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Sinopsis
Aquesta obra ensenya a elaborar la comptabilitat per mitjans informàtics, utilitzant les TIC com a eina
d’aprenentatge. Per a això, es treballa des de l’inici amb el programa de gestió comptable CONTASOL,
a través de l’empresa simulada ABANICOS HOYO ARCE, SLS.
Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Tractament de la Documentació
Comptable del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, pertanyent a la família professional
d’Administració i Gestió.
L’objectiu d’aquesta obra és oferir a l’alumne una visió real i professional de la gestió de la documentació
administrativa i la seva utilització comptable.
Aquesta nova edició ofereix una visió més pràctica: se sintetitzen els conceptes teòrics, s’amplien els exercicis
de reforç i s’actualitzen a la nova versió del programa CONTASOL 2021 i als canvis produïts en la normativa
comptable i fiscal. A més, es treballa amb els models d’impostos, així com l’accés a pàgines oficials de l’AEAT,
i del Registre Mercantil.
Per facilitar l’aprenentatge, al llarg de cada unitat es proporcionen exemples, esquemes de comptabilització,
subcomptes i assentaments tipus que l’alumne pot utilitzar com a guia.
L’alumnat pot accedir a aquests simuladors des de la pestanya de Recursos previ registre de la fitxa web de
l’obra, a www.paraninfo.es.

Herminio Méndez Rodríguez és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i ha dedicat la seva àmplia
trajectòria professional a la docència.
M. José Palazón Bermell és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i compta amb més de 30
anys d’experiència docent, a més d’experiència professional en l’àrea financera, assessorament comptable i
fiscal.

Indice
1. Repàs de conceptes bàsics, procés comptable, normativa i documentació. 2. Registre de la documentació
comercial i tractament comptable de les operacions de compres. 3. Registre de la documentació comercial i
tractament comptable de les operacions de vendes. 4. Registre de la documentació i tractament comptable
d’altres despeses i ingressos d’explotació. 5. Operacions de tresoreria i finançament. 6. Les operacions amb
l’immobilitzat. 7. El procés de tancament comptable i l’elaboració dels comptes anuals.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 701. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

