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EDITORIAL
Daniel Faura
President

Encarem ja l’acomiadament de l’any 2013, i potser sí que seguint als més supersticiosos
ens el hauríem pogut estalviar anant ja directament cap el 2014, per si d’una vegada, i ja
tocaria, haguéssim pogut entrar en l’anunciat canvi de tendència de les grans macro-senyals
com el PIB, el tipus d’interès, inversions estrangeres, exportacions, creació d’ocupació,
etc.
Certament costa identificar novetats esdevingudes els darrers mesos al nostre entorn, que
fomentin el bon to i la confiança tan necessària en tots els àmbits. Situació a la qual tampoc
hi contribueixen algunes iniciatives de reforma legal iniciades pel govern central i que es
troben en tramitació parlamentaria.
La que ens afecta de ple com a corporació professional és l’Avantprojecte de Llei de
Col·legis i Serveis Professionals, que pot suposar l’absència de garanties sobre la qualitat
dels serveis i fomentar l’intrusisme professional, alhora que envaeix competències pròpies
de la Generalitat, i potenciar les atribucions dels anomenats “consejos generales” d’abast
estatal en detriment de l’autonomia dels Col·legís. En l’entrevista que molt amablement, i
a qui agraïm, ens ha concedit el Conseller de Justícia de la Generalitat, i que publiquem en
aquesta edició, podem constatar les iniciatives endegades per la Generalitat en aquest àmbit
proposant la reforma de la Llei catalana de Col·legis professionals.
Una altre iniciativa fallida, tan pel que fa a les expectatives dels professionals com de la
pròpia societat, és el projecte de Llei de Transparència en avançada fase de tramitació,
ara ja en el Senat. Projecte de Llei que no contempla l’auditoria obligatòria de tots els
Ajuntaments de població superior als 5000 habitants, que havia promès el partit que
governa amb majoria absoluta, en el seu programa electoral.
En aquesta edició de la revista comptem i agraïm també les aportacions professionals
de companys que integren les diferents comissions sectorials, que amb el seu talent i
aportacions generen coneixement, contribuint a la millora i vitalitat de la professió i com
sempre l’activa participació dels Departaments del Col·legi. També hi trobarem un record
especial a la memòria d’uns dels companys que aquest any en han deixat, en Ferran Termes.
La finitud de l’inexorable cicle vital, malgrat esperable no evita de sorprendre’ns, i tan el
seu traspàs, com també el del company Josep Clavera a qui homenatjàvem el passat Fòrum, i
el d’altres companys mereixen que els tinguem en record permanent.
Aquets dies celebrem el Dia de l’Auditor, una jornada especial en què anualment
complementem l’enfocament habitual en l’actualització i millora dels aspectes més tècnics
de la nostra professió, i ens centrem en la gestió de les emocions i en el reconeixement de
les bones pràctiques, aspectes no menys importants per la integritat de la persona i de la
seva vessant professional.
Us desitjo molt bones festes, i un de debò millor Any per a tots !

Daniel Faura Llimós
President

l’!)

(l’entrevista)

Estem impulsant la nova Llei
de Col·legis Professionals de
Catalunya: una llei que donarà
resposta a les necessitats del
segle XXI
Sr. Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya

1. Quins són els eixos bàsics de la política
del Govern en relació amb la justícia?
Des del Govern hem apostat per dos
aspectes fonamentals, entre d’altres, és
clar. D’una banda, apropar l’Administració
de justícia a la ciutadania amb polítiques
de modernització i de reforç que permetin
fer-la més accessible, perquè l’entenem com
un servei al ciutadà essencial i bàsic al que
acudir per a trobar solucions. I, de l’altra,
per mantenir i reforçar els estàndards de
rehabilitació i reinserció de la població
reclusa a Catalunya. El nostre país és un
referent a nivell internacional al que Serveis
Penitenciaris es refereix i hem de ser
capaços d’incorporar iniciatives i projectes
en aquest sentit per consolidar-nos.

2. Quins són el punts forts de la justícia
catalana en relació amb la resta de
l’Estat?
D’entrada, la capacitat de diàleg que ha
tingut, té i tindrà aquesta Conselleria
amb el sector. La fortalesa que dóna ser
capaços de fer política amb consens amb
els operadors jurídics és innegable i creiem
que, per part del Ministeri de Justícia,
caldria reforçar aquest diàleg. És així, per
exemple, que estem impulsant la nova Llei
de Col·legis Professionals de Catalunya: una
llei que donarà resposta a les necessitats del
segle XXI i que respectarà tant l’arrelament
social com el territorial d’aquestes
institucions, algunes d’elles, centenàries.
Aquí ha faltat diàleg per part de l’Estat:
nosaltres ho estem treballant d’acord amb
els Col·legis Professionals.

El nostre país és un referent a nivell internacional
al que Serveis Penitenciaris es refereix...
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3. Des de l’Associació Intercol·legial de
Col·legis de professionals de Catalunya
hem presentat més de vuitanta esmenes
a l’Avantprojecte de la Llei de serveis i
col·legis professionals elaborat pel Govern
d’Espanya. Creiem que és un dels textos
que ha generat més rebuig per part
dels col·legis professionals. Quin serà el
posicionament de la Generalitat si no
s’incorporen les modificacions reclamades
per les parts interessades?
Des del Govern català hem defensat en
tot moment la realitat catalana, pel que
fa a col·legis professionals, així com les
competències que en aquesta matèria
ens reconeix l’Estatut de Catalunya. Per
això, estem treballant en un conjunt
d’al·legacions a l’avantprojecte que
esperem que siguin tingudes en compte

un cop s’iniciï la seva tramitació a les
Corts. Tanmateix, a través del grups
parlamentaris, hem sol·licitat que
es presentin esmenes que permetin,
mitjançant la negociació política, fer
possible que aquestes s’acceptin.

Des del Govern català
hem defensat en tot
moment la realitat
catalana
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4. El Govern de Catalunya impulsa
una reforma de la Llei dels col·legis
professionals. Ens podria resumir les
línies bàsiques d’aquest projecte?
La primera i principal de les línies
bàsiques d’aquest projecte és la de blindar
les competències de la Generalitat de
Catalunya en la matèria i mirar de frenar
el propòsit del Govern de l’Estat de
regular un àmbit del qual no és competent.
Tanmateix, adaptant-nos a la normativa
europea, preveiem reformular el concepte
de professió titulada, així com les funcions
i requisits de creació dels col·legis
professionals. La intenció d’aquesta nova
llei serà també la de reforçar el caràcter
públic dels col·legis professionals i, també,
la de clarificar qüestions conflictives com
l’aplicació del principi de competència en

l’!)

(l’entrevista)

les relacions entre col·legis professionals,
consells de col·legis professionals
autonòmics i consells generals de col·legis
professionals (consejos). En definitiva,
treballem per a un projecte de Llei que
ha de permetre reforçar els col.legis
professionals com a instrument al servei
de la societat i com a ens col·laboradors de
l’Administració.

...treballem per a
un projecte de Llei
que ha de permetre
reforçar els col.legis
professionals com a
instrument al servei de
la societat...

6. En relació amb el nostre treball
com auditors, en què pensa que hem de
millorar?
L’important tasca que desenvolupen els
auditors com a fiscalitzadors dels comptes
de les entitats, exigeix unes normes
deontològiques molt estrictes i una gran
independència per part de l’auditor.
És per això que el Col·legi Professional ha
de vetllar per la rigorositat més absoluta
en l’exercici de la seva tasca i per ser
completament independents en la seva
funció de defensa dels interessos de les
pròpies entitats, dels socis minoritaris, i
dels tercers que puguin tenir afectats els
seus interessos legítims

5. En relació amb les associacions i
fundacions, és possible millorar les bones
pràctiques de transparència i retiment de
comptes?
També pel que fa a Fundacions i
Associacions estem treballant en la que
serà la primera Llei del Protectorat de
Catalunya. La intenció de la Conselleria
és dotar el Protectorat dels instruments
necessaris perquè pugui garantir l’exercici
del dret d’associació de les declarades
d’utilitat pública i el de fundació. Com?
Doncs redefinint la seva estructura interna
per tal de coordinar les funcions de control
i supervisió i d’implementar una cultura
de la transparència, establint procediments
sancionadors o creant la funció inspectora
del Protectorat. La nova llei busca dotar al
Protectorat d’una estructura més moderna
d’acord amb la realitat social.
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7. Quin missatge podria transmetre al
nostre col·lectiu?
És, en essència, el d’agraïment. Per la
feina que el vostre Col·legi i els vostres
professionals duen a terme: en moments
en que la transparència, on especialment
aquella financera, esdevenen punta de
llança, la vostra contribució professional
ha de ser degudament reconeguda.
Igualment, us encoratjo a col·laborar amb el
Departament de Justícia per donar cabuda a
totes aquelles aportacions que ens permetin
excel·lir en el foment de la transparència
coma valor que contribueix a millorar la
qualitat democràtica del nostre país.
Certament, en moments com l’actual, els
auditors jurats són garants d’una adequada
praxi de les empreses, atenent a l’aplicació
de principis i criteris cada vegada més
exigents, aquí i arreu.

l’rsc)

(responsabilitat social corporativa)

L’era en què tots serem
arquitectes
Isabel Garro
Directora General de la
Xarxa Espanyola del Pacte Mundial.

El nou pla d’acció presentat per Global
Compact ( Pacte Mundial ) ens converteix
a tots en arquitectes d’un món millor.
Parteix de la idea que les organitzacions
poden ajudar a abordar els problemes que
afecten el món a través de la seva activitat
quotidiana i que, en la mesura que ho facin,
seran més sostenibles i més competitives. I
tot això no pot succeir sense la col·laboració
de tots els sectors.
Global Compact fixa les prioritats
d’acció a nivell internacional en cobrir
uns nous Objectius de Sostenibilitat en
què està treballant l’ ONU, els quals
donaran continuïtat als Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni, que tenien
la seva data de finalització el 2015.
En el Leaders Summit, la cimera
internacional de RSE que Global Compact
acaba de celebrar a Nova York on es van
donar cita els líders mundials d’aquesta
disciplina, s’ha respost a una pregunta
que, tenint en compte les incerteses que
ens envolten com a organitzacions i com a
persones, resulta molt pertinent.
De manera col·loquial es podria resumir en:
“I a tu, què t’agradaria estar fent al 2015 ?”.
De la resposta a aquesta pregunta s’extreuen
una sèrie de conclusions necessàries per
a tots els que, d’una manera o altra,
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contribuïm a la responsabilitat social. En
primer lloc estarem fent RSE. Això implica
que la responsabilitat corporativa resistirà
els embats de la crisi econòmica.
En segon lloc, ho estarem fent de manera
col·laborativa. Això vol dir que persones
amb diferents perfils professionals estarem
connectats envers de desafiaments diversos
de la sostenibilitat. I en tercer lloc, la RSE
servirà per a contribuir al desenvolupament
de la societat en el seu conjunt. Això es
tradueix en que s’elevarà com un valor a
l’hora de contribuir a un món millor.
El Pacte Mundial de Nacions Unides és la
iniciativa voluntària en responsabilitat social
del món que compta amb més de deu anys
de camí. Té entre els seus signants més de
11.000 empreses a tot el món, més de 2.400
de les quals són organitzacions espanyoles.
Suposa una gran representativitat a l’hora
de presentar una nova orientació de cara
als propers anys per construir una nova
arquitectura de compromís empresarial
amb 2015 com a data a l’horitzó. Una
nova orientació que té com a aspiració
la sostenibilitat, com a mitjà el treball
col·laboratiu entre grups d’interès i com a
artífexs, les organitzacions, els governs i els
ciutadans de tot el món.

El paper clau de la
informació
En aquest nou model la transparència,
l’auditoria i la rendició de comptes juguen
un paper fonamental a l’hora de generar
confiança i fer transparents els compromisos
de les organitzacions. Un apropiat sistema
de rendició de comptes és fonamental per
mesurar i donar credibilitat als progressos.
Pel Pacte Mundial aquest és un moment
molt il·lusionant perquè es remarca la
RSE com un mitjà per crear valor per a les
organitzacions i la societat. Estem convidats
a fixar els objectius a llarg termini i en tres
termes : d’ingressos econòmics, de benestar
social i de protecció mediambiental.
Tot això assimilant-ho als tres pilars del
desenvolupament sostenible: el creixement
inclusiu, el progrés social i la cura de
l’entorn
Global Compact crida a la seva nova
planificació Arquitectes d’un món millor. El
compromís de les empreses en l’era Post 2015. I en
les seves bases destaca que les organitzacions
han d’aportar un procés de comunicació
transparent amb els seus grups d’interès,
així com l’aplicació de normatives, bé de
GRI (Global Reporting Initiative), o d’altres
estàndards de certificació. Des de Global
Compact s’anima a continuar en aquesta
línia fins que els reports d’informació
no exclusivament econòmica siguin tan
(l’Auditor) · núm 68 · Novembre
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d’accions inclusives i de comunicació per
part de les xarxes locals, com l’espanyola.
Les organitzacions estan convidades a
abraçar iniciatives d’acció col·lectiva per
la qual cosa comptaran amb diferents
possibilitats i eines: des de plataformes
internacionals noves a les últimes eines
d’innovació, com el cas de Compactlink
(compactlink.pactomundial.org ), que la
Xarxa Espanyola del Pacte Mundial posa a
disposició de tots els seus signants.

habituals com els que afecten a normes
comptables.

Col·laborar localment per
guanyar

Això es deu al fet que les comunicacions
mediambientals i socials milloraran en
la seva importància perquè són una eina
imprescindible per a que les organitzacions
es comuniquin d’una manera creïble amb
totes les seves parts interessades sobre les
seves prioritats.

A nivell més proper, a través de les xarxes
locals, es fixaran espais d’acció i objectius
concrets en què puguin col·laborar tots
els actors : empreses, inversors, ongs, la
societat civil i el món acadèmic. Perquè
cap negoci pot prosperar si una societat
no és pròspera i sostenible. Per això Global
Compact aposta per buscar on convergeixen
les prioritats de la majoria i treballar de
forma col·laborativa per assolir-les.

És a dir, que els estàndards i dades
associades al desenvolupament social,
ambiental i el bon govern s’identifiquin amb
les pràctiques empresarials més avançades
i serveixin per posicionar l’entitat en una
societat cada vegada més informada i que
sol·licita d’informació, fins al punt de ser
imprescindibles com a eina de rendició de
comptes. Perquè en sentit bidireccional,
tots els grups d’interès seran igual de
rellevants de cara a la presa de decisions de
l’empresa i de repartiment de valor : clients,
proveïdors, associacions, ciutadans en el seu
conjunt.

Entreveiem un escenari en el qual el
camp semàntic de la responsabilitat
social calarà en la parla comuna i que per
al 2015 expressions com sostenibilitat,
transparència, grup d’interès, bon govern o
socialment responsable seran tan habituals
com ho són avui beneficis, salaris o
estratègia.
En el treball ambiciós d’implicar tots els
actors en la consecució del desenvolupament
sostenible es durà a terme un seguit

8

Els líders de RSE del món van tornar de
Nova York amb una oportunitat històrica
a la maleta. Amb un canvi de prisma en la
planificació estratègica dels seus negocis.
Atribueixen a Woody Allen la frase “
m’interessa el futur perquè és el lloc on
passaré la resta de la meva vida “. En Pacte
Mundial ens interessa començar a forjar-lo
ara. Ara que sabem cóm volem que sigui:
inclusiu, sostenible, transparent... podem
començar a construir-lo entre tots. Qui vol
ser arquitecte?
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Quins han de ser els eixos bàsics
d’actuació de les corporacions dels
Auditors?
Quin paper hi juga o pot jugar l’AMA?

Mariàngela Ramió

Tresorera del CCJCC
Tresorera de l’Arc Mediterrani
d’Auditors (AMA)

Per als col·legiats, han de ser un recolzament en l’exercici de la professió, facilitar la formació del professional i
dels seus col·laboradors, l’actualització de coneixements i la informació de canvis normatius, a nivell nacional i
internacional.
Com a Corporacions de Dret Públic han de representar i defensar els interessos dels professionals enfront les
Administracions i enfront tercers, i ser interlocutor en canvis legislatius i normatius.
Han de tenir, també, la visibilitat suficient per a transmetre i informar a la societat en general, i al món
empresarial especialment, quina és la funció dels Auditors, el paper que desenvolupen i que suposa l’opinió d’un
auditor en uns comptes anuals.
L’AMA és una agrupació de corporacions d’auditors i professionals que engloba a països de la zona mediterrània
i facilita la relació de professionals entre els diversos països que estan incorporats, permet intercanvi
d’experiències, de coneixements normatius i és una plataforma d’ampliació de contactes. L’AMA suposa la
possibilitat de tenir experiències professionals fóra del mercat nacional i permet que els Auditors puguin recolzar
als seus clients en inversions fóra del país amb la confiança de disposar d’una xarxa de contactes de despatxos
en cadascun dels països.

Patrice Dando

Vicepresident 2n de
l’Arc Mediterrani d’Auditors (AMA)

A França, juntament amb la companyia nacional que les federa sota la tutela del Ministeri de Justícia, les
companyies regionals d’auditors tenen com a objectiu:
- El bon exercici de la professió,
- La seva supervisió, missió compartida amb l’Haut Conseil au Commissariat aux Comptes (H3C),
- La defensa de l’honor i l’honestedat dels seus membres.
En el marc del primer objectiu, les companyies organitzen nombroses formacions, conferències i reunions per als
professionals.
En aquest context, l’AMA pot intervenir per tal de:
- Presentar les particularitats de cada país, informacions útils per als professionals en les operacions
transfrontereres dels seus clients.
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- Permetre als professionals, mitjançant la base de dades del l’AMA, de posar-se en contacte amb
professionals dels altres països del Mediterrani.
- Oferir als estudiants, en la continuïtat del nou màster, la possibilitat de fer pràctiques creuades, que
facilitarien les futures col·laboracions.
Aquestes intervencions no són exhaustives, existeixen altres accions complementàries com el congrés anual, que
s’inscriu en aquestes actuacions, que converteixen l’AMA en una riquesa suplementària comuna als professionals
del Mediterrani.

Ugo Pollice

Vicepresident 1r de
l’Arc Mediterrani d’Auditors (AMA

En els darrers temps, a Itàlia, ha tingut lloc un debat al voltant del paper de les professions liberals (com la
d’assessor fiscal).
En concret, pel què fa referència als assessors fiscals i als comptables (a més de les tasques tradicionals de
vigilància del comportament dels inscrits i la conveniència de la seva preparació professional), es considera que
aquests professionals poden contribuir activament en el desenvolupament de les funcions de subsidiarietat1,
afavorint el món de les empreses i la manera de fer negocis en aquest difícil i articulat context jurídic i econòmic.
L’atribució de funcions significatives de rellevància pública a aquesta categoria de professionals (com ara
l’augment de les declaracions que certifiquen un determinat estatus davant de l’administració pública, o les
propostes d’incrementar els certificats tributaris per tal d’obtenir una simplificació de les obligacions fiscals
i aconseguir beneficis de caràcter econòmic) permetrien esquivar, amb poques i ben dirigides modificacions
legislatives, les dificultats derivades d’un excés de burocràcia i de la càrrega que representen les obligacions
fiscals i administratives, que constitueixen un dels factors que obstaculitzen la competitivitat.
Aquestes últimes característiques són comunes també a altres països de l’arc mediterrani, com ara França
i Espanya, que tenen un sistema jurídic i un context econòmic molt semblants a l’italià: i és precisament
per aquest motiu que AMA podria jugar un paper de coordinació dels esforços entre els diferents col·legis i
associacions nacionals, encaminat a la difusió d’una major subsidiarietat, realitzable mitjançant un paper actiu
dels professionals en matèria de declaracions i certificacions comptables i tributaries: l’assoliment d’aquest
objectiu permetria reduir la càrrega (cost) de la burocràcia, que constitueix un dels obstacles a la competitivitat
internacional de la activitat empresarial en aquests països.

