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Aquest curs intenta transmetre a l’alumnat tot el conjunt de coneixements teòrics 
i pràctics que es requereixen per a l’aplicació de sistemes de control de gestió en 
l’exercici professional a la indústria hotelera. El sistema de gestió Uniform System 
of Accounts for the Lodging Industry (USALI) és el sistema comptable utilitzat 
generalment al sector hoteler i el que es té en compte als estudis i estadístiques 
del sector.

En què consisteix?

A qui va adreçat?

A titulats en Turisme, Administració i Direcció d’Empreses i Economia. També a 
professionals, treballadors i directius del sector hoteler, amb coneixements 
comptables bàsics, que vulguin millorar els actuals sistemes de gestió que 
implanten i, per tant, fer més efectiu i eficient el procés de presa de decisions.
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Quines sortides professionals tindré?

Poder treballar en l’àmbit comptable i de control de gestió d’empreses del sector 
hoteler.
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Resolució a càrrec de l’alumne d’un cas pràctic en què s’avaluaran els continguts 
assolits al llarg dels diferents mòduls del curs.

Continguts

• Estructura organitzativa del sector hoteler (3 hores presencials)
• Comptabilitat financera (6 hores presencials)
• Introducció a la gestió financera i anàlisi comptable i financer (6 hores 

 presencials)
• Comptabilitat de costs i control de gestió (9 hores presencials)
• El sistema uniforme de comptes per als establiments hotelers (USALI): 

 origen i estructura (8 hores presencials) 
• Casos pràctics d’estats operatius per departaments (9 hores presencials)
• Ràtios operatives i el procés pressupostari a l’USALI (2 hores presencials)
• Casos integrals d’aplicació de l’USALI (8 hores presencials).

Avaluació

• “Curs d’Actualització Universitària en Control de Gestió i Reporting a la 
Indústria Hotelera: USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”, per a les persones 
amb títol reglat universitari

• “Diploma Universitari de Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: 
USALI. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”, per a persones amb accés a la 
Universitat

• “Diploma de Control de Gestió i Reporting a la Indústria Hotelera: USALI. Títol 
propi de la UIB (6 ECTS)”, per a persones sense accés a la Universitat.

Titulacions que es poden obtenir
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Professorat

• Eduard Alonso Paulí. Professor del Departament d’Economia i Empresa de 
la UIB de l’àrea d’Organització d’Empreses

• Antònia Anglada Gomila. Professional experta. Assistant Financial 
Controller al Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel

• Bartolomé Deyà Tortella. Degà de la Facultat de Turisme de la UIB. 
Codirector de la Càtedra Meliá d’Estudis Turístics de la UIB. Professor del 
Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia 
Financera i Comptabilitat

• Joana Isabel Genovart Balaguer. Professora del Departament d’Economia 
i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat

• Maria Llompart Bibiloni. Professora del Departament d’Economia i 
Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat

• Emilio Mauleón Méndez. Professor del Departament d’Economia i 
Empresa de la UIB de  l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat

• Antoni Ramis Planas. Professor del Departament d’Economia i Empresa de 
la UIB de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat. Professional expert. 
Financial Control & Treasury Director a Meliá Hotels International
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Dades específiques

Director del curs: Joana Isabel Genovart Balaguer, Professora del 
Departament d’Economia i Empresa de la UIB de l’àrea d’Economia Financera 
i Comptabilitat

Nombre de places: Mínim: 12. Màxim: 20

Modalitat: Presencial

Durada: 6 ECTS, 54 hores del curs són presencials

Dates i horaris: Del 16 de gener al 20 de març de 2018. Els dimarts i dijous de 
17 a 20 hores.

Lloc de realització: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Aula AB14 per a les 
sessions de teoria i aula d’informàtica AI06 per a les sessions pràctiques.

Termini de matrícula: Fins al dia 10 de gener de 2018

Preu i terminis: 550 euros, que es poden pagar per ingrés bancari o targeta de 
crèdit.

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o anul·lació del curs.

La direcció es reserva el dret d’anul•lar el curs en cas de no arribar al nombre 
mínim d’alumnes.

1 2 3
Pàgina

C
U

R
S

2017-18
II CURS D’ACTUALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA EN

Control de Gestió i Reporting a la
Indústria Hotelera: USALI
Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Més informació:
formacio@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/USALI

4

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697

Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la Fundación
Estatal para el Empleo.



Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!


