PRESTAKUNTZA
ARLOA:

ARLO EKONOMIKOA

MODALITATEA:

AURREZ AURRE

HIZKUNTZA:

GAZTELANIA

EXPOSICIÓN DETALLADA DE LAS DIFERENCIAS QUE
PRESENTA EL NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE PARA
AYUNTAMIENTOS RESPECTO AL ACTUAL
KODEA

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2017

INFORMAZIO OROKORRA
DATAK

Ekainak 13, 14 eta 15

TOKIA/
IKASGELA

Donostia. IVAPeko egoitza (San
Bartolome kalea, 28)

IRAUPENA

15 ordu

ORDUTEGIA

09:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Maiatzak 8

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

30 pertsona

HARTZAILEAK

Tokiko alorrean lan egiten duten
funtzionario teknikoak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

Lehentasuna izango dute
kontularitzaren arloan lan egiten
dutenak

LEHENTASUNA

Altua

IRAKASLEA

BETEAN

MATERIALA

DISEINUA

EUDEL-FORU ALDUNDIAK-IVAP

AZPIEGITURA

Ikastaroari dagokion materiala
banatuko da
Ordenagailu eramangarria,
proiektagailua, papelografoa

ZER LORTU NAHI DA
HELBURU
OROKORRAK
IKASLEEN HELBURUAK

GAITASUNAK

2016tik aurrera, toki-erakundeen kontularitzako arau-esparrua onartuko duen
foru-dekretua azaltzea.
Lurralde historikoetako toki-erakundeei egokitutako kontabilitate publikoko plan
orokorraren, 2016ko urtarrilaren 1ean indarrean jarriko denaren, berritasunak
ezagutzea eta ulertzea.
Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da:

Planaren indarraldiko lehen ekitaldia irekitzeko idazpena
gauzatzeko irizpideak aplikatzeko.

Ekitaldiko kontularitza-eragiketak erregistratzeko, aurrekontuetan
jasota egon, ez egon edo aurrekontuz kanpokoak izan, kontularitzaprintzipioei eta erregistro eta balioztapen-irizpideei jarraiki, baita plan
berrian ezarritako errekonozimendu- eta balioztapen-arauei ere.

Ekitaldiaren amaieran, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentu
guztiak behar bezala eta osorik betetzea, erakundearen ondarea,
finantza-egoera, ondarearen emaitza ekonomikoa eta aurrekontuaren
betetze maila fideltasunez isla ditzaten, tokiko kontularitza publikoko plan
orokor berriaren arabera.

PROGRAMA ETA EBALUAKETA

METODOLOGIA

Ikastaroa hainbat unitatetan banatuko da, eta hurrengo jarduera pedagogikoen
eta praktikoen bidez bermatuko du ikasleen aurrerabide egokia:

Prestatutako materiala ematea eta zehaztasunez azaltzea,
kontularitzako arau-esparru berriaren ezaugarriak identifikatu ahal
izateko.

Parte hartzeko galderak

Kasu praktikoak ebaztea

Etengabeko ebaluazioko jarduerak

PRESTAKUNTZA
ARLOA:

ARLO EKONOMIKOA

MODALITATEA:

AURREZ AURRE

HIZKUNTZA:

GAZTELANIA

EXPOSICIÓN DETALLADA DE LAS DIFERENCIAS QUE
PRESENTA EL NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE PARA
AYUNTAMIENTOS RESPECTO AL ACTUAL
Lehen eguna:
o
Kontabilitate publikoaren kontzeptu-esparrua
o
Aintzatespen-eta balioespen-arauak
o
Urteko kontuak. Arreta berezia jarriko da ondare garbiaren
aldaketen egoera eta esku-diruaren fluxuen egoera sortzeko arauetan,
baita memoriaren edukian ere.

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2017

PROGRAMA

Bigarren eguna:
o
Balantzearen aktiboa: Bereziki, aktibo ez-korronteko epigrafeak,
ibilgetuaren kontabilitate-eragiketak erregistratzekoak (ukiezina, materiala
eta higiezinen inbertsioak), eta errentamenduak. Kasu berezien
erregistroa: azpiegiturak, trukeak, balio-galderak, esleipenak eta
lagapenak eta zerbitzuen emakida. Finantza-aktiboak sailkatzeko eta
balioztatzeko irizpideak azaltzea (plan berriak zehaztutako kontzeptuaren
arabera).
o
Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren diru-sarrerak.

EBALUAKETA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA

ZIURTAGIRIA DIGITALA:
APROBETXAMENDUA

PREZIOA

Hirugarren eguna:
o
Balantzearen ondare garbia eta pasiboa: bereziki, kapitaleko dirulaguntzen, horniduren eta zorren (aurrekontukoak, beste egoera
batzuetakoak, adibidez, itzaleko ordainlekuak) erregistroarekin (eta
emaitzetako
esleipenekin)lotutako
kontabilitateko
eragiketak
erregistratzeko
epigrafeak.
Finantza-aktiboak
sailkatzeko
eta
balioztatzeko irizpideak azaltzea (plan berriak zehaztutako kontzeptuaren
arabera).
o
Ekonomia-ondare emaitzaren kontuko gastuak.
 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete
edo lortu direla bermatzea.
 Ebaluaketak ondoko hauek hartuko ditu barne: Egun bakoitzaren
amaieran, ikastaroaren helburu orokorren eta berezien betetze maila
ebaluatuko da, test erako azterketen bidez. Azterketa bakoitzak 10
minutu inguru iraungo ditu. Jardunaldiari buruzko 20 galdera izango
dituzte gehienez, eta ikasleek planteatutako adierazpena egia ala gezurra
den adierazi edo hiru erantzunetatik zuzena zein den hautatu beharko
dute.
Azterketa gainditzeko, ikasleek gutxienez erantzunen %50 asmatu behar
dute. Ikastaroa gainditzeko, hiru azterketak gainditu beharko dituzte.
Azken nota GAI/ EZ GAI izango da.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
 Aprobetxamendu proba gainditzea
Ikastaroa itxi bezain pronto ziurtagiri digitala eskuragarri izango duzu. Ziurtagiria
eskuratu ahal izateko Prestakuntza Zerbitzuko Argibideak atalera jo: Administrazio
Orokorra edo Toki Administrazioa arloetan.

145€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