1 Vegeu la proposta de llei presentada en el transcurs del “fòrum de professions 2013”, en el quan va participar també el
Col·legi d’Assessors Fiscals i Comptables de Milà, en la pàgina
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/01/
ForumProfessioni_DDL.pdf?uuid=b202570a-6253-11e2-9c99-af2b4b4fb798
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l’e)
(empresa)

Com aconseguir
nous clients
Francesc Domínguez
Soci de Barton Consultants

Sense desig no hi ha contractació. Només hi
ha contractació del serveis professionals si el
client desitja contractar, encara que el client
potencial tingui una necessitat objectiva
d’assessorament. És fonamental tenir-ho
present.
De vegades ens trobem amb un client
potencial al qual podem i volem assessorar
però que no esdevé client. Per què passa
això? Sovint per una qüestió de percepció
del client i manca de sintonia entre ell i
nosaltres. La sintonia és la passa prèvia a la
confiança. Podem parlar la mateixa llengua
que el client potencial, però si no emprem
la mateixa freqüència comunicativa és
probable que no ens contracti.
El 5 de juliol de 2013 vam tenir
l’oportunitat d’impartir la ponència “Com
aconseguir nous clients”, en el marc del
Fòrum de l’Auditor Professional. Una de les
constatacions que vam fer és la necessitat,
fins ara poc visible, que els auditors i
els assessors es formin en estratègia de
despatx i en habilitats, com ara saber com
aconseguir nous clients. És una oportunitat
per millorar la rendibilitat dels despatxos.
L’estratègia i les habilitats poden marcar la
diferencia, en un mercat professional amb
empreses percebudes com a similars i amb
professionals amb formació similar, la qual
cosa aboca els despatxos a la competència
en preus.
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Les habilitats comercials
Els professionals tenim la creença que si
som bons professionals els serveis es venen
tot sols. És una creença errònia. En un
mercat amb excés d’oferta i amb una oferta
indiferenciada, des del punt de vista del
client potencial, cal saber vendre bé els
serveis o, dit d’una altra manera, cal saber
ajudar millor el client potencial perquè ens
contracti.
La venda és el motor de l’economia, del
món dels negocis i una professió mil·lenària.
Com totes les disciplines, és neutra per
definició. Per tant, el que convé canviar
és la nostra percepció de les vendes,
els prejudicis que hi podem tenir. Tan
important és què oferim al mercat com com
ajudem els clients potencials perquè ens
triïn.
De fet, el venedor eficaç no ven a ningú,
perquè sap que a la gent no li agrada que li
venguin res. A la gent li encanta comprar
o contractar. Ser ella qui decideix, sense
pressions. El venedor eficaç ajuda el
client a contractar. Aporta arguments als
clients perquè contractin els serveis del
seu despatx. Molt sovint els despatxos no
coneixen els “seus” arguments per ajudar el
client a decidir.
En aquest context hi ha diversos factors
psicològics cabdals: l’actitud, l’empatia,

l’ambició, la flexibilitat, la creativitat i
actuar en el marc dels valors professionals.
Una actitud positiva i l’empatia, per
exemple, motiven i contribueixen a crear
l’ambient adequat per a l’entesa.
En la interacció de vendes cal tenir present
no només allò que passa per la ment del
professional sinó també el que passa a la
ment del client potencial, qui, en general,
sap que no es pot equivocar d’assessor. Per
això, el professional ha d’aconseguir que el
client potencial el percebi com l’assessor
de menor risc. Si això s’esdevé, el client el
contractarà perquè els clients contracten
els despatxos o els assessors amb qui primer
sintonitzen i després hi confien, per la seva
tranquil·litat.
Cal també ser conscient que qui té realment
la necessitat és el client. Sovint ens trobem
amb auditors o assessors que semblen estar
necessitats d’aconseguir la contractació.
Això hi ha clients potencials que ho
detecten i se n’aprofiten. El que sí que ha de
transmetre el professional són moltes ganes
d’assessorar el client, però de cap manera
necessitat. Recordi: qui té la necessitat
és el client potencial. Aquest és un factor
essencial en la relació de poder client
potencial-assessor.
D’altra banda, als clients els impulsen les
emocions. Només hi ha contractació si hi
ha desig i la base perquè sorgeixi el desig

és saber estimular l’emoció adequada, en
general el desig de tranquil·litat o la por.
En definitiva, el client necessita més al
professional que aquest al client. Pensi-hi.
I el preu? Sol ser més un problema en la
ment del professional que en la del client
potencial. Per què? Perquè hi pensa massa.
“El preu semblarà elevat al client potencial.
No em contractarà”. Quan pensem massa
en alguna cosa li donem poder. Cal saber
argumentar el preu sobre la base del valor
que aportem al client.
Què contracta realment el client a
l’auditor o l’assessor?
Aquesta és la pregunta clau. Si creiem
que el client contracta serveis d’auditoria
o d’assessoria ens quedem a la meitat del
camí, perquè això no respon a la motivació
real o clau del client.
En quin mercat és vostè? És probable que
pensi que en el dels serveis d’auditoria o
d’assessoria. Això és la seva activitat.
Els mercats convé definir-los des del punt de
vista del màxim benefici que desitja el client
potencial. Quin és? És la tranquil·litat. Els
auditors/assessors són, de fet, en el mateix
mercat, el de la tranquil·litat per al client,
que altres professionals, com ara els metges
o els advocats.

(l’Auditor) · núm 68 · Novembre

13

Conèixer en quin mercat s’exerceix
realment pot ser la porta perquè el seu
despatx, competent, esdevingui també
competitiu, una referència en el mercat
que li permeti atreure i captar el tipus de
clients i casos que vostè vol tenir. És la
base per vendre millor els seus serveis i per
tenir un despatx organitzat des del punt de
vista del màxim benefici que vol el client
potencial i també que volen al seu despatx,
la tranquil·litat.
Desconèixer en quin mercat competim
realment implica ser miops des d’un punt
de vista estratègic, perquè no hi veiem més
enllà del curt termini.
Ha arribat el moment de decidir si
arraconem les ulleres o si les mantenim
posades. La millora externa és una qüestió,
primer, de millora interna. Si vostè i els
seus companys volen fer aquest canvi,
esperem que treguin profit de la idea que els
hem comunicat i que, sobretot, l’apliquin,
perquè el coneixement sense acció serveix
de poc.

l’c)

(comptabilitat)
Resolució de l’ICAC de 18 de
setembre de 2013
Sobre el deteriorament
del valor dels actius
Xavier Pujol
Membre del Comitè Tècnic de CCJCC
Soci d’Ernst & Young

RESOLUCIÓ DE L’ICAC DE 18 DE
SETEMBRE DE 2013 PER LA QUAL
ES DICTEN NORMES DE REGISTRE,
VALORACIÓ I INFORMACIÓ A
INCLOURE EN LA MEMÒRIA DELS
COMPTES ANUALS SOBRE EL
DETERIORAMENT DEL VALOR DELS
ACTIUS

1. INTRODUCCIÓ
En una situació de crisi econòmica, un dels
aspectes que preocupa especialment als
diversos organismes supervisors (ICAC,
CNMV, Banc d’Espanya, DGAFP) és
l’adequada valoració dels actius financers
i no financers, i la informació que sobre
aquests es desglossa en la memòria dels
comptes anuals. Aquest aspecte adquireix
especial rellevància per a aquells actius
que no es negocien en mercats regulats,
en els quals la determinació del seu
import recuperable (base per a determinar
l’existència d’un potencial deteriorament)
suposa un elevat nivell de judici per part de
les empreses.
En aquest context, el 25 de setembre de
2013 es va publicar al Butlletí Oficial de
l’Estat, la Resolució de 18 de setembre
de 2013 de l’ Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual
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es dicten normes de registre, valoració i
informació a incloure en la memòria dels
comptes anuals sobre el deteriorament del
valor dels actius.
Aquesta Resolució té com a objectiu
sistematitzar la doctrina de l’ICAC sobre
aquesta matèria, recollida en diverses
interpretacions, així com desenvolupar
els criteris de registre i valoració sobre el
deteriorament de valor de l’immobilitzat
material, immobilitzat intangible, inversions
immobiliàries, actius financers i existències.
Tot això, sense perjudici de futures
modificacions que puguin ser necessàries,
derivades dels nous pronunciaments
comptables a nivell internacional que
es consideri oportú incorporar al dret
comptable espanyol.
La Resolució emfatitza que les empreses
han de ser prudents en les estimacions
i valoracions a realitzar en condicions
d’incertesa, per a preservar d’aquesta
manera la fiabilitat de la informació
financera. Per això, les estimacions s’han
de realitzar amb imparcialitat i objectivitat,
maximitzant l’ús de dades observables o
contrastables, i informant en la memòria
dels comptes anuals sobre els fets i
circumstàncies que suporten les valoracions
de l’empresa, amb el fi que un tercer es
pugui formar un adequat judici sobre la
racionalitat de les estimacions utilitzades.

Atès que la Resolució desenvolupa els
criteris sobre deteriorament del valor
dels actius que estableix la normativa
comptable vigent, en principi no seria
necessari fixar una data d’entrada en vigor.
No obstant això, considerant l’elevat
nombre d’aclariments que recull la norma
pel que fa a l’estimació de l’ import
recuperable (l’impacte del qual haurà de
ser comptabilitzat de manera prospectiva
en el compte de pèrdues i guanys), l’
ICAC ha considerat convenient establir
com a data d’entrada en vigor l’1 de gener
de 2014, essent d’ aplicació obligatòria
per als exercicis que s’iniciïn a partir
d’aquesta data i per a totes les empreses1,
qualsevol que sigui la seva forma jurídica,
tant en la formulació dels comptes anuals
individuals com, si escau, en els comptes
anuals consolidats, tenint caràcter
subsidiari per les entitats de crèdit, entitats
asseguradores i les empreses de serveis
d’inversió.

1 La seva aplicació també és obligatòria per a les empreses
incloses en l’àmbit d’aplicació de les normes sobre els
aspectes comptables de les empreses públiques aprovades
per l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, així com les
entitats sense fins lucratius que s’hagin de regir per les
normes d’adaptació aprovades pel Reial Decret 1491/2011,
de 24 d’octubre, excepte per als actius no generadors de
fluxos d’efectiu, per als quals es seguiran els criteris especials
aprovats per les normes esmentades.

El present escrit analitza el deteriorament
del valor de l’immobilitzat material,
inversions immobiliàries i immobilitzat
intangible, atès que és l’aspecte més
desenvolupat i que incorpora un major
nombre de novetats al nostre marc
comptable, encara que també s’inclou una
breu referència dels principals aspectes
innovadors sobre el deteriorament del valor
dels actius financers.
2. DETERIORAMENT DEL VALOR
DE L’ IMMOBILITZAT MATERIAL,
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES I
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
2.1 Identificació dels actius
deteriorats
La comprovació de deteriorament2 només
és obligatòria quan existeixin indicis o
evidència objectiva del mateix, excepte
per als fons de comerç, actius intangibles
amb vida indefinida i actius intangibles que
encara no estiguin en condicions d’ús, per
als quals aquesta comprovació s’ha de fer
almenys anualment en qualsevol moment
de l’exercici, sempre que es realitzi en la

2 Pèrdua estimada en el valor de l’actiu que representa la
dificultat de recuperar, a través del seu ús, la seva venda o una
altra forma de disposició, la totalitat del seu valor comptable
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mateixa data cada any. Si es produïssin
canvis en les circumstàncies entre la data
de l’últim anàlisi de deteriorament i la
data de tancament comptable, que puguin
donar lloc a indicis de deteriorament,
serà necessari efectuar una nova anàlisi de
deteriorament.
La Resolució inclou una relació no
exhaustiva d’indicis de deteriorament
que les empreses han de considerar, els
quals també podrien indicar que la vida
útil romanent de l’actiu o dels actius que
integren la unitat generadora d’ efectiu, el
seu mètode d’amortització o el seu valor
residual, s’han de revisar i, si escau, ajustar.
2.2 Import recuperable
La Resolució apunta les línies generals de la
metodologia que s’ha d’emprar per estimar
l’ import recuperable, en sintonia amb
la NIC 36 “Deteriorament del valor dels
actius”.
L’ import recuperable d’un actiu o d’una
unitat generadora d’efectiu3 (en endavant,

3 Grup identificable més petit d’actius que genera entrades
d’efectiu que són en bona mesura independents de les
entrades produïdes per altres actius o grups d’actius. En la
seva identificació es consideraran diferents factors, com per
exemple la forma com la direcció controla les operacions de
l’empresa

l’c)

(comptabilitat)

UGE) és el més gran entre el seu valor
raonable, deduïts els costos de venda,
i el seu valor en ús. Quan la més gran
d’aquestes dues quantitats és inferior al
valor en llibres de l’actiu individual o
dels actius que componen la UGE, hi ha
deteriorament.
L’import recuperable es calcula per a
cada actiu individual, i si aquest no es pot
estimar (per exemple quan no generi fluxos
d’efectiu derivats del seu funcionament
continuat que siguin, en bona mesura,
independents dels produïts per altres
actius), es determinarà per la UGE a la qual
pertany l’actiu.
A continuació s’analitzen els aspectes més
rellevants per a la determinació del valor
raonable menys costos de venda i el valor
en ús.
2.2.1 Valor raonable menys costos de
venda
Per a la determinació del valor raonable 4,
la resolució es remet als criteris recollits
en el Marc Conceptual de la Comptabilitat
del Pla General de Comptabilitat i es centra
exclusivament en l’anàlisi dels costos de
venda a considerar, definits com els costos
incrementals directament atribuïbles a la
venda d’un actiu individual o UGE, en els
quals l’empresa no hauria incorregut de no
haver pres la decisió de vendre, excloses
les despeses financeres i l’ impost sobre
beneficis. Exemples de costos de venda són
els costos de caràcter legal necessaris per a
transferir la propietat de l’actiu, comissions
de venda, altres tributs que gravin la
transacció o els costos de desmuntar i
desplaçar l’actiu.
No tenen la consideració de costos de
venda, les indemnitzacions per cessament i
altres costos associats amb la reorganització
o reestructuració dels negocis, que impliqui

4 Import pel qual pot ser intercanviat un actiu, entre parts
interessades i degudament informades, que realitzin una
transacció en condicions d’independència mútua

l’alienació de l’actiu individual o actius de
la UGE.
2.2.2 Valor en ús
El valor en ús és el valor actual dels fluxos
d’efectiu futurs esperats, a través de la
utilització d’un actiu o actius en el curs
normal del negoci i, si escau, de la seva
alienació o una altra forma de disposició,
tenint en compte el seu estat actual, i
actualitzats a un tipus d’interès de mercat
“sense risc”5 ajustat, si escau, pels riscos
específics de l’actiu o actius que no hagin
ajustat les estimacions dels fluxos d’efectiu
futurs.
En la determinació del valor en ús s’han de
considerar els següents elements:
a) L’estimació dels fluxos d’efectiu futurs
que l’empresa espera obtenir per la
utilització de l’actiu individual o actius de
la UGE;
b) les expectatives sobre possibles variacions
en l’ import o en la distribució temporal
d’aquests fluxos d’efectiu futurs;
c) el valor temporal dels diners, representat
pel tipus d’interès de mercat “sense risc”;
d) el preu relacionat amb la incertesa
inherent a l’actiu individual o actius de la
UGE, i
e) altres factors, com ara la no liquiditat,
que es reflectirien en la valoració dels
fluxos d’efectiu futurs.
Els elements identificats en les punts b), d) i
e) anteriors, es poden reflectir com ajustos
en els fluxos d’efectiu futurs o com ajustos
en la taxa de descompte.
Per tant, per a determinar el valor en ús cal
estimar els fluxos d’efectiu futurs esperats,
tant de la utilització continuada de l’actiu o

5 Tipus d’interès de menor risc relatiu a l’entorn econòmic
on l’empresa desenvolupa la seva activitat

16

actius, com de la seva alienació o disposició
per una altra via al finalitzar el seu ús, i
actualitzar-los a una taxa de descompte
adequada. A continuació s’aprofundirà en
cadascun d’aquests elements.
Estimació dels fluxos d’efectiu
futurs
Deu regles bàsiques a tenir en compte:
1. S’han de basar en hipòtesis raonables i
fonamentades, que representin les millors
estimacions de la direcció.
2. Es calcularan d’acord amb la informació
continguda en els pressupostos més
recents aprovats per la direcció i no
excediran un període de cinc anys, llevat
que es pugui justificar la utilització d’un
termini més gran.
3. Per al període posterior al cobert pels
pressupostos, els fluxos d’efectiu es
calcularan extrapolant les projeccions
anteriors utilitzant una taxa de creixement
constant o decreixent, llevat que es pugui
justificar l’ús d’una taxa creixent en el
temps. Aquesta taxa creixent no excedirà
de la taxa mitjana de creixement a llarg
termini per als productes o sectors
industrials, així com per al país o països
en què operi l’empresa i per al mercat en
el qual s’utilitzi l’actiu, llevat que es pugui
justificar una taxa de creixement més
gran.
4. No s’han de considerar entrades d’efectiu
procedents d’actius que ja generin
entrades d’efectiu que siguin en bona
mesura independents de les entrades
procedents de l’actiu o actius per als
quals s’està analitzant el seu potencial
deteriorament (per exemple, comptes
a cobrar) ni pagaments relacionats amb
obligacions que ja han estat reconegudes
com passius (per exemple, comptes a
pagar).
5. La forma d’estimar els fluxos d’efectiu
ha de ser coherent amb el criteri seguit

l’c)

(comptabilitat)

per a identificar els elements patrimonials
que integren la UGE. Per exemple, quan
el valor en llibres de la UGE es calculi
considerant el capital circulant associat
a la mateixa, en l’estimació dels fluxos
d’efectiu futurs també caldrà considerar
els fluxos d’efectiu que constitueixin causa
de la seva variació.
6. Quan una UGE estigui integrada
per actius amb diferents vides útils
estimades, essent tots ells essencials per
al funcionament operatiu de la unitat, el
reemplaçament d’actius amb vides útils
més curtes es considerarà en estimar els
fluxos d’efectiu futurs. S’aplicarà el mateix
criteri en el cas d’actius individualment
considerats que estiguin integrats per
components amb diferents vides útils
estimades.
7. No s’inclouran entrades o sortides
d’efectiu que s’esperi de reestructuracions
futures, millores en el rendiment dels
actius o per activitats de finançament.

projeccions de fluxos d’efectiu passades i
corrents.
Taxa de descompte
En la determinació de la taxa de descompte
s’ha de considerar el valor temporal dels
diners per als períodes que transcorrin fins
al final de la vida útil de l’actiu o actius de la
UGE, així com els aspectes indicats en els
apartats b), d) i e) anteriors, en la mesura
que els mateixos no hagin estat considerats
en l’estimació dels fluxos d’efectiu futurs.
Com a punt de partida per a estimar la taxa
de descompte, l’empresa podria tenir en
compte els següents tipus:
• El cost mitjà ponderat del capital,
determinat emprant tècniques com ara el
model de preus dels actius financers,
• el tipus d’interès incremental dels préstecs
obtinguts per l’empresa, i

8. Han de reflectir hipòtesi que siguin
uniformes amb la manera de determinar
la taxa de descompte. En conseqüència,
si la taxa de descompte es determina
abans d’impostos, en els fluxos d’efectiu
no s’inclouran els originats per l’ impost
sobre beneficis.

• altres tipus de mercat per als préstecs.

9. S’estimaran en la moneda en què hagin de
ser generats i s’actualitzaran utilitzant la
taxa de descompte apropiada per a aquella
moneda i el tipus de canvi al comptat en la
data de càlcul del valor en ús.

2.3 Reconeixement i valoració de les
pèrdues per deteriorament

10. En el cas d’actius subvencionats, la
subvenció pendent d’imputar al compte
de pèrdues i guanys, es qualificarà com un
component més del valor en ús de l’actiu
per a determinar si hi ha una pèrdua per
deteriorament.
Finalment, cal destacar que la direcció de
l’empresa ha d’avaluar la raó de les hipòtesis
en què es basen les seves projeccions
corrents de fluxos d’efectiu, examinant
les causes de les diferències entre les

També s’han de considerar riscos com el
risc - país, el risc de taxa de canvi i el risc
de preu.

2.3.1 Actiu individual
La pèrdua per deteriorament es reconeixerà
en el compte de pèrdues i guanys, reduint
el valor en llibres de l’actiu fins al seu
import recuperable. Quan la pèrdua per
deteriorament sigui superior a l’ import en
llibres de l’actiu, només es reconeixerà un
passiu si l’empresa hi fos obligada per altra
norma. Després del reconeixement d’una
pèrdua per deteriorament, els càrrecs per
amortització de l’actiu s’ajustaran en els
exercicis futurs.
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2.3.2 Unitat generadora d’efectiu (UGE)
En el cas de UGE, el seu valor en llibres
inclourà aquells actius que puguin ser
atribuïts directament o distribuïts segons
un criteri raonable i uniforme. Per la seva
rellevància, a continuació es farà referència
a l’assignació a les UGE dels fons de comerç
i actius comuns 6.
En relació al fons de comerç, aquest es
distribuirà des de la data d’adquisició, entre
cadascuna de les UGE que s’esperi que es
beneficiïn de les sinergies de la combinació
de negocis. En aquells supòsits excepcionals
en què un percentatge del fons de comerç
no pugui ser distribuït entre les UGE,
aquest import s’assignarà a cadascuna
d’elles en proporció al seu valor en llibres,
inclosa si escau la part del fons de comerç
que sí hagi pogut distribuir.
Per als fons de comerç adquirits en
una combinació de negocis durant
l’exercici corrent, s’ha de comprovar el
deteriorament del valor de les UGE a les
quals s’haguessin atribuït aquests fons
de comerç, abans de la finalització de
l’exercici corrent, llevat que la distribució
dels fons de comerç entre les diferents
UGE no s’hagués completat. En aquest
supòsit, al tancament de l’ exercici, la
comprovació de deteriorament es realitzarà
amb l’assignació provisional dels fons de
comerç, sempre que hi hagi indicis de
deteriorament, la qual posteriorment
serà revisada de forma retroactiva abans
que finalitzi el termini per a completar
l’esmentada distribució.
Pel que fa als actius comuns, aquells que no
puguin ser atribuïts a una UGE concreta,
s’assignaran a cadascuna de les UGE de
l’empresa en proporció al seu valor en
llibres, inclosa si escau la part del fons de

6 Actius que no generen entrades d’efectiu independents
d’altres actius o grups d’actius (per exemple, l’edifici de
la seu central de l’empresa o el centre de procés de dades),
però que contribueixen a l’obtenció de fluxos d’efectiu tant
en la UGE , el deteriorament de la qual està essent objecte
d’anàlisi, com en d’altres

l’c)

(comptabilitat)

comerç i dels actius comuns que sí que
s’hagi pogut distribuir.
La pèrdua per deteriorament del valor
d’una UGE es distribuirà, per reduir l’
import en llibres dels actius que componen
la UGE, en primer lloc reduint l’import
en llibres de qualsevol fons de comerç i, a
continuació, als altres actius de la UGE,
prorratejant en funció de l’import en llibres
de cadascun dels mateixos, sense que en cap
cas l’import en llibres d’un actiu pugui ser
inferior al més gran entre: i) el seu valor
raonable menys els costos de venda (si es
pogués determinar), ii) el seu valor en ús (si
es pogués determinar), i iii) zero. Per tant,
l’import de la pèrdua per deteriorament que
no pugui ser distribuït a l’actiu en qüestió,
es repartirà prorratejant entre els altres
actius que componguin la UGE.
En comprovar el deteriorament d’una UGE,
podrien existir indicis de deteriorament de
valor d’un actiu dins d’aquesta unitat. En
aquest cas, en primer lloc es comprovarà
el deteriorament del valor de l’actiu
individual, reconeixent qualsevol pèrdua per
deteriorament relacionada amb el mateix,
abans de comprovar el deteriorament de la
UGE.
2.4 Reversió de les pèrdues per
deteriorament
Les reversions de les pèrdues per
deteriorament es reconeixeran com un
ingrés en el compte de pèrdues i guanys,
excepte en el cas del fons de comerç,
en què les mateixes no seran objecte de
reversió en períodes posteriors. En el cas
d’un actiu individual o UGE, el valor en
llibres dels actius s’incrementarà fins a un
import que no excedeixi el valor en llibres
(net d’amortització) que hagués existit
si no s’hagués reconegut la pèrdua per
deteriorament en períodes anteriors.
2.5 Informació a incloure a la
memòria
La informació a desglossar en la memòria
dels comptes anuals s’ha determinat prenent

com a referent els desglossaments exigits
en la NIC 36 “ Deteriorament del valor dels
actius “.
A tall d’exemple s’ha d’incloure, entre
d’altres, la següent informació:
• Per a cada pèrdua per deteriorament
del valor o la seva reversió de quantia
significativa, informació sobre cadascuna
de les UGE, el seu import recuperable i
hipòtesis clau7 considerades per la direcció
per a determinar el valor raonable menys
costos de venda o el valor en ús.
• Per a cada UGE en què l’import en llibres
del fons de comerç o dels immobilitzats
intangibles amb vida útils indefinides
que s’hagin distribuït a aquesta UGE,
sigui significatiu en comparació amb l’
import en llibres total del fons de comerç
o dels actius intangibles amb vides útils
indefinides, s’ha de desglossar informació
sobre la base sobre la qual s’ha determinat
l’ import recuperable (valor en ús o valor
raonable menys costos de venda).

