
Administratiu - comptable 

 
Part teòrica: 30 punts 

     

La prova teòrica és eliminatòria, i es qualifica de 0 punts a 30 punts (per a superar-la s’ha d’obtenir un mínim de 15 punts). Consisteix a contestar per escrit un 
examen tipus test de 20 preguntes amb 4 opcions de resposta, de les quals només una és correcta, o la més correcta, sobre els següents temes:  

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat i les seves posteriors 
modificacions. 

La durada de la prova és de 30 minuts.  

Cada resposta correcta es valora amb 1,5 punts, i cada resposta incorrecta resta 0,75 punts. Las preguntes que no es contesten ni resten ni sumen.  

 
Part pràctica: 70 Punts 

      
La prova pràctica és eliminatòria, i es qualifica de 0 punts a 70 punts (per a superar-la s’ha d’obtenir un mínim de 35 punts). Consisteix en realitzar per escrit un 
examen de 10 supòsits comptables, sobre els següents temes:  
 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat i les seves posteriors 
modificacions. 
 

La durada de la prova és de 1,30 hora.  
Cada supòsit pràctic realitzat correctament es valora amb 7 punts, i cada supòsit realitzat incorrectament o incompletament resta 3,5 punts. Els supòsits que no es 
contesten ni resten ni sumen.  
Els comptes comptables que s'han d'indicar en els assentaments comptables han de ser a nivell de 4 dígits i el que sigui conforme al PGC. Si s'indica a menys dígits 
o més, o s'indica un compte comptable que no correspon al PGC segons el sol·licitat en l’enunciat, es considerarà que el seient és incorrecte i el mateix restarà 3,5 
punts.  
En un mateix supòsit pràctic es pot sol·licitar la realització d'1 o més assentaments comptables, si no es realitzen tots els indicats en l’enunciat, es considerarà que el 
supòsit pràctic està incomplet i el mateix restarà 3,5 punts. 
 
 

Observacions: 

Es facilitarà per part de l'EFMSA en la part pràctica de l’examen el pla de comptes del PGC, no s'admetrà en l'examen  altre tipus de material. 

Es precisa dur calculadora, l'EFMSA no facilitarà. No es podrà utilitzar el mòbil per utilitzar la calculadora. 

L’examen es realitzarà en paper. 
 


