MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA
(BSM/UPF-ICAB)

COMPTABILITAT I FINCANCES PER ADVOCATS
Trimestre: Segon
Crèdits: 4 ECTS
Hores de dedicació de l’estudiant: 100
Llengua de docència: castellà
Docència: les sessions s’impartiran en remot. Si la situació sanitària ho permet, tan
aviat com sigui possible es retornarà a la docència 100% presencial a la seu de
Balmes/Rosselló.
Coordinador de l’assignatura: Llorenç Bagur
Dades de contacte: llorenc.bagur@upf.edu
Professorat:
-

Llorenç Bagur. Professor d'Economia Financera, Comptabilitat i Auditoria de la
Universitat Pompeu Fabra i de la Barcelona School of Management.
Marc Oliveras. Professor d'Economia Financera, Comptabilitat i Auditoria de la
Universitat Pompeu Fabra i de la Barcelona School of Management.

1. Presentació de l’assignatura
Directament o indirectament, un advocat acaba sempre trobant-se sobre la taula amb
algun tema comptable, econòmic o financer, ja sigui en forma d'informe pericial, exercint
a favor o en contra d'una empresa o pel simple fet d'estar especialitzat en temes
mercantils.
L'objectiu d'aquesta assignatura no és formar experts comptables ni financers, sinó dotar
a l'advocat de la base suficient per poder entendre, analitzar i prendre decisions amb la
informació comptable-financera de la qual disposi.
En aquest sentit i via casos pràctics reals s'exposarà la matèria i s'analitzaran els aspectes
financers i comptables clau a dominar en l'exercici de l'advocacia.
2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011)

E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els
coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual
s’enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els
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interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats
públiques i en les funcions d’assessorament.
E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el mar des
sistemes de tutela judicial jurisdiccionals nacionals i internacionals.
E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels àmbits diversos de
la pràctica professional.
E11. Saber desenvolupar destreses que permetin l’advocat millorar l’eficiència de la seva
feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què la porta a terme
mitjançant l’accés a fonts d’informació el coneixement d’idiomes, la gestió del
coneixement i l’ús de tècniques i eines especialitzades.
E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin adreçades
d’acord en cada cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit jurisdiccional.
E14. Saber dur a terme treballs professionals en equips específics i interdisciplinars.
3. Continguts, programació i professorat
Sessió

Data

Professor

Matèria

1

08-01
18:30h

Ll. Bagur

Introducció

2

14-01
18:30h

Ll. Bagur

Estats Financers: Valoració
d’elements del balanç I

3

15-01
18.30h

Ll. Bagur

Estats Financers: Valoració
d’elements del balanç II

4

21-01
18:30h

Ll. Bagur

Compte de resultats i anàlisi
de l’activitat

5

28-01
18:30h

Ll. Bagur

Estat de fluxos d’efectiu i
estat de canvis en el
patrimoni net

6

05-02
14:30h

Ll. Bagur

Anàlisi patrimonial

7

19-02
14:30h

Ll. Bagur

Anàlisi econòmic

8

26-02
14.30h

Ll. Bagur

Liquiditat i endeutament
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9

02-03
14:30h

Ll. Bagur

Rendibilitat i
autofinançament

10

05-03
14.30h

Ll. Bagur

Anàlisi avançada de la
liquiditat: les necessitats
operatives de fons (NOF).

11

09-03
14.30h

Ll. Bagur

Dubtes. Preparació examen

12

17-03
14.30h

Ll. Bagur

PRESENTACIÓ TREBALLS

13

19-03
14.30h

Ll. Bagur

PRESENTACIÓ TREBALLS

4. Avaluació
Casos pràctics/treball a entregar durant el trimestre (50%) i examen final (50%).
5. Textos legals i bibliografia recomanada
Oriol Amat, Análisis integral de empresas , Ed. Bresca Profit.
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