3. DETERIORAMENT DEL VALOR
DELS ACTIUS FINANCERS
Pel que fa al deteriorament del valor dels
actius financers, la seva determinació està
en sintonia amb la NIC 39 “Instruments
financers: reconeixement i valoració”.
L’aspecte més innovador de la Resolució
fa referència al càlcul de les pèrdues per
deteriorament del valor en actius financers
valorats al cost amortitzat que no siguin
individualment significatius, permetent la
utilització de models basats en fórmules o
mètodes estadístics, com per exemple, els
anomenats calendaris de morositat ajustats
a la realitat del mercat i a les especificitats
de l’entitat. Quan l’empresa estimi el

7 Hipòtesi clau són aquelles que a les que l’ import
recuperable de l’actiu (o de la unitat generadora d’efectiu) és
més sensible
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deteriorament de valor de les operacions
comercials de manera col · lectiva o global,
es presumeix, llevat prova en contra, una
presumpció de pèrdua per deteriorament
del conjunt de la cartera de crèdits
comercials del 3 % (sense considerar els
saldos amb administracions públiques ni
aquells per als quals s’hagués realitzat una
anàlisi individualitzada del deteriorament
del valor).
Així mateix, la Resolució estableix que
en aquelles situacions en què el deutor és
declarat en concurs de creditors, aquesta
situació no interromp el reconeixement dels
corresponents interessos, al marge que de
manera simultània, i a la vista de la situació
descrita, l’empresa hagi d’avaluar si l’
esmentat import serà objecte de recuperació
i, si escau, comptabilitzar la corresponent
pèrdua per deteriorament.

4. CONCLUSIÓ
Tal com s’ha comentat a l’inici del present
article, en un context de crisi econòmica,
la valoració dels actius financers i no
financers és un aspecte que preocupa
especialment els organismes supervisors.
Aquesta circumstància, unida al fet que
fins ara el dret comptable espanyol no
havia desenvolupat reglamentàriament
els criteris de registre i valoració sobre el
deteriorament del valor de l’immobilitzat
material, inversions immobiliàries i
immobilitzat intangible, fa especialment
rellevant aquesta Resolució, la qual es basa
en un enfocament de principis generals que
les empreses han de seguir per a complir
amb l’objectiu d’imatge fidel que estableix
la legislació mercantil.
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l’f)
(fiscal)

Circular n º 4/2012, de 25
d’abril (BOE de 4 de maig)
Meritxell Pérez-Copons
Membre de la Comissió Fiscal del CCJCC.
Sòcia de Cortés, Pérez & Cia. Auditores SLP.

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en
vigor la Circular 4/2012, de 25 d’abril
(BOE 4 de maig). Aquesta circular obliga
les persones físiques i jurídiques residents
a Espanya (diferents dels proveïdors de
serveis de pagament) a comunicar al
Banc d’Espanya les seves transaccions
econòmiques així com saldos d’actius i
passius amb l’exterior.
La promulgació d’aquesta circular deroga
íntegrament les circulars 6/2000, de
31 d’Octubre sobre préstecs crèdits i
compensacions exteriors i la 3/2006, de 28
de juliol, sobre residents titulars de comptes
a l’estranger ; a més es deroga parcialment
la circular 2 / 2001, de 18 de juliol, sobre
declaracions d’operacions i saldos d’actius i
passius exteriors en valors negociables.
Les derogacions anteriors no entraran en
vigor fins a l’1 de gener de 2014 per la qual
cosa durant l’exercici 2013 coexistiran les
obligacions d’informació previstes per la
nova circular amb les obligacions previstes
en les circulars anteriors.
Recordem que la circular 3/2006 regulava
les obligacions d’informació relatives
a operacions realitzades per persones
físiques o jurídiques com per exemple
l’obertura i cancel·lació de comptes, els
cobraments, pagaments i transferències
exteriors. La declaració de la informació

d’obertura, cancel·lació i modificació de les
característiques dels comptes es presentava
a través del Model DD1.
La periodicitat de la declaració
d’informació sobre cobraments, pagaments
i transferències es presentava a través
del Model DD2 en què es presenten les
variacions en cadascun dels comptes oberts
per residents a l’exterior.
La conseqüència directa de l’aplicació
d’aquesta circular implica entre altres
aspectes que part de la informació sobre
cobraments i pagaments a l’exterior què
amb anterioritat s’obtenia a través dels
proveïdors de serveis de pagament, s’haurà
d’obtenir directament de la declaració
dels residents que hagin realitzat aquestes
operacions; és a dir és el resident persona
física o jurídica a Espanya, qui té l’obligació
d’informar, i no les banques privades
espanyoles a través de les quals operen.
Aquesta informació és imprescindible per
poder seguir elaborant les estadístiques
exteriors així com les dades del deute de les
administracions públiques, d’acord amb el
Protocol de Dèficit Excessiu (PDE).
Un cop enunciat el principal propòsit de
la circular així com el règim transitori
de la mateixa, entrarem de ple en les
seves normes les quals bàsicament ens
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respondran a les següents preguntes: Qui
són les persones que han de comunicar?
Quina informació s’ha de comunicar?
En quin moment s’ha de comunicar?
i finalment, de quina manera s’ha de
comunicar?
- Norma primera : Obligació
d’informar
Està obligat a informar qualsevol persona
física o jurídica (pública o privada) resident
a Espanya què realitzi transaccions amb un
no resident o posseeixi actius o passius a
l’exterior. (Recordem que hem indicat en
punts anteriors que aquesta informació
era subministrada amb anterioritat pels
proveïdors de serveis de pagament)
- Norma segona : Contingut de la
informació
S’ha d’informar el Banc d’Espanya de
qualsevol operació per compte propi amb
no residents, sigui quina sigui la seva
naturalesa, independentment de com
es liquidi i independentment dels saldos
i variacions d’actius o passius enfront
l’exterior.
- Norma tercera : Periodicitat i
excepcions de la informació
Les declaracions s’hauran de presentar amb

diferents periodicitats : mensual, trimestral
o anual en funció de si les transaccions
econòmiques efectuades amb l’exterior
durant l’any immediatament anterior, o
el saldo dels seus actius i passius a 31 de
desembre de l’any esmentat superin o no els
següents límits :
a) Superiors o iguals a 300 milions d’euros:
Periodicitat mensual i dins dels 20 dies
següents a la fi de cada mes natural.
b) Superiors o iguals a 100 milions
i inferiors a 300 milions d’euros :
Periodicitat trimestral i dins dels 20 dies
següents a la fi de cada trimestre natural.
c) Inferiors a 100 milions d’euros:
Periodicitat anual i no més tard del 20
de gener de l’any següent. (Si l’import
dels saldos i transaccions no supera els
50 milions d’ euros es podrà efectuar la
declaració anual de manera resumida,
contenint exclusivament els saldos inicial
i final d’actius i passius exteriors, la suma
total de les operacions de cobrament i la
suma total de les operacions de pagament
del període declarat). No obstant això,
quan l’ import no superi el milió d’euros,
la declaració només s’enviarà al Banc
d’Espanya a requeriment exprés d’aquest
últim.

Hem de fer èmfasi en els següents aspectes
• Si els actius o passius que es posseeixen
a l’exterior arriben als límits previstos
de notificació, s’haurà de presentar
igualment una declaració encara que no
s’hagi realitzat cap transacció durant el
període corresponent.
• Durant un mateix exercici econòmic no
està permès canviar en més d’una ocasió la
periodicitat i tampoc està permès canviar
mai a una periodicitat menor.
• Tot i que els saldos finals de qualsevol
transacció o variació del període siguin
zero, s’han de comunicar igualment.
• Si durant l’any en curs es superen els
límits exposats anteriorment, quedarà
obligat a presentar la declaració amb la
periodicitat que correspongui a partir del
moment en què es superin.
• Aquelles persones (físiques o jurídiques)
la declaració de les quals afecti de manera
rellevant a determinades rúbriques de les
estadístiques exteriors o del PDE, el Banc
d’Espanya podrà requerir -les a fi que
efectuïn declaracions amb més freqüència i
/ o detall del què els correspondria.
• Norma quarta : Enviament de la
informació
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La informació s’ha de comunicar per
mitjans telemàtics, a través dels formularis
disponibles a la pàgina web del Banc
d’Espanya.
A continuació apareix un enllaç a l’oficina
virtual del Banc d’ Espanya on es poden
consultar i descarregar els formularis
necessaris per a enviar aquesta informació.
https://sedeelectronica.bde.es/sede/
es/menu/empresas/Presentacion_
po_31e444328b15831.html

Els certificats electrònics per apoder
presentar la informació demanada al Banc
d’Espanya són:
• Certificats propis del Banc d’Espanya
• Certificat emès per la Fàbrica Nacional de
Moneda i Timbre (individual)
Aquesta norma suposa un canvi de criteri
ja que obliga a tots els subjectes, persones
físiques o jurídiques, a emmagatzemar,
classificar i declarar informació, processos
que fins ara eren realitzats en la seva majoria
per les entitats proveïdores de serveis de
pagament.

l’a)
(l’auditoria)

Es pot fer una auditoria
sense planificar-la?
Departament tècnic del CCJCC

Si ens atenem als paràgrafs 2.3.1 i 2.3.4
de les Normes Tècniques sobre execució
del treball actuals que indiquen que “el
treball es planificarà apropiadament”
i que “l’auditor haurà de documentar
adequadament el pla d’auditoria”, la
resposta a la pregunta d’aquest article és
que no, no es pot fer una auditoria sense
una planificació prèvia. En l’apartat de
planificació d’aquestes normes, a part
d’assenyalar diferents qüestions a considerar
en una planificació així com el contingut
d’un pla global d’auditoria, recorda que
és en la planificació on “l’auditor ha de
determinar, entre d’altres aspectes, la
naturalesa, abast i moment d’execució del
treball a realitzar i preparar un programa
d’auditoria escrit”. D’altra banda, la NIAES 300 que tracta de la responsabilitat que
té l’auditor de planificar l’auditoria d’estats
financers en el context d’una auditoria
recorrent, indica que l’objectiu de la
planificació és la de realitzar una auditoria
de manera eficaç.
Podem doncs concloure que, estiguem
en el marc normatiu que estiguem, cal
planificar un treball d’auditoria i, de fet no
només cal fer la panificació per obligació
normativa, sinó que una bona planificació
pot estalviar hores d’execució del treball,
perquè, entre d’altres, hauria de servir
per organitzar i dirigir l’encàrrec incloent
l’avaluació dels recursos necessaris per fer el
treball, identificar les àrees d’auditoria que
22

s’estimen importants i identificar i resoldre
problemes potencials en el moment oportú.
Esperem convèncer-vos amb aquest article,
si no ho esteu ja, de les bondats d’una bona
planificació.
El que no determina cap dels dos marcs
normatius és el moment en què cal fer la
planificació, si bé la NIA-ES 300, sí recorda
que aquesta no és una fase diferenciada
de l’auditoria, sinó “un procés continu i
repetitiu que sovint comença poc després (o
enllaçat amb) la finalització de l’auditoria
anterior i continua fins a la finalització
de l’encàrrec d’auditoria actual”. Això no
vol dir que, com veurem més endavant, la
planificació no inclogui la consideració que
hi ha procediments d’auditoria que s’han de
fer i concloure abans que uns altres.
Abans de començar a tractar l’enfocament
que cal donar-li a la planificació, és
important recordar que, en línea amb el que
assenyala la NIA-ES 300, cal portar a terme
una sèrie d’activitats preliminars com són:
• Els procediments d’avaluació de
continuïtat de les relacions amb els clients
i encàrrecs específics d’auditoria.
• L’avaluació dels requeriments d’ètica
aplicables, incloent els d’independència.
• L’establiment d’un acord dels termes de
l’encàrrec.

Com la NIA-ES 300 està enfocada
a encàrrecs recurrents, inclou un
paràgraf específic pel que fa als encàrrecs
d’auditoria inicials o primeres auditories,
per assenyalar que, en aquest supòsit, cal
aplicar els procediments d’acceptació de les
relacions amb clients i encàrrecs específics
d’auditoria, no els de continuïtat; i en
cas de canvi d’auditors, els requisits de
comunicació amb l’auditor predecessor
pels quals cal considerar, a part de les
normes d’auditoria (siguin les NIA-ES o les
Normes tècniques actuals) el que estableix
l’article 25.2.f) del Text refós de la Llei
l’auditoria de comptes i la normativa que la
desenvolupa. Activitats que encara que no
estiguem treballant sota el paraigües de les
NIA-ES, també s’han de realitzar seguint
el que estableix tant el propi Text refós de
la Llei l’auditoria de comptes, com l’actual
Norma de control de qualitat intern.
Les consideracions respecte a la

continuïtat dels clients i de compliment
dels requeriments d’ètica s’han de tenir
en compte tant a l’ inici (sovint es fan
enllaçant-ho o poc després d’haver finalitzat
l’auditoria de l’exercici anterior) com
durant tota la realització de l’encàrrec per
tal de poder avaluar els possibles efectes dels
canvis en les circumstàncies.

anterior que no van ser prou eficients i
assegurar-nos que tots els membres de
l’equip saben quines són les seves tasques i
els objectius d’aquestes. En les discussions
entre els membres de l’equip es poden
incloure aspectes com:

Entrant ja en el que és pròpiament la
planificació, la NIA-ES 300 assenyala com a
requeriment que, tant en la planificació com
en la discussió entre els membres de l’equip
de l’encàrrec, ha de participar el soci així
com altres membres claus de l’equip per
utilitzar la seva experiència i coneixements
i, per tant, millorar l’eficàcia i eficiència del
procés de planificació.

• Quin és el negoci del client i quins són els
seus riscos claus.

En aquest sentit planificar implica mantenir
a l’equip informat sobre els aspectes claus
de l’entitat a auditar, reconduir o millorar
aquells aspectes de l’auditoria de l’any

• Quines seran les xifres de materialitat o
importància relativa que s’utilitzaran.

• Canvis que s’han produït aquest any i
efecte d’aquests en els riscos claus.
• Persones claus del client.
• Qui seran els usuaris dels estats financers.

• Quina resposta es donarà als riscos
identificats, a on caldrà fer més
procediments d’auditoria i a on caldrà ferne menys o no fer-ne.
• Com es pot produir frau en el client
i com es tractarà a nivell d’auditoria.
Quins canvis suposarà això en l’estratègia
d’auditoria i com es documentarà.
En el marc de discussió i intercanvi de parer
entre els membres de l’equip també es pot
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(l’auditoria)

debatre si hi ha àrees on la relació entre
procediments i riscos pugui ser excessiva
i si s’està avaluant i dirigint correctament
el risc de frau perquè, donat que implica
certs elements no predictibles, cal que
tots els membres de l’equip recordin la
necessitat de ser escèptics i inquisitius en
la realització de les proves i en l’avaluació
dels resultats. Aprofitar aquestes reunions
per tal d’assegurar una correcta assignació
d’àrees i tasques que garanteixin que no hi
haurà duplicitats i per assegurar, tal com ja
hem indicat, que tots els membres entenen
el que han de fer i el perquè ho fan, donat
que és difícil que sense aquesta comprensió
puguin fer una bona feina.

Estratègia global d’auditoria
• Característiques de l’encàrrec.
• Objectius de l’encàrrec en relació
als informes a emetre.
• Factors que segons el judici
professional siguin significatius
per dirigir les tasques de l’equip de
treball.
• Factors i experiència significatives
(resultat de les activitats
preliminars o de la realització
d’altres encàrrecs en l’entitat).
• Recursos necessaris, dates i durada
de la seva utilització.
Pla d’auditoria
• Naturalesa, moment  i extensió dels
procediments d’avaluació de risc.
• Naturalesa, moment  i extensió dels
procediments posteriors planificats
relatius a les afirmacions.
• Altres procediments d’auditoria.

Utilitzant terminologia NIA, tot i que no
difereix de les normes tècniques actuals,
planificar implica establir una “estratègia
global d’auditoria que permeti determinar
l’abast, moment de realització i la direcció
de l’auditoria, i que guiï el desenvolupament
del pla d’auditoria” segons l’esquema
següent:
L’estratègia global d’auditoria ha de
recollir les decisions claus per planificar
correctament i serveix com a eina de
comunicació a l’equip dels aspectes
significatius de l’auditoria. El temps
necessari per definir l’estratègia d’auditoria
variarà en funció d’aspectes com la dimensió

El desenvolupament de l’estratègia
global d’auditoria comença a l’
inici de l’encàrrec i es completa i
s’actualitza amb informació obtinguda
d’altres encàrrecs fets per l’entitat, el
resultat de les activitats preliminars,
comentaris amb la direcció sobre canvis
produïts des del darrer any, discussions
amb els membres de l’equip i d’altra
informació obtinguda d’internet,
noticies, etc. o simplement resultat del
treball d’auditoria fet.
El pla d’auditoria s’estableix per tractar
les diferents qüestions identificades en
l’estratègia i és més detallat atès que
inclou la naturalesa, moment i extensió
dels procediments a realitzar pels
membres de l’equip.
L’estratègia i el pla estan relacionats
entre ells i per tant no s’han de
tractar com a processos diferenciats
o seqüencials, ja que si es produeix un
canvi en un d’ells, es podria haver de
modificar l’altre.

Comunicació amb la direcció i amb els
òrgans de govern de l’entitat
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i complexitat de l’entitat a auditar, qui
conformi l’equip d’auditoria, experiència
prèvia en l’entitat i el resultat de la feina. És
lògic suposar que quan s’auditen empreses
petites, hi ha menys persones en l’equip
d’auditoria i per tant, tant la comunicació
com la coordinació de l’equip esdevé més
fàcil i la forma de documentar l’estratègia
global d’auditoria també es simplifica. En
aquest sentit en el paràgraf A11 de la NIAES 300 indica que un “memoràndum breu
preparat al finalitzar l’auditoria anterior,
basat en la revisió dels papers de treball
i que destaqui qüestions identificades en
l’auditoria recent finalitzada, actualitzat
mitjançant discussions amb el propietarigerent, pot servir com estratègia d’auditoria
documentada per a l’encàrrec d’auditoria
actual si cobreix les qüestions que es
senyalen en el paràgraf 8”, que és el paràgraf
de la NIA de planificació on es detallen els
aspectes a considerar en aquesta etapa.
En la documentació de l’estratègia global
d’auditoria s’hauria de documentar aspectes
com:
• Característiques de l’encàrrec com són el
marc d’informació financera de l’entitat,
requeriments d’informació financera
específics del sector, si caldrà emetre
informes addicionals a més del d’auditoria,
disponibilitat del personal de l’entitat,
efecte de les tecnologies de la informació
en els procediments d’auditoria,
necessitats d’experts, etc.
• Aspectes relacionats amb l’emissió de
l’informe: calendari de presentació de
la informació per part del client i data
en què l’informe d’auditoria ha d’estar
disponible, etc.
• Canvis significatius en el negoci de
l’entitat, incloent possibles canvis en els
sistemes d’informació, canvis legislatius
que afectin a la industria o al negoci
del client, canvis que s’hagin produït
o previstos en el marc d’informació
financera, etc.

l’a)
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• Aspectes rellevants com la importància
relativa, l’avaluació preliminar del
risc a nivell d’estats financers global
i com aquest impacta en l’auditoria,
identificació de les transaccions, saldos o
desglossaments significatius, determinació
de l’enfocament de l’auditoria pel que fa
a depositar o no confiança en el control
intern, aspectes significatius de l’auditoria
de l’exercici anterior, etc.

