existències i 

en el resultat. Arguments a favor i en contra de cada 

sistema. 

        

 

6.- Recursos didàctics 
 

Apunts  i exercicis propis penjats a l’ Aula virtual. 

Bibliografia bàsica: 

HORNGREN, C.T.; FOSTER, G.; DATAR, S.M. (2007):    Contabilidad de costos. Un 
enfoque gerencial.    Mexico. Prentice-hall.  

 
MALLO C; MIR, F; REQUENA J.M ; SERRA v (1994): Comptabilitat de gestió 
(comptabilitat interna). Càlcul, anàlisi i control de costos per a la presa de decisions  
Barcelona. Ariel. 

 
SAEZ TORRECILLA, A. , FERNANDEZ FERNANDEZ, A ; GUTIERREZ DIAZ, G 
(1994):    Contabilidad de costes y contabilidad de gestión. 2 tomos. Madrid McGraw-
Hill.  
 
SERRA SALVADOR, V. (2003):  Contabilidad de costes. Cálculo, análisis y control. 
Tirant lo blanc Valencia. 
 
Altres: 
ACCID (2010): Noves tendències en control i reducció de costos, Monografia de la 
Revista de Comptabilitat i Direcció, Barcelona. 

AMAT, O. i SOLDEVILA, P. (2010): Comptabilitat i gestió de costos, ACCID, Barcelona. 

AMAT, O. i SOLDEVILA, P. (2002): Contabilidad y Gestión de Costes, Ediciones Gestión 
2000, SA, Barcelona. 

 
 
 
 