• Equip de treball involucrat, incloent si
procedeix el revisor de control de qualitat,
assignació del treball a l’equip i pressupost
d’hores, moment de realització de les
diferents proves, com s’instrumentalitzarà
la supervisió i revisió, etc.
L’annex a la NIA-ES 300 facilita exemples
de qüestions, sense ànim de ser exhaustives,
que es poden considerar a l’hora d’establir
l’estratègia global d’auditoria. Un exemple
de possible calendari d’activitats a nivell
d’estratègia podria ser el següent:

Inici
Realització de les activitats preliminars.
Obtenció d’informació rellevant sobre el client a auditar.
Assignació de l’equip incloent, si escau, el revisor de control de qualitat i l’ús d’experts.
Programació de la reunió amb els membres de l’equip, incloent la intervenció del soci i
membres clau, per discutir el riscos d’incorrecció material en els estats financers
Establiment del calendari d’actuació (dates d’inventaris, circularització, avaluació de
riscos, reunions de tancament, etc.)
Avaluació de riscos d’incorrecció material i resposta a aquests

Cap dels dos marcs normatius imposen
com s’ha de documentar aquesta avaluació,
ja que aquesta vindrà condicionada per
aspectes com la complexitat i dimensió del
client, la metodologia i ús de les tecnologies
que faci l’auditor, etc.

Avaluació de riscos i resposta a aquests
Estimació de les xifres d’importància relativa
Determinació de la naturalesa i extensió dels procediments d’avaluació de riscos i els
membres de l’equip encarregats de fer-ho.
Disseny de procediments adequats en resposta als riscos identificats, tant a nivell
d’estats financers, com en les afirmacions.
Comunicació de l’abast i calendari de l’auditoria als responsables del govern de l’entitat.
Actualització de l’estratègia global i del pla d’auditoria en el cas que es produeixin
canvis en les circumstàncies que així ho requereixin.
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El pla d’auditoria és més detallat que
l’estratègia global ja que implica realitzar
l’avaluació de riscos d’incorrecció material
i els procediments que s’ha previst
portar a terme per fer-hi front. Aquesta
avaluació és, si no la part més important
de l’auditoria, una de les més importants
perquè ha de servir de base per a dissenyar
i implementar les proves d’auditoria
que permetran donar-hi resposta. No és
objecte d’aquests article tractar aquest
apartat de l’auditoria, només destacar que
l’ identificació i valoració dels riscos es fa
mitjançant el coneixement de l’entitat i el
seu entorn, que inclou el control intern,
utilitzant procediments com l’indagació
amb la direcció o altres persones que
a judici de l’auditor puguin disposar
d’informació al respecte, procediments
analítics, observació i inspecció. Si bé
tant les Normes tècniques d’auditoria
actuals com les NIA-ES tracten la forma
d’identificació i valoració dels riscos
d’incorrecció material, la NIA-ES 315
Identificació i valoració dels riscos d’incorrecció
material mitjançant el coneixement de l’Entitat i
del seu entorn ho desenvolupa més i per tant
ens permetem recomanar-vos que, encara
que no estiguin en vigor per a les auditories
dels comptes anuals de l’exercici 2013, les
utilitzeu com a mínim com a material de
referència.
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En qualsevol cas, tornant a la part de
planificació, per tal que un pla d’auditoria
respongui adequadament als riscos avaluats,
requereix judici professional i cal que
consideri els tres aspectes següents:
• Resposta a l’avaluació dels riscos
d’incorrecció material en els estats
financers, que són aquells que es
relacionen de forma generalitzada amb els
estats financers i, potencialment, afecten a
varies afirmacions.

l’a)
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• Identificació de procediments
específics per àrees dels estats
financers que hem determinat com a
significatives. En les àrees considerades
significatives pot ser d’utilitat, abans de
planificar les respostes als riscos avaluats,
plantejar aspectes com si es possible o no
fer només procediments substantius, o
caldrà fer proves de controls, si s’espera
que es pugui confiar en proves de controls,
si es podran fer procediments analítics
o si hi ha riscos especials, com pot ser
el de frau, que requereixen una atenció
especial, etc.

continuació una sèrie de recomanacions per
aquesta fase de la planificació:

• Determinar la naturalesa i extensió
de les proves d’auditoria. L’auditor
en base al seu judici professional haurà
de planificar el tipus de proves a realitzar
–proves de detall, de controls, revisió
analítica o un mix d’aquestes– per tal de
donar respostes als riscos valorats a nivell
d’afirmacions.

• No cal oblidar els entorns de controls
informàtics ni els controls informàtics
perquè els controls automatitzats operen
sempre de la mateixa forma i per tant,
segurament amb poques proves es cobrirà
un període llarg com pot ser tot l’exercici.

Sempre que sigui possible és millor definir
els procediments d’auditoria en la fase de
planificació, evitant així improvisacions o
“copy-paste” del treball fet en l’any anterior.
Sense ànim de ser exhaustius detallem a

• Evitar l’ús, sempre que sigui possible, de
procediments estàndard; com més dirigida
està una prova a un risc, més eficaç és.
• Millor utilitzar proves que permetin
cobrir més d’una afirmació.
• Quan s’estigui fent l’anàlisi i avaluació
del control intern, s’ha d’aprofitar per
identificar controls que us puguin servir
després per provar-los.

• Cal recordar que hi ha proves que
impacten en més d’un compte. Per
exemple quan s’està fent proves per validar
determinades afirmacions en les compres,
s’està també validant afirmacions en l’àrea
de proveïdors.

• Les revisions analítiques són una bona eina
no només en l’avaluació de riscos i al final
del treball, per avaluar la consistència dels
estats financers, sinó també com a prova
substantiva.
Com hem mencionat a l’ inici d’aquest
article, la planificació no és una fase
diferenciada de l’auditoria, sinó un procés
continu i repetitiu però això no implica
que no hi hagi procediments d’auditoria
que s’han de fer i concloure abans que uns
altres. Per exemple abans d’identificar i
valorar els riscos d’incorrecció material,
l’auditor ha de considerar aspectes com
quins procediments de revisió analítica
utilitzarà en l’avaluació d’aquests, quin
marc normatiu aplica a l’entitat a auditar,
les xifres d’importància relativa, etc. Per
altra banda, la planificació de les proves
d’auditoria a realitzar dependrà dels
procediments d’avaluació de riscos i per tant
primer s’hauran de fer aquests. També és
cert que es poden començar, i de fet moltes
vegades es comencen, proves d’auditoria
de determinades transaccions, saldos o
desglossaments, sense haver finalitzat la
planificació de totes les proves d’auditoria.
Si la planificació no és una etapa
diferenciada sinó un procés continu,
cóm determinar si s’ha completat el pla
d’auditoria? L’auditor pot avaluar-ho
comprobant si la seva planificacio dona
resposta a aquest tipus de preguntes:
• S’han definit proves per totes les àrees
significatives dels estats financers?
• S’han definit proves per cobrir tots els
riscos d’incorrecció material?
• S’han definit proves per avaluar el
potencial risc de frau?
• Caldrà executar procediments de
confirmació externa?
• Es podrà utilitzar evidència obtinguda en
l’auditoria de l’any anterior?
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• Cal la participació d’experts?
• S’han dissenyat procediments per avaluar
el procés de tancament dels estats
financers?
• S’ha plantejat l’actualització de les
evidències obtingudes en una fase interina
o preliminar?
També forma part de la planificació el
determinar com, en quin moment i en quina
extensió es farà la direcció i supervisió
dels membres de l’equip i la revisió
de la seva feina, que està condicionada
per aspectes com les característiques de
l’entitat a auditar, l’àrea d’auditoria i els
riscos de valoració d’incorrecció material
(més risc normalment implica més direcció
i supervisió de la feina) i les capacitats i
competències dels membres de l’equip (a
menys capacitats i competències en principi
cal més supervisió) . En aquest sentit, en el
cas d’ exercents individuals a on el signant
de l’informe ha fet la totalitat de la feina,
no cal plantejar qüestions de direcció i
supervisió; però sí caldrà que s’avaluï si pot
tenir problemes d’objectivitat, perquè de
vegades quan és un mateix el que fa tota la
feina, pot córrer el risc de perdre-la.
Mentre dura el treball d’auditoria,
l’estratègia i el pla global d’auditoria
s’han d’actualitzar i modificar sempre
que sigui necessari a conseqüència de fets
inesperats, canvis en les condicions o de
l’evidència d’auditoria obtinguda, resultat
dels procediments d’auditoria fets. Per tant
com a documentació d’auditoria pel que fa
a la planificació caldrà incloure l’estratègia
global d’auditoria, el pla d’auditoria i
qualsevol canvi significatiu amb una
explicació dels motius que l’han provocat.

descripció general de l’abast i moment de
realització de l’auditoria sense que això
comprometi l’eficàcia d’aquesta i com
a eina “per facilitar als responsables del
govern de l’entitat una millor comprensió
de les conseqüències del treball d’auditoria,
la discussió amb l’auditor dels temes
relacionats amb el risc i el concepte
d’importància relativa i la identificació de
les àrees en què poden demanar a l’auditor
que realitzi procediments addicionals
i facilitar a l’auditor una comprensió
més gran de l’entitat i el seu entorn”.
Aquesta comunicació no modifica en cap
moment la responsabilitat de l’auditor en
la determinació de l’estratègia global i el
pla d’auditoria sinó que simplement busca
millorar la comunicació efectiva entre
l’auditor, la direcció i els responsables del
govern de l’entitat.

Per nosaltres és obvi que una bona estratègia
i pla global d’auditoria comporta que el
treball sigui més eficaç, però és requisit que
la planificació es faci per enfocar els riscos
d’incorrecció material i no com un mer
tràmit a complir perquè la normativa ho
requereix. Estem convençuts que quan la
planificació es fa bé permet, entre d’altres,
prestar més atenció a les àrees importants,
identificar i resoldre els problemes en el
moment oportú, organitzar i dirigir millor
el treball d’auditoria, mitigar el risc de
sorpreses d’última hora en els treballs
d’auditoria i, el que és més important,
reduir el risc d’emissió d’informes no
adequats a les circumstàncies.

Per últim, cal recordar que en el context
de les NIA-ES, la NIA-ES 260 Comunicació
amb els responsables del govern de l’entitat
contempla que l’auditor comuniqui als
responsables del govern de l’entitat una
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Membre de la Comissió d’Auditoria
del Sector Públic del CCJCC
Sòcia (Partner) Grant Thornton

Normes per a la
formulació de comptes
anuals consolidats en el
Sector Públic
Amb l’objectiu d’avançar en la transparència
de la informació comptable pública, és
destacable entrar a la recent aprovació de
les Normes per a la formulació de comptes
consolidats en l’àmbit del sector públic a
través de l’Ordre HAP/1489/2013, de 18
de juliol. En aquest sentit, ja l’any 2006,
la Intervenció General de l’Administració
de l’ Estat va elaborar un document
sobre consolidació de comptes anuals en
el sector públic que pretenia servir de
base a qualsevol administració pública
estatal, autonòmica o local que volgués
elaborar comptes anuals consolidats, si
bé finalment en base aquest document es
va crear un grup de treball a la Comissió
de Comptabilitat Pública amb l’objectiu
d’elaborar una norma de Consolidació de
Comptes en el sector públic.
No podem obviar que l’entrada en vigor
del Pla general de comptabilitat pública
mitjançant Ordre EHA/1037/2010
de 13 d’abril ha suposat entre d’altres,
disposar d’un nou marc d’actuació i
tractament comptable de les transaccions
per a totes les administracions públiques,
permetre avançar en l’harmonització de la
comptabilitat pública amb la comptabilitat
empresarial i impulsar l’elaboració de
normes per a que les administracions
públiques puguin confeccionar comptes
anuals consolidats.
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A causa de la diversitat d’entitats del sector
públic i a les relacions de dependència
que es donen entre elles, la normalització
comptable a aplicar a la totalitat de
les administracions públiques és molt
complexa tenint en compte que hi ha a
més altres normatives a complir, com les
Normes Internacionals de Comptabilitat
per al Sector Públic ( NICSP ), els criteris
generals de comptabilitat nacional establerts
pel Sistema Europeu de Comptes ( SEC95 )
i les regles específiques del Manual del SEC
( 95 ) sobre dèficit públic i deute públic pels
països de la Unió Europea. Per tot això, i
amb la coexistència de diferents plans de
comptabilitat que poden aplicar les entitats,
històricament la consolidació comptable en
l’àmbit del sector públic ha estat un aspecte
complex, amb poca regulació normativa i
per això reduït en moltes ocasions a la mera
agregació de comptes individuals sense
efectuar el procés de consolidació de les
mateixes.
Aquestes noves normes aprovades per
a la formulació de comptes consolidats
en l’àmbit del sector públic incorporen
una barreja de normativa comptable de
consolidació que ja es regulava en el derogat
Reial decret 1815/1991, de 20 de desembre,
de normes per a formulació dels comptes
anuals consolidats per societats mercantils,
amb l’actual normativa comptable que es

regula en el vigent Reial Decret 1159/2010,
de 17 de setembre de Normes per a la
formulació de comptes anuals consolidats
de societats mercantils, i més s’incorpora
normativa específica del Pla General de
Comptabilitat Pública.

• Entitat dominant és l’entitat del
sector públic que té, directament o
indirectament, en virtut de disposició
normativa o acord formal, el control
sobre una altra, o altres denominades
dependents.

Entre els principals aspectes i
característiques a tenir en compte, que es
defineixen en les Normes de consolidació
d’entitats del sector públic, podem destacar
els següents:

• Control és el poder de dirigir les
polítiques financeres i l’activitat d’una
altra entitat amb la finalitat d’obtenir
rendiments econòmics o potencial de
servei.

PRIMER. - Concepte de grup
d’entitats i altres entitats

• Es presumeix que hi ha control quan es
compleix almenys una de les condicions
de poder i una altra de les condicions de
patrimoni net:

Grup d’entitats
Una de les primeres tasques a realitzar
és identificar quin és el Grup d’entitats,
és a dir, quina és l’entitat dominant
i totes les seves entitats dependents,
amb independència que algunes de les
dependents puguin ser excloses de la
consolidació.
Es considera entitat dominant i entitats
dependents la definició descrita a l’article
2 de les Normes generals de la Norma de
Consolidació del Sector Públic:

• L’Entitat té la majoria dels drets de vot que
seria possible emetre en una junta general
de l’altra entitat.
• L’Entitat té el poder per emetre la majoria
dels vots en les reunions dels Òrgans de
Govern i el control de l’altra entitat es fa
per aquest Òrgan de Govern.
• L’Entitat ha designat amb els seus vots
la majoria dels membres de l’Òrgan de
Govern, que ocupen el seu càrrec quan
s’han de formular comptes consolidats
i durant els dos anys immediatament
anteriors. Es presumirà així quan la
majoria dels membres de l’Òrgan de
Govern de l’entitat dependent siguin
membres de l’Òrgan de Govern d’alguna
entitat del grup.

- Condicions de poder:
• L’Entitat té directament, o indirectament
a través d’entitats controlades, la propietat
d’una participació majoritària superior al
50% amb dret a vot en l’altra entitat.
• L’Entitat té la potestat de nomenar o
revocar la majoria de l’òrgan de govern de
l’altra entitat.
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-Condicions de patrimoni net:
• L’Entitat té la potestat de dissoldre l’altra
entitat, obtenir un nivell important de
beneficis econòmics residuals o assumir
obligacions importants.
• L’Entitat té la potestat d’accedir a la
distribució dels actius de l’altra entitat i /
o pot ser responsable de certes obligacions
de l’altra entitat.

l’sp)
(sector públic)

Per al cas particular de Consorcis i
Fundacions, es presumeix que hi ha control
quan dels seus estatuts o altres acords es
dedueix que compleixen almenys una de les
condicions de poder.

Altres entitats
Les altres entitats que intervenen en la
consolidació són les entitats multigrup i les
entitats associades.
• Les entitats multigrup són aquelles
que no són Grup, si bé són gestionades
per una o diverses entitats del Grup,
que participen en el seu capital social o
patrimoni, conjuntament amb una altra o
altres alienes al Grup. La gestió conjunta
significa compartir el poder de dirigir
les polítiques financeres i operatives
d’una activitat econòmica i les decisions
estratègiques requeriran el consentiment
unànime de tots els partícips.
• Les entitats associades són aquelles no
incloses en el Grup en què alguna o
diverses entitats del Grup exerceixin
una influència significativa per tenir una
participació financera, creant un vincle
durador i destinat a contribuir en la seva
activitat. Es presumeix quan es posseeixi,
almenys, el 20% del capital o patrimoni.

SEGON. - Obligació de consolidar i
excepcions
El segon dels aspectes que cal considerar
és que totes les entitats dominants estaran
obligades a formular comptes anuals
consolidats d’acord amb el què estableix
la normativa que els sigui aplicable,
inclusivament les societats dependents que
al seu torn siguin dominants. Així mateix,
el fet de presentar comptes consolidats no
eximeix a totes les entitats del grup d’haver

de formular els seus propis comptes anuals
individuals.
La dispensa de l’obligació de consolidació es
pot aplicar en tres casos:
1) Quan sigui, al seu torn, dependent d’una
altra entitat sotmesa també a principis
comptables públics sempre que l’entitat
dominant presenti comptes consolidats.
2) Quan cap de les entitats dependents
posseeixi un interès significatiu,
individualment i en conjunt per a la imatge
fidel del patrimoni, situació financera i
resultats de les entitats del grup.
3) Per raó de grandària, quan l’entitat
dominant sigui una entitat local que
compleixi amb el que requereix a aquest
efecte la normativa reguladora de la
comptabilitat de les entitats locals.
L’exclusió d’entitats de la consolidació
s’efectuarà quan concorri alguna de les
següents situacions:
1) No tinguin un interès significatiu per
a la imatge fidel que han d’expressar
els comptes consolidats. Si són diverses
entitats que es troben en aquestes
circumstàncies, només podran ser
excloses, si en conjunt, presenten un
interès poc significatiu.
2) Si hi ha restriccions importants i
permanents que dificultin a la dominant
exercir els drets sobre la dependent i la
gestió en ella.
3) Quan obtenir la informació necessària
per a consolidar suposi incórrer en
despeses desproporcionades o amb retards
que no permetin elaborar els comptes en
el termini establert per la Norma.
L’exclusió de societats en la consolidació no
es permet en les Normes de Consolidació
que apliquen a sector privat. El permetre
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excloure entitats públiques en les Normes
de Consolidació del sector públic emparantse en els punts anteriors esmentats, podrà
comportar que la informació final que
mostrin els comptes consolidats no sigui
completa i no reflecteixi la realitat de
l’activitat desenvolupada pel Grup.
Igualment, les normes de consolidació
Públiques no indiquen ni fixen paràmetres
quantitatius que obliguin, al complir-los, a
que les entitats hagin de consolidar

TERCER. - Mètodes i procediments
de consolidació
Els mètodes i procediments de consolidació
són els mateixos que s’utilitzen per a
la consolidació d’entitats empresarials
regulades pel Reial Decret 1159/2010, de
17 de setembre.
Així s’aplicarà el mètode d’integració
global a les entitats del grup, el mètode
d’integració proporcional a les entitats
multigrup, i el procediment de posada en
equivalència s’aplica a les entitats associades,
a les entitats multigrup a les quals no
s’apliqui el mètode proporcional i a les
entitats de crèdit i assegurances dependents
si no se’ls aplica el mètode d’integració
global.
A) El MÈTODE D’INTEGRACIÓ
GLOBAL suposa:
• Integrar en el balanç de la dominant
tots els béns, drets i obligacions de les
dependents.
• Integrar en el compte del resultat
econòmic patrimonial de la dominant, tots
els ingressos i despeses de les dependents.
• Incorporar a l’estat de canvis en el
patrimoni net de la dominant totes les
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partides que s’inclouen en els estats de
canvi de patrimoni net de les dependents
• Incorporar a l’estat de fluxos d’efectiu
de la dominant tots els cobraments i
pagaments de les dependents.
• Incorporar a l’estat de liquidació del
pressupost de l’entitat dominant tots
els drets i obligacions pressupostaris
reconeguts per la dependent, el pressupost
de despeses de la qual tingui caràcter
limitatiu.
Prèviament a l’aplicació del mètode s’han
d’efectuar les homogeneïtzacions prèvies i
eliminacions que resultin necessàries.
A.1 ) L’Homogeneïtzació prèvia es
subdivideix a la vegada en:
Homogeneïtzació Temporal: els comptes
consolidats tindran la mateixa data de
tancament comptable i període que
tingui establert l’entitat dominant. Si les

dependents tenen tancament comptable
amb dates que no difereixen en més de
tres mesos, anteriors o posteriors, a la data
de tancament dels comptes consolidats,
es podran incloure pels valors d’aquests
comptes comptables, sempre que el període
de durada de l’exercici coincideixi amb el
dels comptes consolidats. En cas contrari,
s’hauran de formular comptes anuals
específics adaptats a la data de tancament
i període a què es refereixin els comptes
anuals consolidats.
Homogeneïtzació valorativa: els elements
dels comptes anuals de les entitats del grup
es valoraran seguint mètodes uniformes
i d’acord al Pla General de Comptabilitat
Pública. S’hauran de fer els ajustos
necessaris per a l’element que no ho
compleixi excepte si el resultat de la nova
valoració és molt poc significatiu. S’esmenta
alguna excepció per al cas que en el Grup hi
hagi alguna entitat del sector financer amb
normativa específica.
Homogeneïtzació per les operacions

internes: es registraran els oportuns ajustos
per a que les partides derivades d’operacions
internes entre les societats del grup siguin
coincidents i es pugui procedir a efectuar
l’eliminació de les mateixes.
Homogeneïtzació de les estructures
dels comptes anuals: s’efectuaran les re
classificacions necessàries en l’estructura
dels comptes anuals de les entitats del grup
per a que coincideixin amb l’estructura dels
comptes consolidats.
A.2 ) Agregació de les diferents
partides
A.3 ) Fase de diverses Eliminacions
• Eliminacions Inversió -patrimoni net
··Eliminació Inversió -patrimoni net
suposarà compensar l’instrument de
patrimoni de l’entitat dominant amb
la part proporcional del patrimoni
net de la dependent en la data
d’adquisició, entenent com a tal la data
en què s’adquireix el control. Es permet
utilitzar com a data d’adquisició la
primera en què l’entitat està obligada
a formular comptes consolidats o que
voluntàriament els formuli.
··Si fruit d’aquesta eliminació, es genera
un fons de comerç de consolidació,
es presentarà en l’actiu del balanç
consolidat dins de l’epígraf “Immobilitzat
Intangible” i no s’amortitzarà, si bé
s’haurà anualment de sotmetre a
un test de deteriorament tenint el
caràcter d’irreversibles les pèrdues per
deteriorament que es puguin generar.
··En cas de aparèixer una Diferència
Negativa de consolidació, es reconeixerà
en el compte del resultat econòmic
patrimonial consolidat com un resultat
positiu. Es podrà considerar reserves
de l’entitat quan s’apliqui l’opció
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permesa de que la data considerada
d’ incorporació al Grup sigui quan es
consolidi per primera vegada, i en data
posterior a la de la presa de control.
··Socis Externs seran els socis aliens al
Grup i figuraran dins de l’epígraf del
patrimoni net del balanç consolidat

• Eliminacions de partides intragrup i
resultats
··Eliminació de partides intragrup com
ara els crèdits i deutes, ingressos i
despeses, fluxos d’efectiu, i ingressos
pressupostaris i despeses pressupostàries
entre entitats del Grup.
··Eliminació de resultats per operacions
internes que s’han d’eliminar i diferir
fins que es realitzin enfront de tercers
aliens al grup.
··Eliminacions de resultats per operacions
internes d’existències, d’immobilitzat,
d’inversions immobiliàries, de serveis,

d’actius financers que hauran de ser
efectuades per diferir el resultat produït
per aquestes operacions fins a l’exercici
en què es realitzin davant de tercers
aliens al grup o es deteriori o siguin
baixa en balanç.
··Eliminació de dividends interns
registrats com a ingressos en l’entitat
receptora que en eliminar-los, es
consideraran reserves de l’entitat
receptora.

B ) MÈTODE D’INTEGRACIÓ
PROPORCIONAL I PROCEDIMENT
DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA.
B.1 ) El mètode d’integració
proporcional suposa:
··Integrar en els comptes consolidats
la porció d’actius, passius, despeses,
ingressos i fluxos d’efectiu de l’entitat
multigrup corresponents al percentatge
que del seu patrimoni net posseeixi
l’entitat del grup.

··Els crèdits, deutes, ingressos, despeses,
fluxos d’efectiu, despeses i ingressos
pressupostaris i els resultats per
operacions internes s’eliminaran en la
proporció en què es participi.
··No hi haurà cap epígraf de Socis Externs

B.2 ) El procediment de posada en
equivalència suposa:
··La inversió en una entitat es registrarà
per l’import que resulti d’aplicar
el percentatge de participació en
l’entitat del grup sobre el patrimoni
net de l’entitat que es posi en
equivalència. S’augmentarà o disminuirà
posteriorment per reconèixer el
percentatge que tingui l’inversor en el
resultat de l’exercici i en altres variacions
del patrimoni net de l’entitat després de
la data d’adquisició.
··Figurarà en un epígraf de l’actiu del
balanç denominat “ Participacions
posades en equivalència” dins l’epígraf
“ Inversions financeres a llarg termini
en empreses del grup, multigrup o
associades”.
··Si genera una diferència positiva
respecte al valor què la inversió
estava comptabilitzada en els comptes
individuals, el fons de comerç
generat s’inclourà dins l’epígraf de “
Participacions posades en equivalència” i
s’explicarà en memòria. Així mateix, si
la diferència és negativa es reconeixerà
com un resultat positiu en el compte
de resultat econòmic patrimonial
consolidat com “ Diferència negativa
de consolidació d’entitat posada en
equivalència “.
De la mateixa manera que el mètode
d’integració global, prèviament a l’aplicació
d’aquests mètodes, s’han d’efectuar les
homogeneïtzacions prèvies i eliminacions
que resultin necessàries.

32

l’sp)
(sector públic)

TERCER. - Comptes Anuals
Consolidats

- Entitats del sector públic que realitzin
activitats empresarials:

Els comptes anuals consolidats comprenen
el balanç consolidat, el compte del resultat
econòmic patrimonial consolidat, l’estat
de canvis en el patrimoni net consolidat,
l’estat de fluxos d’efectiu consolidat, l’estat
de liquidació del pressupost consolidat i la
memòria consolidada.
La formulació dels comptes anuals
consolidats és responsabilitat de l’entitat
dominant i es referiran a l’exercici
pressupostari.
Els estats consolidats (balanç consolidat,
el compte del resultat econòmic
patrimonial consolidat, l’estat de canvis
en el patrimoni net consolidat i l’estat
de fluxos d’efectiu consolidat ) s’hauran
de formular tenint en compte el que
estableixen les normes d’elaboració del
Pla General de Comptabilitat Pública.
Per altra banda, l’Estat de liquidació del
pressupost consolidat comprèn la liquidació
consolidada del pressupost de despeses i
del pressupost d’ingressos, i el Resultat
pressupostari consolidat de les entitats del
grup que tinguin pressupost limitatiu.
La Memòria consolidada defineix el
concepte d’importància relativa de les
entitats del grup i esmenta quines són
les magnituds representatives d’aquesta
importància relativa en funció de si són:
- Entitats del sector públic que realitzen
activitats administratives:
··Amb pressupost de despeses amb
caràcter limitatiu: l’import total de les
obligacions reconegudes netes.
··Amb pressupost de despeses amb
caràcter estimatiu: l’import total dels
creditors reconeguts per operacions de
l’activitat.

··L’ import de les despeses d’explotació de
l’exercici.
- Fundacions del sector públic:
• L’import de les despeses de l’exercici tant
de l’activitat pròpia com de l’activitat
mercantil.
Com altres característiques particulars
d’aquestes Normes, la memòria consolidada
ha d’incloure a més de molta informació
semblant a la que obliga les Normes de
consolidació del sector privat, informació
relativa a:
·· Informar de l’opinió manifestada per
l’auditor en l’informe d’auditoria de
cadascun dels comptes integrats en la
consolidació, en cas que siguin auditats.
··Obligacions pendents de pagament de
pressupostos tancats d’entitats amb
pressupost limitatiu a nivell de capítol.
··Compromisos de despesa amb càrrec
a pressupostos d’exercicis posteriors
d’entitats amb pressupost limitatiu a
nivell de capítol.
··Drets a cobrar de pressupostos tancats
de les entitats amb pressupost limitatiu a
nivell de capítol.
··Liquidació agregada o consolidada dels
pressupostos d’explotació i capital
d’entitats amb pressupost estimatiu, els
pressupostos dels quals figurin inclosos
en la Llei General de Pressupostos
Generals.
··Ajustos i eliminacions reconeguts entre
les diferents entitats del grup per grup
d’entitats.
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··Diversos ràtios d’indicadors financers i
patrimonials.
L’existència de comptes anuals consolidats
en grups d’entitats del Sector Públic hauria
de contribuir a donar més transparència,
a informar sobre indicadors financers,
pressupostaris i de gestió, i també a que,
tant els agents econòmics com els agents
socials, disposin de més i millor informació
financera per a la presa de decisions, si bé
no oblidem que no serà tasca fàcil atesa
la complexitat del nostre Sector Públic i
diversitat de la normativa existent.

l’a)
(l’auditoria)

Sistema de control de qualitat
intern dels auditors de comptes:
Material bàsic per a la seva
construcció
Eva Castellanos
Subdirectora General de
Control Técnica de l`ICAC

I. CONTEXT
La qualitat de l’auditoria de comptes ha
estat present en la regulació espanyola
des de fa més de vint anys. Ja al gener de
1991 les Normes Tècniques d’Auditoria
(NTA) requereixen als auditors que
implantin controls de qualitat, a través
de l’estructura d’organització i de
l’establiment de polítiques i procediments
per a garantir, de forma raonable, que els
serveis que proporcionen als seus clients
es realitzen d’acord amb el requerit en
les NTA, sotmetent aquest control de
qualitat, a la vegada, al control de les
corporacions representatives dels auditors
per tal d’assegurar, de forma raonable, que
l’activitat professional dels seus membres
compleix aquestes normes. Aquest precepte
es desenvolupa amb una norma tècnica
d’auditoria ad hoc, sobre control de qualitat
publicada per Resolució de l’ Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes
(ICAC) de 16/03/1993.
Amb posterioritat, han succeït diferents
normes de la Unió Europea, des de la
Recomanació de 15/11/2000 UE sobre
el control de qualitat a la Unió Europea
(requisits mínims), en la qual es contemplen
com metodologies acceptables del control
de qualitat extern la revisió tutelada i la
revisió auditor a auditor, fins a la Directiva
2006/43/CE, de 17 de maig, que reconeix
que per tal de garantir una qualitat elevada
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i homogènia en totes les auditories legals
exigides pel dret comunitari, entre
d’altres, cal l’execució d’aquestes auditories
seguint normes internacionals d’auditoria
i l’organització d’un sistema de control
de qualitat extern, independent dels
auditors, per a la realització d’inspeccions
periòdiques dels sistemes de control de
qualitat intern dels auditors [en general,
almenys cada sis anys i, en el cas d’auditors
d’entitats d’interès públic (EIP) almenys
cada tres anys ]. Precisament, per al control
de qualitat extern dels auditors de EIP neix
la recomanació de la CE de 06/05/2008
que incideix en la necessitat que aquests
controls externs siguin independents de la
professió d’auditoria.
Amb la transposició al nostre dret intern
de la Directiva 43/2006/CE, realitzada
per la Llei 12/2010, de 30 de juny, la
responsabilitat última del control extern del
sistema de control de qualitat intern dels
auditors s’atribueix al sistema de supervisió
pública, objectiva i independent, regit
per l’ ICAC, publicat, per resolució de la
Presidència de l’ ICAC de 26/10/2011,
la Norma de Control de Qualitat Intern
dels auditors de comptes i les societats
d’auditoria (NCCI), respecte de la qual
la Resolució de 19.07.2013 ha sotmès
a informació pública una modificació
d’aquella que, previsiblement, s’haurà
de complir com a màxim el 01/01/2015.
Aquesta NCCI és el resultat de l’adopció,

amb determinats criteris d’interpretació, de
la “ International Standard on Quality Control
(ISQC) 1” emesa per l’IAASB i requereix
a les firmes d’auditoria la implementació de
sistemes de control de qualitat interns, en
compliment del que disposa aquesta norma,
abans de l’1 de gener de 2013.
Per tant, per protegir la confiança dels
usuaris de la informació financera
auditada, la normativa atribueix les
següents responsabilitats als següents
agents:
• Els auditors i societats d’auditoria (firmes
d’auditoria), han d’implementar
sistemes de control de qualitat
interns (CCI) que els proporcionin una
seguretat raonable a les firmes d’auditoria
del compliment de la normativa reguladora
de l’activitat d’auditoria de comptes
(NRAAC) i de que s’emetin informes
d’auditoria adequats a les circumstàncies
que concorren en cada treball d’auditoria
de comptes.
• El sistema de supervisió pública (ICAC),
a través de la realització periòdica de
controls de qualitat externs sobre
aquests sistemes, executats directament
per l ‘ICAC, així com executats a través
de les corporacions representatives dels
auditors de comptes o de tercers sota la
direcció i supervisió d’aquest organisme,
amb la finalitat de millorar la qualitat

dels treballs d’auditoria de comptes,
principalment mitjançant la realització
de requeriments de millora, a través de
la verificació dels sistemes de control de
qualitat interns de les firmes d’auditoria i
la revisió dels procediments documentats
en els arxius d’auditoria amb l’objectiu
d’avaluar l’eficàcia d’aquests sistemes.
Aquest article té per objecte tractar alguns
dels elements clau del CCI dels auditors amb
l’objectiu d’exposar algunes de les debilitats
que poden presentar, tot això amb l’ànim
de contribuir a enfortir la base sobre la qual
s’han de sustentar aquests sistemes.

II. SISTEMA DE CONTROL DE
QUALITAT INTERN DE LES FIRMES
D’AUDITORIA.
La NCCI basa el sistema de qualitat intern
(CCI) en 3 vèrtexs :
1. Lideratge de la qualitat en la firma.
2. Implementació de les polítiques i els
procediments de control de qualitat (PIP).
3. Seguiment d’aquestes PIP.
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II.1 Lideratge de la qualitat en la
firma.
Tot el CCI se sustenta en el reconeixement
de la qualitat en la realització de les
auditories com l’element més important
per a la firma, per sobre de qualsevol altra
consideració. El lideratge de la qualitat,
per tant, requereix responsables que
creguin en ella, per la funció d’interès
públic a que l’activitat d’auditoria de comptes
serveix, i, en conseqüència, supeditin a
ella l’estratègia de negoci de la firma,
establint i mantenint PIP en què la qualitat
del treball és la primera preocupació per a
l’assignació de responsabilitats de direcció, l’
avaluació de l’acompliment, la remuneració
i la promoció del personal, així com
proporcionant els recursos suficients per a la
implementació, la documentació i el suport
d’ aquestes PIP. Per això cal:
• Creure en la qualitat i en l’ètica.
• Preveure i destinar els recursos
necessaris per al sosteniment del cci.
• Transmetre a cada actuació que la
qualitat en els treballs d’auditoria és el
més important.
• Definir i assignar les
responsabilitats de disseny i
implementació del cci i del seu
seguiment.

l’a)

(l’auditoria)

El lideratge de la qualitat en la firma
d’auditoria implica l’assoliment efectiu
pel president executiu, el consell
d’administració o comitè directiu de
socis de la firma de la responsabilitat
de promoció constant d’una cultura
interna de qualitat en el compliment
de la NRAAC que cali profund en tot el
personal de la firma.

S’han d’establir PIP per a l’assignació,
pel responsable de lideratge, de la
responsabilitat del funcionament
del CCI a persones amb experiència i
competència adequades i suficients en
control de qualitat que puguin dissenyar
i desenvolupar els PIP del CCI, així com
amb l’autoritat necessària per a la seva
implementació.

( a) Responsabilitats de lideratge de la
qualitat en la firma d’auditoria.

El lideratge es configura com el
motor de tot el CCI que dissenya,
impulsa i retroalimenta constantment
al sistema, de manera que per a que el
projecte de CCI tingui èxit, com per a
qualsevol altre projecte, lideratge ha d’estar
fortament motivat, però no principalment
per criteris de negoci, sinó per la ferma
creença en la integritat i la qualitat amb què
s’ha de fer l’activitat d’auditoria de comptes
: en primer lloc, per responsabilitat amb
el interès públic i, en segon lloc, per a
l’assoliment i manteniment de la bona
reputació necessària per a un creixement
sostenible de la firma.

Per tant, aquestes PIP deuen, en primer
lloc, d’acord amb la dimensió i l’estructura
de la firma, definir l’estructura del
CCI, el perfil d’experiència, competència
i autoritat necessaris per al disseny i
implementació del CCI, així com el perfil
d’experiència, competència, autoritat i
objectivitat per a l’exercici de la funció
seguiment o vigilància del CCI, i, en segon
lloc analitzar si aquest perfil es troba
disponible a la firma o si, per contra, s’ha de
contractar.

( e) Realització dels encàrrecs.

Les actuacions de lideratge són clares,
freqüents i congruents amb l’objectiu del
CCI i no es limiten a comunicacions
al personal sobre la importància de
la qualitat, sinó també es materialitzen,
entre d’altres, en la consideració de la
qualitat del treball realitzat, per sobre de
criteris comercials, per a la remuneració
i promoció del personal (socis i resta
d’empleats), i en l’acceptació només dels
encàrrecs per als quals la firma compta amb
els recursos necessaris.
Lideratge és responsable de l’organització
de la firma, en general i, en concret , de
la prestació dels serveis d’auditoria de
comptes, de la definició dels objectius i
plans estratègics de la firma de cada línia de
servei i, especialment, de la d’auditoria de
comptes, de la descripció, per a cada línia
de servei, de les activitats, els seus controls,
així com els seus responsables i equips,
de la descripció del contingut i freqüència
dels informes d’aquests responsables , i de
la definició de l’abast, la freqüència i els
mitjans de comunicació al personal.

Hi haurà un responsable de la
implementació dels PIP amb experiència
àmplia i la capacitat necessària en els
elements de control de qualitat, així
com amb l’autoritat necessària per poder
implementar de forma eficaç els PIP.
Normalment, sol ser un directiu de la
firma que rebi instruccions i reporti
directament al responsable del lideratge,
amb àmplia experiència en diferents llocs
de responsabilitat de la firma, en ètica,
en la realització de treballs d’auditoria de
comptes i en control de qualitat.
Així mateix, caldrà responsables que ocupin
la funció de seguiment o vigilància del
funcionament del CCI que hauran de ser
diferents d’aquells que exerceixin
les funcions de lideratge de la
qualitat en la firma (als quals reporta) i
d’aquells que exerceixin les funcions
d’implementació de les PIP del CCI (la
implementació de les quals ha d’avaluar).
Els elements del sistema de control de
qualitat, que han d’abordar les PIP són els
següents :
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( b) Requeriments d’ètica aplicables.
(c) Acceptació i continuïtat de relacions
amb clients i d’encàrrecs específics.
( d) Recursos humans.

( f) Seguiment.
En aquelles firmes amb una estructura
i dimensió de recursos humans gran,
és freqüent que el responsable de la
implementació dels PIP compti amb
un equip, amb l’experiència, capacitat
i autoritat necessàries, designat pels
responsables del lideratge de la qualitat,
amb membres responsables de la
implementació de les PIP corresponents
a cada element del sistema relatius
a requeriments d’ètica, acceptació i
continuïtat de clients i encàrrecs, recursos
humans i realització de l’encàrrec.
Per contra, en les firmes de mida reduïda,
pot ser suficient la participació de tres
persones en el CCI : el responsable de
lideratge, el responsable d’implementació i
el responsable de seguiment. Ara bé, s’ha de
vetllar per a que el disseny de l’estructura
del CCI no produeixi conflicte d’interessos
per al funcionament adequat del CCI. Per
exemple, situacions en què el responsable de
seguiment realitzés treballs d’auditoria de
comptes que afectarien a la seva objectivitat;
situacions en què la firma realitzés auditoria
de comptes de EIP o altres encàrrecs que
requerissin d’una revisió de control de
qualitat, suposaria haver de comptar, a
més, amb el personal o els recursos externs
adequats per a aquesta quarta peça del
CCI; de manera que la firma comptés amb
una estructura adequada de socis i altre
personal, així com, si és el cas, tercers
contractats, amb l’experiència, capacitat i
objectivitat necessàries per a la realització
d’aquestes revisions evitant les revisions de
control de qualitat creuades sistemàtiques.

l’a)

(l’auditoria)

En el cas més reduït d’una firma (un auditor
individual), la funció de seguiment s’ha
d’executar per tercers adequats, però la
firma (en aquest cas l’auditor de comptes en
exercici a títol individual) és responsable de
planificar i dissenyar les PIP de seguiment,
de conformitat amb el que estableix la
NCCI.
En el cas de firmes d’auditoria que
pertanyin a una xarxa de firmes
d’auditoria de caràcter nacional o
internacional, pot existir un CCI global
de la xarxa amb responsables globals de
lideratge, de la implementació de les PIP,
i de seguiment del sistema, amb línies
d’informe dels responsables, en cada firma
d’auditoria, de lideratge, implementació
i seguiment als corresponents
responsables globals. En aquests casos, les
responsabilitats globals no limiten en cap
mesura les responsabilitats que la NCCI
estableix per a cada firma d’auditoria de
la xarxa, la qual ha de vetllar per a que
aquestes PIP globals compleixin l’esmentada
norma de control de qualitat i, en concret,
les han d’adaptar a la NRAAC, tenint en
compte els requeriments específics de la
normativa nacional (en tots els elements, i
particularment, en requeriments d’ètica i
formació continuada).
Alguns dels riscos que poden afectar
lideratge són :
o Manca d’assumpció formal
pel president executiu, el consell
d’administració o comitè directiu de socis
de la firma, o assumpció formal però
no de fet, a l’haver estat delegades les
responsabilitats de lideratge.
o Insuficient adaptació dels
requeriments de la NCCI a l’estructura
de l’auditor (“ mapping “ de la
NCCI).
o Insuficient assignació dels recursos
necessaris al sistema de CCI que pot
portar a l’assignació de les responsabilitats
a persones sense la competència,
experiència, autoritat, objectivitat

o disponibilitat de temps i mitjans,
necessaris per a un adequat exercici
d’aquestes responsabilitats.
o Insuficient disseny de sistemes
de control intern preventius i de
detecció que proporcionin una seguretat
raonable que els incompliments de les PIP
es detecten i es corregeixen.
o Incongruència dels comunicats
sobre qualitat amb l’actuació dels
responsables de lideratge de la qualitat de
la firma i, en particular, amb els criteris
d’avaluació d’acompliment, remuneració i
promoció.
o Manca d’adequada segregació de la
funció de disseny i implementació del CCI
i de la funció de seguiment del CCI.
o En cas d’ externalització de la
implementació de determinades PIP o
del seguiment del CCI, insuficiència
de procediments que assegurin
l’efectiu lideratge de la qualitat de
les persones de la firma d’ auditoria
responsables.
o En el cas de xarxes de firmes
d’auditoria, insuficient adaptació
de les PIP globals a l’estructura de la
firma nacional i als requeriments locals
nacionals.
II.2. Requeriments d’ètica.
Les PIP que s’implementin han de
proporcionar seguretat raonable que la
firma i el seu personal compleixen els
requeriments d’ètica, inclosos els relatius a
la independència, per tal de permetre a la
firma obtenir una seguretat raonable que :

• Obté, de tot el personal de la firma
subjecte a requeriments d’independència,
confirmació escrita, almenys un cop
l’any, del compliment de les seves PIP
relatiu a la independència.
• Estableix mesures per a la rotació de
l’auditor signant en els casos de l’art.
19 del TRLAC i criteris adequats per
al personal de categoria superior
en un encàrrec, durant un període
prolongat, per a determinar les
salvaguardes necessàries per a
reduir l’amenaça de familiaritat a
un nivell acceptable, així com, en el cas
d’auditories d’estats financers d’entitats
emissores de valors admesos a negociació
en mercats secundaris oficials, entitats de
crèdit i societats d’assegurances, així com
dels grups en què aquestes s’integren1,
es requereixi la rotació, després d’un
determinat període del revisor de control
de qualitat de l’encàrrec.
Les PIP han de permetre la comunicació
dels requeriments d’ètica al
personal i la formació del personal
en els requeriments d’ètica exigibles;
realització de les consultes necessàries
sobre ètica i l’accés a bases de dades de
consultes al respecte, la comunicació
del personal, inclosos els socis, a la
firma, de la informació necessària
sobre els fets, circumstàncies o
serveis diferents del d’auditoria
de comptes a l’efecte d’identificar
i avaluar les possibles amenaces
a la independència i adoptar les
mesures necessàries per a eliminar o
reduir-les a un nivell acceptablement baix
o, quan això no sigui possible, renunciar
a la realització del treball d’auditoria
de comptes; establiment de canals

• Manté la independència.
• Se li notifiquen els incompliments
dels requeriments d’independència i
s’adopten les mesures necessàries per
a resoldre aquestes situacions.
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1 1 Per Resolució de 2013.07.19 de la Presidència de l’
ICAC es va sotmetre a informació pública la modificació de la
NCCI, per la qual les actuacions i els procediments establerts
per als que auditin entitats emissores de valors admesos a
negociació en mercats secundaris oficials, seran igualment
d’aplicació per als que auditin la resta d’entitats considerades
d’interès públic , de conformitat amb el que estableix l’art.
2.5 b) del TRLAC i 15.1 b) a f) del RAC.
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de denúncia d’incompliments de
les PIP sobre ètica o de requeriments
d’ètica efectius; establiment i aplicació de
mesures disciplinàries per a aquests
incompliments.
Alguns dels riscos que poden afectar les
PIP sobre requeriments d’ètica són :
o Inadequada comprensió de l’abast
i extensió dels requeriments d’ètica
(comunicacions, consultes...)
o Insuficient flux d’informació dels
serveis i relacions que poden suposar una
amenaça a la independència,
o Manca de consideració de circumstàncies,
serveis i relacions de la xarxa de
l’auditor, com a font de possibles
amenaces,
o Insuficient avaluació,
individualitzada i en conjunt, del
grau d’importància de les amenaces a la
independència.
o Insuficiència de les salvaguardes
per a reduir les amenaces a un nivell
acceptablement baix.

o Acceptació de treballs d’auditoria
sense el previ i adequat anàlisi del
compliment dels requeriments d’ètica.
o Inadequada motivació : falta de
reconeixement del compliment dels
requeriments d’ètica, represàlies per la
denúncia dels incompliments, així com
falta de penalització dels incompliments.
II.3. Acceptació i continuïtat
d’encàrrecs d’auditoria.
Les PIP han de proporcionar seguretat
raonable que només s’accepten i continuen
relacions amb clients i encàrrecs per als
quals la firma :
• Té capacitat i competència (temps i
recursos suficients i adequats).
• Pot complir els requeriments d’ètica.
• Ha considerat la integritat del client i
no ha obtingut informació de què es pugui
concloure que no en té.
Les PIP han de permetre obtenir la
informació necessària per tal de reduir

el risc, a un nivell acceptablement baix,
d’acceptar encàrrecs de clients amb
directius clau, administradors i principals
propietaris sense integritat. Per a això han
de requerir la realització de les indagacions
apropiades i la valoració del seu resultat
abans de l’acceptació.
A més, els PIP han de permetre acceptar
o continuar només amb aquells encàrrecs
per als quals la firma compta amb suficient
personal amb coneixement del sector en què
opera el client, així com de la normativa
reguladora de la seva activitat i de la
informació financera (o que pugui obtenir
eficaçment el coneixement d’aquesta
normativa), i pugui disposar dels experts
que, si escau, siguin necessaris, tot això,
de manera que pugui lliurar els informes
d’auditoria en les dates requerides, havent
complert les normes d’auditoria i de
ètica. Tot això requereix l’obtenció de la
informació necessària i la valoració prèvia
de la suficiència i adequació dels recursos,
així com del compliment dels requeriments
d’ètica.
En definitiva, es tracta d’acceptar o
continuar amb un encàrrec d’auditoria si
la firma pot realitzar-lo amb la qualitat
requerida i no anteposar factors de negoci.
Per a això, cal definir detalladament la
informació que ha d’obtenir el soci de
l’encàrrec o auditor designat per a la firma
de l’informe, la consulta al responsable
d’ètica, sobre l’existència de circumstàncies
o serveis que poguessin suposar una
amenaça a la independència i la seva
avaluació, així com la consulta a recursos
humans sobre la disponibilitat de personal
amb l’experiència i capacitació necessària,
que ha de detallar per a l’encàrrec concret,
els criteris i els factors de ponderació de les
circumstàncies que concorrin en l’encàrrec,
i les línies d’ autoritzacions prèvies a
l’acceptació de l’encàrrec.
Alguns dels riscos que poden afectar les
PIP sobre acceptació i continuïtat amb
encàrrecs són:

38

l’a)

(l’auditoria)

o Acceptació o continuació realitzada
pel soci amb l’encàrrec abans de
l’avaluació i aprovació de l’existència
de recursos adequats, el compliment dels
requeriments d’ètica i la integritat del
client.
o Manca de consulta a responsables
de recursos humans i ètica, abans de
l’aprovació.
o Manca de definició de criteris, la seva
ponderació i mètode de mesura del
risc d’acceptació i continuïtat, tenint
en compte l’avaluació de la capacitat,
competència i temps disponible del
personal, així com la integritat del client.
o Manca de determinació de les cadenes
d’autoritzacions, en funció del risc.
o Absència de PIP per, un cop acceptats
els encàrrecs, avaluar i prendre les
decisions sobre la continuïtat amb els
mateixos.
o Inconsistència en les avaluacions i
decisions, en el cas d’encàrrecs amb
circumstàncies similars.
II.4. Recursos humans.
Les PIP han de proporcionar a la firma
una seguretat raonable de que disposa del
personal suficient amb la capacitat,
competència i compromís amb els
requeriments d’ètica per a realitzar els
treballs d’auditoria de conformitat amb
la NRAAC i per a permetre a la firma,
i als socis o auditors designats per a la
firma d’informes d’auditoria, l’emissió
d’informes adequats a les circumstàncies
que concorrin. Convé aclarir que aquests
requeriments no només s’han de complir
per al personal de la firma d’auditoria
sinó també, per al personal especialista,
pertanyent a entitats de la xarxa de la firma
d’ auditoria que participi en els encàrrecs
d’auditoria de comptes (especialistes
interns).

Per a això, les PIP han de permetre:
• La planificació de les necessitats de
personal, de cadascuna de les categories,
adequada als treballs acceptats i a aquells
que es prevegi que es puguin acceptar, per
especialització i experiència necessàries,
així com per hores necessàries per
realitzar-los.
• La selecció de personal íntegre que pugui
desenvolupar la competència i la capacitat
necessàries, així com contractació de
personal extern adequadament qualificat,
amb la definició concreta dels requisits
necessaris per a les diferents categories
i de procediments de comprovació
adequats.
• Formació, teòrica i pràctica, en les
matèries necessàries per a la realització
de treballs d’auditoria, inclosos els
requeriments d’ètica. Tutela de part
d’empleats més experimentats de l’equip
de l’encàrrec.
• Desenvolupament de la carrera
professional en què, per a l’avaluació de
l’acompliment, la remuneració i la
promoció, es reconegui i recompensi el
desenvolupament i el manteniment de la
competència, així com el compromís amb
els principis d’ètica.
• Assignació d’equips amb la
competència i capacitat necessàries
que específicament requereix cada treball,
de manera que:
·· El soci de l’encàrrec tingui la
competència, la capacitat i l’autoritat
necessàries, així com s’assigni a
l’encàrrec la resta de personal apropiat
amb la competència i la capacitat
necessàries per a complir la NRAAC
i permetre a la firma o als socis dels
encàrrecs l’emissió d’informes adequats
a les circumstàncies que concorrin.
·· La definició clara de les responsabilitats
del soci i la seva comunicació a aquest.
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·· La comunicació a la direcció i als
administradors de l’entitat de la identitat
i funció del soci de l’encàrrec.
Alguns dels riscos que poden afectar les
PIP sobre recursos humans són :
o Insuficiència dels criteris per a una
estimació realista de les necessitats de
personal.
o Manca de definició de criteris de
selecció adequats i diferenciats per a
candidats sense experiència i amb
experiència.
o Manca de comprovació de les
qualificacions, competències i
experiència dels candidats.
o Avaluació de l’acompliment, remuneració
i promoció :
··Manca d’avaluació de tot el personal,
inclosos especialistes interns, en el
marc d’un sistema d’avaluació periòdica
de l’acompliment.
··Manca de consideració de la qualitat
com a factor de ponderació principal
en la matriu d’avaluació.
··Manca d’establiment dels factors que
influeixen en l’avaluació i dels
criteris concrets que determinen
la seva ponderació en el total de
l’avaluació, que evidencien el grau en
què es té en compte la qualitat del treball
desenvolupat.
··Definició insuficient de les directrius
sobre promoció i remuneració del
personal, coherent amb el resultat de l’
avaluació de l’acompliment.
··Falta de consideració del compliment de
la formació,
·· Falta de consideració del compliment
dels requeriments d’ètica.
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o Formació
··Manca de plans dissenyats tenint en
consideració els encàrrecs específics
i per a cadascuna de les categories
del personal.
··Falta de controls del compliment pel
personal dels plans de formació, per a
cada categoria o sector.
··Manca de mesura de l’aprofitament
de la realització dels plans de formació.
··Manca de realització de plans de
formació per als especialistes interns
(inclosa la xarxa)
··Manca de conseqüències dels
incompliments de formació.
o Assignació d’equips:
··Manca de criteris estandarditzats
d’assignació d’equips, tenint en compte :
·· Especialització sectorial i tècnica
necessària.
·· Categoria i experiència professional
necessària.
·· Càrrega de treball.
·· Nivell de supervisió requerit.
··Manca d’avaluació de
disponibilitat del personal amb la
capacitat, experiència i temps necessari,
abans de l’acceptació dels encàrrecs.

• Facilitar i seguir la realització de
consultes sobre qüestions complexes o
controvertides.
• Tractar i resoldre les diferències
d’opinió dintre de l’equip de l’encàrrec,
amb les persones consultades i, si escau,
entre el soci de l’encàrrec i el revisor de
control de qualitat de l’encàrrec.
• Requerir la finalització de la compilació
dels arxius corresponents al treball
d’auditoria oportunament i la conservació
d’aquesta documentació en el termini
requerit per la NRAAC.
• Realitzar una revisió de control de
qualitat, d’aquells encàrrecs per als
quals resulti adequat, que proporcioni
una avaluació objectiva dels judicis
significatius formulats per l’equip de
l’encàrrec i de les conclusions assolides per
a la formulació de l’informe. La qual cosa
a la vegada necessita:
··Requerir la revisió de control de qualitat
per a les auditories dels estats financers
(EEFF) de les entitats emissores de
valors admesos a negociació en mercats
secundaris oficials, entitats de crèdit
i societats d’assegurances, així com
dels grups en què aquestes s’integren2 i
establir els criteris per a avaluar la
resta de treballs d’auditoria i per a
determinar si s’ha de fer una revisió de
control de qualitat, així com requereixin
una revisió de control de qualitat per
a aquells encàrrecs que compleixin els
criteris esmentats;
··Establir els criteris d’elegibilitat

i el nomenament de revisors de
control de qualitat amb les qualificacions
tècniques, experiència i autoritat
necessàries per a l’encàrrec, així com per
a preservar la seva objectivitat i preveure
la seva substitució quan la seva capacitat
per a realitzar una revisió objectiva es
pugui veure afectada.
··Establir l’abast de la revisió, que
variarà, segons sigui la naturalesa de
l’entitat auditada :
o Amb caràcter general: discussió de
les qüestions significatives amb el soci
de l’encàrrec, la revisió dels EEFF i
de l’informe proposat, el qual no
s’ha de datar3 fins que no finalitzi la
revisió de control de qualitat, així com
la revisió de la documentació de
l’encàrrec seleccionada relativa als
judicis significatius formulats per
l’equip de l’encàrrec i l’avaluació de les
conclusions assolides per a la formulació
de l’informe i la consideració de si
l’informe proposat és adequat.
o A les auditories de les EIP esmentades
(depenent de les circumstàncies, també
poden ser aplicables a altres encàrrecs) :
independència de la firma d’auditoria,
en relació amb l’encàrrec, si s’han
realitzat les consultes necessàries sobre
qüestions per a les quals hi ha diferències
d’opinió o altres qüestions complexes o
controvertides, i les conclusions d’aquestes
consultes, si la documentació
reflecteix el treball realitzat en
relació amb els judicis significatius
(entre d’altres, riscos significatius
identificats i respostes a aquests riscos;

II.5. Realització dels encàrrecs.
Les PIP han de promocionar la consistència
de la qualitat en la realització dels treballs
d’auditoria.
Per això, entre altres, han de:
• Establir les responsabilitats de supervisió
i de revisió de l’encàrrec.

2 Per Resolució de 2013.07.19 de la Presidència de l’ICAC
es va sotmetre a informació pública la modificació de la
NCCI, per la qual el requisit de realització d’una revisió
de control de qualitat expressament s’estendria a la resta
d’entitats considerades d’interès públic de conformitat amb
el que estableix l’art. 2.5 b) del TRLAC i 15.1 b) a f) del
RAC, podent, no obstant això, no estendre’s sempre que es
documentin expressament els criteris d’avaluació utilitzats
que justifiquin la no realització d’aquesta revisió. Aquesta
modificació hauria d’estar implementada en els sistemes de
control de qualitat intern abans de l’1/1/2015.
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3 El criteri contingut en la Resolució de 26/10/2011 de la
Presidència de l’ICAC és interpretat, a aquest respecte, com
a data de l’informe la data del seu lliurament sempre i quan
existeixi documentació acreditativa d’aquest lliurament. No
obstant això, l’esmentada resolució de 19/07/2013 eliminaria
aquest criteri, per la qual cosa la revisió de control de qualitat
hauria d’estar finalitzada abans de la data de l’informe,
entesa aquesta com aquella en la qual s’han completat els
procediments d’auditoria necessaris per a formar-se una
opinió sobre els comptes anuals. Aquesta modificació hauria
d’estar implementada en els sistemes de control de qualitat
intern abans de l’1/1/2015.
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judicis formulats, especialment, respecte
a la importància relativa i els riscos
significatius, la significació i tractament
de les incorreccions corregides i no
corregides, identificades ; qüestions
que s’han de comunicar a la direcció,
administradors i, si escau, organismes
reguladors) i si suporta les conclusions
assolides.
··Requerir la documentació de la revisió
de control de qualitat realitzada
(realització dels procediments requerits
per les PIP de la firma sobre revisió
de control de qualitat; acabament de
la revisió de control de qualitat en la
data de l’informe o amb anterioritat;
absència de qüestions no resoltes que
fessin considerar al revisor que els judicis
significatius formulats per l’equip de
l’encàrrec i les conclusions assolides per
aquest equip, no fossin adequades).
Alguns dels riscos que poden afectar
les PIP sobre l’execució dels encàrrecs
d’auditoria són:

o Metodologia:

o Consultes i diferències d’opinió:

··Manca d’escepticisme professional:
··Identificació dels riscos significatius.
··Contrast de les hipòtesis i mètodes
de la direcció de l’entitat per a fer les
estimacions comptables.
··Verificació del raonable del treball dels
experts(externs i interns).
··Manca d’obtenció d’evidència suficient i
adequada.
o Supervisió i revisió del treball:
··Manca de constància del seu abast,
extensió i moment de realització,
així com insuficient experiència,
competència i autoritat adequada de
les persones que realitzen la revisió i la
supervisió del treball.
··Participació insuficient del soci de
l’encàrrec,
··Insuficient avaluació crítica dels judicis i
de l’evidència obtinguda.

··Inadequació de les qualificacions
tècniques i experiència dels responsables
de respondre les consultes.
··Manca de definició del medi per a
realitzar les consultes i de criteris per
a determinar les consultes que s’han de
realitzar.
··Manca d’evidència del procés de consulta
respecte als resultats de les consultes
plantejades i l’aplicació de la seva
resolució en els treballs.
o Diferències d’opinió:
··Manca de control i seguiment de les
qüestions sobre les que es posen de
manifest diferències d’opinió, el seu
abast i la seva resolució.
··Manca de procediment per a la seva
resolució.
Absència o inadequació PIP per tractar
i resoldre les diferències d’opinió, si
escau, dins de l’equip de l’encàrrec,
entre el responsable de l’encàrrec i
el responsable de la resolució de les
consultes, així com entre aquell i el
revisor de control de qualitat.
o Revisió de control de qualitat dels
encàrrecs:
··Falta de definició i concreció o
inadequació dels criteris i de les variables
del model de risc per a determinar els
encàrrecs subjectes a RCC.
··Manca d’assignació de RCC als encàrrecs
de EIP
··Manca de definició dels criteris tècnics,
d’experiència i d’independència per
a escollir els revisors de control de
qualitat.
··Falta de qualificació i experiència
necessàries dels revisors per a l’encàrrec.
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··Manca de l’objectivitat necessària (
intervenció en l’encàrrec, revisions
creuades sistemàtiques, etc.)

adequada i l’autoritat necessària per a
aquesta funció i han de ser independents de
les persones encarregades de:

··Manca de constància documental de
l’avaluació realitzada pel RCC.

• La implementació de les polítiques i
procediments del CC.

··Emissió de l’informe d’auditoria abans
de finalitzar la revisió de CC.

• Les persones que realitzin els treballs
d’auditoria de comptes.

o Documentació:
·· Documentació insuficient dels
judicis significatius en cada fase, del
desenvolupament i resultat de les
proves d’auditoria realitzades, i de les
conclusions que suporten l’opinió.
II.6. Seguiment.
El seguiment de les PIP del CCI és la funció
d’auditoria interna de la firma i, per tant,
ha de proporcionar a la firma una seguretat
raonable que les PIP del CCI són adequades i
eficaces, a través d’una avaluació continuada
del sistema, incloent la inspecció, de manera
cíclica, d’ almenys un treball d’auditoria de
cada soci o auditor designat per a la firma de
l’informe d’auditoria.
Per a això, el seguiment ha d’avaluar, de
forma continuada, el sistema de control de
qualitat de la firma, incloent la inspecció
cíclica d’ almenys un treball d’auditoria
acabat de cada soci o auditor designat per
la firma d’informes d’auditoria, a fi de
concloure si:

• Les persones que realitzin la revisió de
control de qualitat dels treballs d’auditoria
de comptes.
El seguiment avalua, d’una banda, si
el disseny de les PIP és adequat per a
proporcionar una seguretat raonable a la
firma d’auditoria del compliment de la
NRAAC i s’ha implementat eficaçment, així
com, d’altra banda, per a proporcionar una
seguretat raonable a la firma d’auditoria que
aquestes PIP s’han aplicat de forma correcta
a encàrrecs concrets d’auditoria seleccionats
a l’efecte i s’han emès informes d’auditoria
de comptes adequats a les circumstàncies.
Per a això es requereix l’anàlisi dels
nous desenvolupaments normatius, de la
manera en què es reflecteixen en les PIP
corresponents a cada element del sistema de
control de qualitat i l’avaluació, mitjançant

··La firma ha complert la NRAAC.
··El disseny de les PIP del CCI és
adequat i si s’ha implementat
eficaçment;
··En els treballs d’auditoria s’han
aplicat les PIP adequadament, de
manera que els encàrrecs siguin adequats
a les circumstàncies.
Les persones que participin en la realització
del seguiment han de tenir l’experiència
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la realització de proves de compliment, de
la seva eficàcia operativa.
Com a resultat de l’avaluació realitzada, els
responsables del seguiment determinen
les deficiències que necessiten ser
corregides i les mesures necessàries
que permetin la millora del CCI.
El responsable de seguiment comunicarà
al responsable del lideratge de
la qualitat en la firma d’auditoria els
procediments de seguiment realitzats, les
conclusions obtingudes, les deficiències
sistèmiques o repetitives, així com aquelles
altres que siguin significatives, i les mesures
necessàries per a la seva correcció. Així
mateix, almenys un cop l’any, el responsable
del seguiment ha de comunicar el resultat
del seguiment del sistema de control de
qualitat als socis dels encàrrecs i a un
altre personal implicat, per tal que
adoptin, amb promptitud, si escau, les
mesures correctores necessàries.
A més, es requereix la implementació de
PIP per a tractar adequadament les queixes
i denúncies, de dins i fora de la firma, sobre
falta d’adequació del treball d’auditoria a la
NRAAC, així com sobre l’ incompliment
del sistema de control de qualitat de la
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firma. El personal ha de tenir clares les vies
per a fer aquestes queixes i denúncies sense
por a represàlies. També poden procedir
de clients. En qualsevol cas, els PIP han
d’assegurar que s’investiguin per
part de personal amb experiència i
autoritat adequada i suficient que no
participi en l’encàrrec ( en el cas de
externalitzar la investigació, els proveïdors
d’aquest servei han de tenir la qualificació
adequada), i el resultat de les investigacions
s’han de considerar per a l’adopció de
mesures adequades per part la firma, en el
cas de posar-se de manifest deficiències en
el disseny o funcionament de les PIP o en
el cas d’incompliment de les PIP per part
d’alguna persona.
En el cas d’auditors individuals i societats
d’auditoria amb poc personal, aquests
requisits requeriran l’exteriorització
del procés de seguiment, encara que
la responsabilitat del disseny i de la
implementació efectiva i eficaç d’aquest
procés sigui de la firma d’ auditoria, per
dur a terme les inspeccions dels encàrrecs
i altres procediments de seguiment, a una
persona externa degudament qualificada
o una altra firma d’auditoria, i, també
acordar amb altres organitzacions adequades
compartir recursos per realitzar les
activitats de seguiment.
Alguns dels riscos que poden afectar les
PIP sobre seguiment són:
o Manca de definició d’un pla anual
de seguiment integrat en un
pla corresponent a un cicle de
seguiment dels encàrrecs.
o Insuficiència de la definició dels
criteris per a la selecció dels socis
o auditors designats per a la firma
d’informes d’auditoria de comptes i dels
criteris de selecció dels encàrrecs.
o Inadequació del cicle de seguiment
dels treballs realitzats pels socis o
auditors designats per a la firma
d’informes, a l’estructura i les oficines de
la firma.

o Manca d’objectivitat del
responsable del seguiment
(conflicte d’interessos amb els
responsables de lideratge), o falta
d’experiència, competència o autoritat.
o Manca de comunicació de les
deficiències i les mesures correctores amb
el detall necessari per a elaborar un pla
d’acció.
o Selecció de treballs d’auditoria sense
finalitzar.
o Documentació del procés de
seguiment insuficient per evidenciar
la seva planificació, execució, finalització
comunicació de resultats i seguiment de
les deficiències.
o Tractament insuficient de les
queixes i les denúncies.
II.7. Documentació del sistema de
control de qualitat.
Les PIP han de requerir documentació
adequada que:
• Evidenciï el funcionament de cada
element del CCI, incloses les queixes i
denúncies i les respostes a les mateixes.
• Es conservi durant el temps necessari
per a que els responsables del
seguiment, avaluïn el compliment
del sistema de control i qualitat o, durant
un període més llarg si ho requereix la
normativa regulatòria.
A més gran dimensió i complexitat de
les activitats de la firma, correspondrà
més gran estandardització i detall de la
documentació (aplicacions informàtiques
i bases de dades per a documentar,
per exemple, les confirmacions
d’independència, les avaluacions de
l’acompliment, les consultes, les queixes
i els resultats de les inspeccions de
seguiment), mentre que per les firmes
de petita dimensió la documentació pot
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ser menys estandarditzada, com per
exemple, llistats de comprovacions o notes
manuscrites.
Alguns dels riscos que poden afectar les
PIP sobre documentació del CCI són:
o Manca de conservació de la
documentació el temps necessari
per a permetre als responsables de
seguiment d’avaluar la implementació de
les PIP.
o Insuficiència de la documentació
sobre el disseny de les PIP, i sobre
l’abast, l’extensió i el resultat de les
proves realitzades pels responsables de
seguiment per tal d’avaluar el CCI.

l’co)
(concursal)

Comentaris d’urgència a la Llei
14 /2013, de 27 de setembre, de
suport als emprenedors i la seva
internacionalització
David Huertas
Llort Abogados

Els acords extrajudicials
de pagament

2. - El nou acord
extrajudicial de pagaments

1. – Introducció

L’acord extrajudicial de pagaments,
creat per la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, constitueix, des de la
seva entrada en vigor el passat 18 d’octubre
de 2013, el nou títol X de la Llei Concursal.
Seguint la mateixa estructura de la Llei,
distingirem, en primer lloc l’àmbit
subjectiu i objectiu d’aplicació, el contingut
de l’acord, el procediment i efectes sobre el
sol·licitant, el procediment d’impugnació
i, finalment, les especialitats, en cas ser
declarat el concurs consecutiu a l’acord
extrajudicial de pagaments.

L’article 21 de la recent Llei 14 /2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors
i la seva internacionalització (en avant, La
Llei), modifica la Llei 22/2003, de 9 de
juliol, concursal, (en avant, Llei Concursal
LC) incorporant a la regulació legal de
les insolvències a Espanya dues noves
institucions. En primer lloc, introdueix la
figura del mediador concursal. En segon
lloc, crea el denominat “acord extrajudicial
de pagaments”. Les dues figures són dues
cares d’una mateixa moneda, en tant que
el mediador concursal és el cridat a dirigir
el nou procediment “acord extrajudicial
de pagaments”. Aquesta innovació ve a
omplir una antiga reivindicació de tots
els operadors socials i jurídics: disposar
d’un procediment àgil i extrajudicial previ
a la sol·licitud de concurs; figures que
per cert són ja velles conegudes en altres
ordenaments jurídics del nostre entorn,
com pot ser el procediment de conciliació
judicial o mandat ad hoc francès.
No obstant això, com veurem a continuació,
en un breu anàlisi d’urgència, sembla que la
benintencionada modificació legislativa no
acabarà d’estar a l’alçada de les expectatives
creades.

44

2.1. - Àmbit subjectiu de l’acord
extrajudicial de pagaments
Podran sol·licitar l’acord extrajudicial
de pagaments, els empresaris persones
naturals, que la Llei assimila als
professionals i treballadors autònoms.
Cal assenyalar que no s’acaba d’entendre
la distinció que fa la Llei entre empresari
individual i treballador autònom, tret que
s’estigui referint a l’ anomenat “treballador
autònom econòmicament dependent”. No
pot doncs sol·licitar l’acord extrajudicial
de pagaments el deutor persona natural no
comerciant ni professional o treballador
autònom. També podrà sol·licitar l’acord

extrajudicial de pagaments tota persona
jurídica, independentment del seu
caràcter de comerciant o no comerciant
i que compleixi acumuladament els
següents requisits: Es trobin en estat
d’insolvència; En cas de ser declarades en
concurs, aquest concurs no hagi de tenir
especial complexitat en els termes que
preveu l’article 190; de la Llei Concursal;
Que disposin d’actius líquids suficients
per a satisfer les despeses pròpies de
l’acord; Que el seu patrimoni i els seus
ingressos previsibles permetin assolir amb
possibilitats d’èxit un acord de pagament
en els termes previstos a l’apartat 1 de
l’article 236 LC. La Llei tracta de blindar,
en el cas de les persones jurídiques, que
només pugui sol·licitar l’acord extrajudicial
de pagaments, aquell deutor que disposi
de possibilitats reals de dur a bon terme
l’acord. Aquesta cautela, amb tota
seguretat, tracta d’evitar la picaresca,
ja consolidada en la pràctica judicial, de
solicitar les diligències preliminars de
concurs amb l’únic motiu d’enervar la
causa de culpabilitat de sol·licitud tardana
de concurs (cal notar que la Llei incorpora
l’acord extrajudicial de pagaments a l’article
5 bis LC).
No podran sol·licitar l’acord extrajudicial de
pagaments: Els que hagin estat condemnats
en sentència ferma per delicte contra el
patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic,

de falsedat documental, contra la Hisenda
Pública, la Seguretat Social o contra els
drets dels treballadors; Els que, estant
subjectes a seva inscripció obligatòria en el
Registre Mercantil, no figuressin inscrits
amb antelació; Les persones que en els tres
exercicis immediatament anteriors a la
sol·licitud, estant-hi obligades legalment,
no haguessin portat comptabilitat o hagin
incomplert en algun d’aquests exercicis
l’obligació del dipòsit dels comptes anuals;
Les persones que, dins dels tres últims anys,
hagin arribat a un acord extrajudicial amb
els creditors, hagin obtingut l’homologació
judicial d’un acord de refinançament
o hagin estat declarades en concurs de
creditors; Els que es trobin negociant amb
els seus creditors un acord de refinançament
o la sol·licitud de concurs dels quals hagués
estat admesa a tràmit. Tampoc serà possible
iniciar l’acord extrajudicial si qualsevol dels
creditors del deutor que, necessàriament
haurien d’estar vinculats per l’acord, hagi
estat declarat en concurs ni, finalment, les
entitats asseguradores i reasseguradores.
Lògicament, tampoc podran demanar
acord extrajudicial de pagament les persones
naturals no comerciants a qui ni tan sols
se’ls reconeix tal legitimació.
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2.2. - Pressupost objectiu
Pel que fa al pressupost objectiu per
demanar acord extrajudicial de pagaments,
sorprèn que la Llei distingeixi entre si
l’acord extrajudicial de pagaments ho
sol·licita un empresari persona natural o
una persona jurídica (empresa o no). En el
primer cas, la persona natural pot demanarho quan es trobi en situació d’insolvència
imminent o actual. Per contra, la persona
jurídica només podrà demanar acord
judicial de pagaments, si es troba en situació
d’insolvència actual. No s’acaba d’ entendre
aquesta arbitrària distinció ja que, almenys a
primera vista, no té cap justificació.
2.3 –Contingut
El contingut de l’acord extrajudicial de
pagaments és, com el seu nom indica,
i s’explicita en l’article 232.1 de la Llei
Concursal, el d’un acord de pagaments amb
els creditors. Ara bé, certs creditors queden
a extramurs d’aquest acord en diferents
graus.
En primer lloc, els crèdits de dret
públic (categoria que engloba els crèdits
d’Hisenda i Seguretat Social, entre d’
altres) no es podran veure afectats per
l’acord extrajudicial. Per la seva banda,
els crèdits amb garantia real únicament es

l’co)
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podran incorporar a l’acord extrajudicial
i ser afectats pel mateix, si així ho
decidissin els creditors que ostentin la
titularitat. D’aquesta manera, els creditors
amb garantia real (penyora o hipoteca)
podran negociar i ser afectats per l’acord
extrajudicial de pagaments a iniciativa
pròpia, mentre que els creditors amb crèdits
de dret públic ni podran negociar ni es
veuran afectats per l’acord extrajudicial de
pagaments.
A la vista de les limitacions establertes per
la mateixa norma, resulta difícil endevinar
la utilitat d’un conveni que no afectarà a
hipoteques, ni crèdits de Seguretat Social
i Hisenda; tota vegada que l’experiència
demostra que en la majoria de concursos
la major part del passiu està constituïda
per aquest tipus de crèdits. A ningú se
li escapa, però, que, igual que succeeix
amb el conveni, resultarà poc viable un
acord extrajudicial de pagaments sense que
paral·lelament, es tingui la predisposició
dels creditors de dret públic per a concedir
ajornaments i / o, en el cas d’ existir crèdits
amb privilegi especial, es compti amb
l’acord d’aquests, motiu pel qual, s’exigeix
que, al costat del pla de pagaments, s’aporti
sol·licitud d’ajornament dels crèdits de dret
públic (art. 236.1 LC)
2.4. – Procediment
L’acord extrajudicial de pagaments s’inicia
amb sol·licitud de nomenament d’un
mediador concursal que es realitzarà,
segons els casos, mitjançant instància al
Registre Mercantil que correspongui al
domicili del deutor en el cas d’empresaris
o entitats objecte d’inscripció; i davant el
notari del domicili del deutor en els altres
casos. La defectuosa redacció d’aquest
apartat 3 de l’article 232 LC planteja
certs dubtes; què passa amb les persones
jurídiques objecte d’inscripció, però no en
el Registre Mercantil, com ara fundacions,
associacions o cooperatives? El tenor literal
de la Llei portaria a concloure que aquestes
haurien de sol·licitar l’acord extrajudicial

de pagaments davant el Registre Mercantil.
A més, coadjuva a aquesta interpretació,
el fet que l’article 81.1.m) del Reglament
del Registre Mercantil, obre la porta a la
inscripció d’altres persones jurídiques, per
remissió al què disposin altres lleis, com
pot ser aquest article 232.3 LC. Aquesta
conclusió es ratifica, finalment, pel fet
que el mateix apartat 3 de l’article 232
LC assenyala que el Registrador Mercantil
procedirà a l’obertura del full corresponent,
en cas de no figurar inscrit.
El deutor haurà de fer constar en la
sol·licitud l’efectiu i els actius líquids de
què disposa, els béns i drets de què sigui
titular, els ingressos regulars previstos,
una llista de creditors indicant la quantia
i venciment dels respectius crèdits, una
relació dels contractes vigents i una relació
de despeses mensuals previstes. Aquesta
llista de creditors també inclourà als titulars
de préstecs o crèdits amb garantia real o de
dret públic, sense perjudici que es puguin
no veure afectats per l’acord.
Si el deutor és una persona casada, llevat
que es trobi en règim de separació de béns,
indicar la identitat del cònjuge, indicant
règim econòmic del matrimoni, i si estigués
legalment obligat a portar comptabilitat,
acompanyarà així mateix els comptes anuals
corresponents als tres últims exercicis.
La sol·licitud no s’admetrà quan el deutor
no justifiqui el compliment dels requisits
legalment exigits per arribar a un acord
extrajudicial, quan el deutor, d’acord
amb les causes assenyalades d’exclusió,
indicades als articles 231.3 i 231.4 LC,
no pugui sol·licitar l’acord extrajudicial
de pagaments, i quan falti algun dels
documents exigits o si els presentats fossin
incomplets.
Com es veurà, el tractament processal de
l’acord extrajudicial de pagaments, és un
tertium genus entre el conveni anticipat i el
mal anomenat “ preconcurs”; donat que,
al igual que succeeix amb aquest últim, té
com a principal efecte processal l’ampliar
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el termini per a la sol·licitud de concurs,
sense que el deutor incorri en incompliment
del deure de sol·licitar concurs. No obstant
això, contràriament a la sol·licitud prevista
en l’ article 5 bis LC, sobre la qual el
jutge no realitza cap control, en l’acord
extrajudicial de pagaments, que està més
en harmonia amb el conveni anticipat, tant
el Registre Mercantil com el notari, estan
obligats a realitzar un control dels requisits
legals de la sol·licitud d’acord de pagaments,
sota advertència de no admissió de la
mateixa.
Si s’admet la sol·licitud d’acord extrajudicial
de pagaments, es nomenarà mediador
concursal (article 233 LC), en els requisits i
característiques del qual no podem detenirnos perquè s’allunya de l’abast d’aquest
article.
El mediador concursal comprovarà
l’existència i la quantia dels crèdits, en els
deu dies següents a l’acceptació del càrrec
i convocarà al deutor i als creditors que
figurin en la llista presentada pel deutor,
sempre que puguin resultar afectats per
l’acord, a una reunió que es celebrarà dins
dels dos mesos següents a l’acceptació,
a la localitat on el deutor tingui el seu
domicili (art. 234 LC). Destaca que
s’exclou, en tot cas, als creditors de dret
públic, circumstància que avala la conclusió
que aquests queden fora de tot acord
extrajudicial de pagaments. La convocatòria
es realitzarà per conducte notarial, per
qualsevol mitjà de comunicació, individual
i escrita, que asseguri la recepció. La Llei
relaxa el requisit d’aportació de correus
electrònics dels creditors doncs, a diferència
de la sol·licitud de concurs, on aquesta
aportació és obligatòria, en la sol·licitud
d’acord extrajudicial és facultativa.
Un cop rebuda la convocatòria, els creditors
titulars de crèdits amb garantia real que
voluntàriament volguessin intervenir
en l’acord extrajudicial ho hauran de
comunicar expressament al mediador en
el termini d’un mes (234.4 LC). Podem
observar com, a diferència del que passa
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amb els creditors de dret públic, als
creditors amb privilegi, se’ls atorga la
facultat d’intervenir en l’acord, si bé,
concedint, al nostre parer, arbitràriament,
un termini de manifestació d’ un mes.
Potser hagués estat preferible fixar com a
límit de termini, el de la data de celebració
de la reunió. Cal destacar l’especial
rigor amb què la Llei tracta als creditors
degudament convocats i què no assisteixin
a la reunió ni hagin manifestat la seva
aprovació o oposició dins dels deu dies
naturals anteriors a la reunió. Amb excepció
dels que tinguessin constituït al seu favor
garantia real, la resta de creditors veuran
necessàriament qualificats els seus crèdits
com a subordinats en el cas que, fracassada
la negociació, fos declarat el concurs del
deutor comú.

Tal com disposa l’article 236 LC, que
regula el pla de pagaments, tan aviat com
sigui possible, i en qualsevol cas amb una
antelació mínima de vint dies naturals a
la data prevista per a la celebració de la
reunió, el mediador concursal remetrà als
creditors, amb el consentiment del deutor,
un pla de pagaments dels crèdits pendents
de pagament a la data de la sol·licitud,
què haurà d’anar acompanyat d’un pla de
viabilitat i en el qual l’espera o moratòria
no pot superar els tres anys i el quitament o
condonació no podrà superar el 25 per cent
de l’ import dels crèdits. És censurable que
la Llei estableixi un marge de maniobra tan
escàs, circumstància que hem d’afegir a que
creditors amb privilegi especial i creditors de
dret públic queden a extramurs del mateix i
que, entre els efectes de l’acord extrajudicial
per al deutor, es troba la impossibilitat

de demanar préstecs. D’aquesta manera,
si entenem la impossibilitat de demanar
préstecs en sentit ampli, com impossibilitat
d’accedir al finançament, ja es pot
entreveure que la benintencionada reforma
serà un fracàs, igual que en el seu moment
ho va ser el conveni anticipat, el qual a dia
d’avui cap reforma legislativa ha aconseguit
activar. També resulta una mica estrany que
sigui el mediador concursal qui dirigeixi
el procediment, quan el concepte de
mediació, en els seus propis termes, implica
l’acostament de postures entre les parts,
però sense ingerència directa.
És cert que la Llei preveu que el pla de
pagaments inclourà necessàriament una
proposta de negociació de les condicions
dels préstecs i crèdits, però en tenir vetat
el deutor contreure noves obligacions
financeres, les possibilitats d’acord es
preveuen força complicades.
La Llei també estableix expressament
que la proposta de pagament pot consistir
també en la cessió de béns als creditors en
pagament dels deutes, la qual cosa sembla
obrir la porta a la negociació amb els
creditors amb privilegi especial, als que sí
que podria interessar la dació en pagament,
a la vista que aquests han vist minvats
els seus privilegis en seu de liquidació
concursal, amb la possibilitat de liquidació
per sota del deute viu garantit amb privilegi
reial.
Els creditors podran, en el termini dels 10
dies posteriors a la recepció de la proposta
d’acord de part del mediador concursal,
presentar propostes alternatives o propostes
de modificació o no continuar amb la
negociació. En aquest darrer supòsit, en
cas de representar els creditors que no
volguessin continuar amb la negociació,
almenys la majoria del passiu que
necessàriament es pogués veure afectat per
l’acord (incloent crèdits amb garantia real
els titulars dels quals haguessin comunicat
la voluntat d’intervenir en el mateix), el
mediador concursal haurà de sol·licitar
immediatament la declaració de concurs
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requisits, precisament, per demanar l’acord
extrajudicial, és que el deutor disposi de
líquid amb el qual sufragar les despeses de
l’expedient.
Està previst, així mateix, un procediment
d’impugnació limitat, en l’article 239 LC,
segons el qual, dins dels deu dies següents
a la publicació, el creditor que no hagués
estat convocat o no hagués votat a favor de
l’acord, o hagi manifestat amb anterioritat
la seva oposició podrà impugnar-ho davant
el jutjat que fos competent per conèixer del
concurs del deutor. La impugnació només es
pot fonamentar en la manca de concurrència
de les majories exigides per a l’adopció
de l’acord, tramitant la impugnació com
incident concursal i essent susceptible de
recurs d’apel·lació.

de creditors. Resultarà interessant, a la
vista dels riscos que assumeix el deutor,
tractar de reconduir tota negociació viable
amb els creditors amb crèdit privilegiat
especial a l’acord extrajudicial; en sentit
contrari, tampoc no convé al deutor
reconduir tota negociació amb creditors
amb privilegi especial que tingui certs
dubtes de prosperar, en tant que podria
abocar l’ acord extrajudicial al fracàs, tenint
en compte el gran percentatge del passiu
que acostumen a representar els crèdits amb
garantia real.
El pla de pagaments serà acceptat, segons
l’article 238.1 LC, quan votin a favor
del mateix creditors que siguin titulars,
almenys, del 60 per cent del passiu, llevat
del supòsit en què el pla de pagaments
consisteixi en la cessió de béns del deutor
en pagament de deutes; en aquest suposit
haurà de comptar amb l’aprovació de
creditors que representin el setanta- cinc
per cent del passiu i del creditor o creditors

que, si escau, tinguin constituïda a favor
seu una garantia real sobre aquests béns.
En ambdós supòsits, per a la formació
d’aquestes majories es tindrà en compte
exclusivament el passiu que s’hagi de veure
afectat per l’acord i als creditors del mateix.
L’acord que accepti el pla s’elevarà a
escriptura pública que, en cas de que es
tracti d’ un expedient obert al Registre
Mercantil, es presentarà davant d’aquest.
Si el pla no fos acceptat, i el deutor
continués incurs en insolvència, el mediador
concursal sol·licitarà immediatament
del jutge competent la declaració de
concurs, què el jutge acordarà també
de forma immediata, instant, si escau,
també del jutge la conclusió del concurs
per insuficiència de massa activa en els
termes que preveu l’ article 176 bis de
la Llei Concursal. Resultarà però, difícil
que es pugui concloure el concurs per
insuficiència de massa, quan un dels
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A diferència del conveni concursal en el
qual els administradors concursals cessen en
el seu càrrec amb la sentència aprovatòria
del mateix, en l’acord extrajudicial el
mediador concursal no només no cessa
sinó que té encomanada la supervisió
del seu compliment , fins al seu íntegre
compliment, la qual cosa es farà constar en
acta notarial que es publicarà en el «Butlletí
Oficial de l’Estat » i en el Registre públic
concursal.
En el cas d’incompliment o anul·lació de
l’acord extrajudicial de pagaments pel
deutor, es declararà el concurs, que tindrà
la consideració de consecutiu i s’obrirà
directament la fase de liquidació.
Excepte justa causa, el jutge designarà
administrador del concurs al mediador
concursal, qui no podrà percebre per
aquest concepte més retribució que la
que li hagi estat fixada en l’expedient
d’acord extrajudicial llevat que, ateses
circumstàncies excepcionals, el jutge acordi
una altra cosa. Dit d’una altra manera,
el mediador concursal no percebrà cap
quantitat per la tramitació de la fase de
liquidació, la qual cosa resulta francament

l’co)
(l’concursal)

peculiar a la llum de l’aranzel aprovat per
Reial Decret 1860/2004, de 6 de setembre,
pel qual s’estableix l’aranzel de drets dels
administradors concursals, que preveu una
remuneració independent per a la fase de
liquidació.
Finalment, d’ entre totes les previsions
de la Llei concursal relatives a l’acord
extrajudicial de pagaments, destaca per
la seva continuada reivindicació, la de la
previsió de remissió (condonació) de deutes,
tant en concurs consecutiu com a concurs
comú, a partir de la modificació de l’apartat
2 l’article 178 LC operada per la Llei.
Aquesta institució, per la seva rellevància
mereixeria un capítol a part, no podent
ser abordada aquí per qüestions de lògica i
sistemàtica.

3. Efectes de l’expedient
d’acord extrajudicial de
pagaments.
3.1. Sobre el deutor
El deutor, una vegada sol·licitada l’ obertura
de l’expedient, com no podia ser menys,
podrà continuar amb la seva activitat
laboral, empresarial o professional. Des de
la presentació de la sol·licitud, el deutor
s’abstindrà de sol·licitar la concessió de
préstecs o crèdits, tornarà a l’entitat les
targetes de crèdit de què sigui titular i
s’abstindrà d’utilitzar qualsevol mitjà
electrònic de pagament.
Així mateix, el deutor que es trobés
negociant un acord extrajudicial no podrà
ser declarat en concurs, fins que no
concorrin les circumstàncies que preveu l’
article 5 bis LC.
3.2. Sobre els creditors
Des de la publicació de l’obertura de
l’expedient i per part dels creditors que
es puguin veure afectats pel possible

acord extrajudicial de pagaments, no es
podrà iniciar ni continuar cap execució
sobre el patrimoni del deutor mentre es
negocia l’acord extrajudicial fins a un
termini màxim de tres mesos. Lògicament,
s’exceptuen els creditors de crèdits amb
garantia real, en aquest cas, l’ inici o
continuació de l’execució dependrà de la
decisió del creditor.
Des de la publicació de l’obertura de
l’expedient, els creditors que es puguin
veure afectats per l’acord s’han d’abstenir
de realitzar cap acte dirigit a millorar
la situació en què es troben respecte del
deutor comú. Cal pensar, per exemple, en
l’atorgament de garanties reals a favor de
crèdits cridats a ser ordinaris.
El creditor que disposi de garantia personal
per a la satisfacció del crèdit podrà exercirla sempre que el crèdit contra el deutor
hagués vençut. Els garants no poden
invocar, en perjudici de l’executant, la
sol·licitud pel deutor de l’acord extrajudicial
de pagaments.
Cap creditor afectat per l’acord podrà
iniciar o continuar execucions contra el
deutor per deutes anteriors a la publicació
de l’obertura de l’expedient, fins al punt
que el deutor podrà sol·licitar la cancel·lació
dels corresponents embargaments del jutge
que els hagi ordenat.
3.3. Sobre les execucions
Practicada l’anotació de l’obertura del
procediment en els registres públics de
béns, no podran ser anotades respecte dels
béns del deutor que insta embargaments
o segrestos posteriors a la presentació
de la sol·licitud del nomenament de
mediador concursal, llevat dels que puguin
correspondre en el curs de procediments
seguits pels creditors de dret públic
i els creditors titulars de crèdits amb
garantia real que no participin en l’acord
extrajudicial.
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4. - Conclusió
La conclusió, si s’ha seguit atentament
el procediment i els requisits d’accés
a l’acord extrajudicial de pagaments,
s’endevina fàcilment. El legislador, intentant
desjudicialitzar els acords paraconcursals,
probablement en l’eterna desconfiança en el
deutor, crea una institució, que si bé queda
desjudicializada, pot arribar a ser tant o més
carregosa que el mateix concurs. En efecte,
algú pot pensar que podent arribar a un
acord d’ajornament amb Seguretat Social,
un acord amb els creditors amb privilegi
especial, i un acord amb els principals
creditors, algun deutor preferirà acudir
a el procediment d’acord extrajudicial de
pagaments?

El Col·legi en premsa
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In memoriam Sr. Ferran Termes
aprofundia, un home molt llegit i viatjat,
ple d’anècdotes que et captivaven. Deia que
s’havia equivocat de segle i de país, era un
entusiasta del món anglosaxó i del seu segle
XIX en especial.
Totes aquestes singularitats i moltes més
que segur em deixo, no són característiques
de molta gent, per això tots sabem que ens
ha deixat una persona entranyablement
important, en FERRAN TERMES I
ANGLÈS en majúscules, l’economista,
l’auditor, el Síndic Major de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya, intel·ligent,
brillant en el raonament, enlluernador en
el pensament, impecable en la dialèctica,
però també l’espeleòleg, el cinturó negre de
judo, l’esquiador, el tirador de pistola ...

Fa pocs dies ens va deixar un amic, una
persona entranyable, un pioner i gran
professional de l’auditoria d’aquest país,
una persona a la qual no se li coneixien
enemics, un erudit amb tot allò que

Tot això conformava la seva personalitat
que tots recordem, però mirem els fets
objectius.
Com a professional va fundar una de les
primeres firmes nacionals d’auditoria amb
el nom de Gimeno, Montblanch, Termes &
Cia. S.R.C. i paral·lelament durant dècades
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va tenir el seu propi despatx professional
d’assessoria. El 1984 va ser nomenat Síndic
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
i des del 1991 fins al 2001 va ser Síndic
Major, al·legant que dimitia perquè la
seva vocació de psiquiatra era nul·la i que
necessitava les seves energies per altres
coses, en referència a algun membre de la
Sindicatura.
Fou assessor del primer govern d’Andorra,
i des del 2001 fins al 2003 va ser assessor
del President de la Generalitat en matèria
d’organització.
Va ser vicepresident de l’“Instituto de
Auditores Censores Jurados de Cuentas de
España” durant 8 anys i va ser una altra
vegada pioner en promoure la creació de
l’Associació Catalana de Comptabilitat i
Direcció (ACCID) l’any 2002, de la qual
ha estat el seu president des de la seva
creació fins ara. Això es va poder portar
a terme perquè, tal i com reconeixen els
seus companys, era una persona de consens
que va fer possible un projecte comú
entre els col·legis d’Economistes, el de

Titulars Mercantils, el de Censors Jurats
de Comptes i, posteriorment, els dels
Secretaris, Interventors i Tresorers i el de
Gestors Administratius.
Ha estat mereixedor de molts premis i
nomenaments, entre altres el d’Auditor
Distingit, el de Membre d’honor de l’
“Instituto de Auditores Censores Jurados de
Cuentas de España”, i el premi Mariano Zufia
a la trajectòria professional en el camp de
l’auditoria pública.
Va col·laborar en obres col·lectives sempre
en temes relacionats amb l’administració
pública, va escriure articles en revistes, i
diversos llibres, entre ells “L’auditoria de
Performance en el secor públic: control
d’eficàcia, eficiència i economia”, “La
investigació del frau en el sector públic”,
“El Codi d’ètica, normes bàsiques per al seu
disseny a l’administració pública”.
He tingut la sort de compartir despatx,
de participar amb ell en moltes reunions
internacionals, de viatjar junts per tot
el món, de compartir el consell directiu

de l’ICJCE de compartir moltes de les
inquietuds institucionals i la seva visió de
futur.
Era genial en les seves conferències.
Jo recordo la seva dissertació sobre el
Performance explicant l’eficiència, l’eficàcia
i l’economia, que tots de ben segur
recordareu.
Era magnífic viatjar amb ell. Recordo la
seva dissertació a Israel sobre les tribus
israelites, o en el desert australià sobre els
aborígens.

El seu concepte d’amistat era “Jo pels
meus amics puc arribar fins al sacrifici”.
Sens dubte era la seva actitud personal,
transmetia una sensació entranyable,
propera, tranquil·la, humilment mostrava la
seva categoria personal i la seva proximitat.
No hi ha dubte que se n’ha anat per tots
una persona excepcional i per a mi un amic
únic.

Descansi en pau.

En el despatx ningú va tocar la seva taula
durant els 17 anys en què va ser síndic, tots
respectàvem la seva decisió però esperàvem
el seu retorn.
Fins una setmana abans de la seva mort,
va estar al despatx amb nosaltres, són més
de 30 anys que he tingut la sort de poder
conviure amb ell, per això recordaré
sempre la nostra gran amistat.
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23è Fòrum de l’Auditor Professional
Els dies 4 i 5 de juliol vam celebrar el
23è Fòrum de l’Auditor Professional,
trobada que congregà a Sitges, més de 700
professionals del sector de l’auditoria de tot
l’Estat.
En la seva sessió inaugural van intervenir
el Sr. Daniel Faura, President del Col·legi
de Censors, el Sr. Felip Puig, conseller
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya i l’alcalde de Sitges, Miquel
Forns.
En el marc d’aquesta, Daniel Faura,
president del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya (CCJCC), va
afirmar que “no hi ha duplicitats entre
el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de
Comptes perquè els organismes fiscalitzats
per cadascun són diferents”. Per tant, al
seu criteri “és inacceptable que la solució
sigui eliminar aquests organismes”. A
més, Faura considera que “la propera Llei
de Transparència pot servir de ben poc
si s’eliminen els instruments de control,
com efectivament ho és la Sindicatura de
Comptes”.

Segons Transparència Internacional, a
Espanya hi ha més de 21.400 organismes
públics (18.000 que pertanyen al sector
local). La responsabilitat del seu control
extern i la seva fiscalització correspon al
Tribunal de Cuentas (TCE) i als Tribunals
o Òrgans de Control Extern Autonòmics
(OCEX), que engloben a entitats com
la Sindicatura de Comptes de Catalunya
i les Cambres de Comptes. Aquestes
tenen atribuït, en el seu respectiu àmbit
territorial, el control extern de la gestió
econòmica-financera de les institucions i
entitats del sector públic autonòmic i local.
El que sí que va reclamar el Sr. Faura fou
“la reforma urgent d’aquests organismes
en termes d’eficiència, d’eficàcia en la
seva gestió i en les actuacions professionals
i d’exigència d’oportunitat en els seus
informes”.
Per la seva part, el conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
Felip Puig, va afirmar que “observem
una incipient i moderada recuperació
econòmica”. Per a Puig “la part principal de

la crisi ja ha passat, ara ens trobem en un
nou context econòmic”. Per al conseller, “a
Catalunya es sobreposa un altre element,
el del model d’Estat que necessitem per
abordar el futur, atès que l’Estat de les
autonomies ha arribat a la seva fi”.
El conseller va afegir que la recuperació
econòmica es fonamenta en la
internacionalització de l’economia, la
diversificació industrial, l’augment de
la inversió estrangera i de la capacitat
turística. Finalment va indicar que els
auditors de comptes tenen, a través del
seu treball, un paper important en la
recuperació de la confiança i dels valors de
la nostra societat.
En alguns casos falla la concurrència en
concursos d’auditoria pública. En la seva
intervenció, el president dels auditors
catalans, Daniel Faura, va qüestionar
els requisits de les bases de contractació
per a treballs d’auditoria d’organismes
públics perquè, en la seva opinió, en
alguns casos concrets només permeten
accedir a 4 o 5 firmes del sector i suposen
una discriminació per a la resta. Faura va
manifestar que “aquesta circumstància
atempta a la lliure concurrència i, per tant,
és inadmissible”.
Els problemes del sector: rebaixa
d’honoraris i manteniment dels clients Una
enquesta del sector basada en una de la IFAC
fa palès que els dos principals problemes
del sector de l’auditoria en l’actualitat són
la rebaixa dels honoraris i la conservació
dels clients. Faura,, que ha fet referència
a algunes de les principals conclusions
d’aquesta enquesta, ha advocat per “evitar la
guerra d’honoraris, que ha provocat la seva
caiguda de forma important en els darrers
anys i que està duent el sector a l’abisme”.
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pel Govern espanyol a través d’aquesta
nova iniciativa legislativa fomentarà l’
intrusisme professional, laminarà les
funcions dels diversos Col·legis i crearà
inseguretat jurídica que anirà en detriment
del conjunt de la societat. En aquest sentit,
va recordar que el Parlament de Catalunya
va aprovar recentment una moció instant
al Govern de la Generalitat perquè reclami
a l’Estat la retirada immediata del text de
l’avantprojecte.

Suport als col·legis professionals
En relació a l’avantprojecte de Llei de
Serveis Professionals, Faura va advertir
que la liberalització dels serveis prevista

Més de 700 professionals de màxim nivell
presents en el Fòrum
Entre els més de 700 participants destacats
en el Fòrum d’aquest any, que portà
per títol “Transparència: avançant cap
a nous models”, figuren el conseller del
Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, el

secretari general de l’ Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Javier
Estellés, i el president de la Fédération des
Experts Comptables Européens, André Kilesse.
En la primera jornada va tenir lloc la
sessió plenària d’obertura “Model polític i
econòmic, valors i transparència” en què hi
van participar Francesc Torralba, director
de la Càtedra ETHOS d’Ètica aplicada
de la Universitat Ramon Llull, Manuel
Villoria, membre de la Junta Directiva de
Transparència Internacional i catedràtic de
Ciència Política de la Universidad Rey Juan
Carlos, Josep Maria Vallès, catedràtic emèrit
de Ciència Política i de l’Administració
i exrector de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i Antoni Gutiérrez-Rubí,
assessor de comunicació i consultor polític.

Inauguració de la 2a edició del Postgrau
en auditoria pública
El passat 3 d’octubre va tenir lloc a la
seu de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya la inauguració de la segona
edició del Postgrau en auditoria pública,
curs promogut pel Consell de Col·legis
de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local, el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya,
l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya, la Universitat de Barcelona i la
Diputació de Barcelona.
En aquesta sessió inaugural, en què
hi eren presents representants de les
entitats impulsores: la Sra. Margarita
Abella, Subdirectora de l’EAPC, la Sra.

Maria Petra Sáiz, presidenta del Consell
de CSITAL de Catalunya, el Sr. Daniel
Faura, president del CCJCC, i el Sr.
Xavier Boltaina, gerent de la Diputació de
Barcelona, es va comptar amb la presència
de l’Interventor de l’ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, Jesús Larrainzar,
que va impartir la lliçó inaugural “Control
intern i auditoria al sector públic”, que va
centrar la seva intervenció en tres aspectes
fonamentals bàsics: la delimitació del
sector públic, que ha d’exercir el sistema de
control en aquest sector, i com s’ha de dur
a terme l’auditoria financera, l’auditoria de
regularitat i l’auditoria operativa, aspectes
que posen de manifest la importància de la
funció auditora en aquest sector.
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Durant l’acte es va voler destacar les
millores incorporades en aquest curs,
fruit de l’experiència adquirida en l’edició
anterior, així com també es va valorar
com un èxit poder continuar amb la
col·laboració de totes les entitats impulsores
de la primera edició, la qual cosa ha
permès continuar aquest programa amb la
professionalitat, rigor i fiabilitat que cada
entitat organitzadora aporta, i que ha de ser
garantia de qualitat del curs.
Finalitzada la inauguració del curs, els
trenta participants d’aquesta segona
edició ja van començar a desenvolupar els
continguts del postgrau, que s’estendrà fins
a finals de maig de l’any vinent.
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22è Congrés de l’Arc Mediterrani d’Auditors (AMA)

Els passats 18 i 19 d’octubre es va celebrar a
Palma de Mallorca el 22è Congrés de l’Arc
Mediterrani d’Auditors, sota el lema “Per
un futur millor i diferent”, que va reunir a
80 auditors de l’àmbit europeu.
La inauguració del Congrés ha estat a
càrrec del Sr. Daniel Faura, president de
l’Arc Mediterrani d’Auditors (AMA) i del
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya (CCJCC) a qui han acompanyat el
president del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, Antonio José Terrassa,
i el president de l’Agrupació de les Illes
Balears de l’ Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España (ICJCE), Javier Navarro.
Daniel Faura, en la seva intervenció va fer
referència a que “la Llei de Transparència
ignora el dèficit de rendició de comptes que
afecta al sector públic local” i adverteix que
la llei, que actualment es troba en tràmit
parlamentari, suposa una nova oportunitat
perduda de sotmetre els comptes públics a
una auditoria externa anual independent.

Encara més, Faura va criticar que “això
suposa un nou incompliment del programa
electoral per part del Partit Popular,
que establia l’exigència de realització
d’auditories obligatòries a totes les
corporacions locals amb més de 5.000
habitants”.
Els perills de la sobre regulació en
l’auditoria
En la seva intervenció, Daniel Faura també
es va referir a l’intens debat mundial sobre
quins són els canvis que s’han de realitzar
en matèria de regulació de la pràctica de
l’activitat auditora en benefici d’una més
gran independència i objectivitat. Al seu
judici, “la sobre regulació en l’auditoria no
és necessàriament garantia d’un treball de
major qualitat”. En la seva opinió, “el major
temps dedicat a complir aspectes formals
no hauria d’anar en detriment de l’autèntica
missió de l’auditor, és a dir, comprendre i
avaluar la qualitat de la informació financera
que verifica”.
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La rotació no garanteix l’objectivitat
Sobre la necessitat que les empreses canviïn
de firma auditora transcorreguts un número
determinat d’anys -qüestió aquesta que els
reguladors financers estan debatent, amb
propostes de períodes que van des dels 6
fins als 25 anys-, el president de l’AMA
ha expressat que “la rotació de la firma
auditora no garanteix l’objectivitat”. En
aquest sentit, ha advocat per “l’aplicació
d’altres mecanismes que sí poden contribuir
a la millora de l’objectivitat i a enfortir
la independència de l’auditor“, entre els
quals ha destacat l’establiment de controls
de qualitat independents sobre les firmes
auditores, la necessària comunicació directa
dels auditors amb els comitès d’auditoria o
òrgans de govern de les entitats auditades
i l’obligatorietat d’obrir el procés de
contractació d’auditors de forma periòdica.
Finalment, Daniel Faura va assenyalar que
“la professió auditora defensa la presència
d’un únic conjunt de normes d’auditoria”
i que, en conseqüència, és necessari que
“existeixi una única auditoria amb dos
nivells de seguretat específics i exigències
diferents pel cas d’Entitats d’Interès Públic
i per a pimes”.
Conferències temàtiques
En el marc del 22è Congrés de l’AMA es
van desenvolar quatre conferències.

Sota el títol “El potencial de les regions
mediterrànies”, van debatre l’Ancien Président
de l’Ordre des Experts – Comptables Région
de Montpellier, Michael Dehors, el director
general de Relacions Institucionals i Acció
Exterior del Govern de les Illes Balears,
César Nuño Pacheco, i Driss El Kohen, de
l’Ordre des Experts Comptables du Maroc.
De la seva presentació es va encarregar el
vicepresident de l’AMA, Patrice Dando.
El també vicepresident de l’AMA, Ugo
Pollice, va realitzar la presentació de la
segona conferència, “És sostenible l’actual
càrrega fiscal?”, en què van intervenir el
representant de l’AEDAF, Ángel María

Ceniceros, l’Expert Comptable JeanFrançois Pestureau i el Dottore Commercialista
ed Esperto Contabile, Massimiliano Sironi.
La tercera conferència, “El futur de
l’auditoria: informes integrats, co-auditoria
i serveis complementaris”, la va coordinar
el Secretari de l’AMA, Josep Maria Bové.
Els seus ponents van ser el Vice-Président
de la Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes, Denis Lesprit, el membre del
Consell d’Administració de l’AMA, Adolfo
Ammannati, i el membre de la Comissió
d’Experts Pericials del CCJCC, Secundino
Urcera.

L’expresident de l’AMA Ernesto Carella
va presentar la conferència de clausura “El
futur econòmic de l’Arc Mediterrani”, que
va impartir el Doctor en Economia i Dret
i professor titular d’Economia Financera
i Comptabilitat de la Universitat de
Barcelona, José María Gay de Liébana.
Per últim, la clausura del Congrés va
comptar amb les intervencions del
Conseller d’Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears, José Vicente
Marí Bosó, la Deputy Chief Executive de
la FEE, Hilde Blomme, i el president de
l’AMA, Daniel Faura.

Signatura de conveni de col·laboració
amb la Universitat d’Andorra
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
col·laborarà en la formació dels auditors andorrans mitjançant
l’impuls de dos cursos d’actualització en auditoria (Auditoria.
Introducció i temes avançats) que tindran lloc a les instal·lacions de
la Universitat d’Andorra a partir del mes d’octubre de 2013. Daniel
Faura, president del Col·legi de Censors, afirma que “volem donar
resposta a les necessitats formatives dels professionals del país”.
La implicació del Col·legi de Censors en el desenvolupament dels
nous cursos es vehicularà a través d’un conveni de col·laboració
signat amb el Col·legi d’Economistes d’Andorra (COEA) i la
Universitat d’Andorra (UdA). La signatura del conveni l’han
materialitzat el president del CCJCC, Daniel Faura, el degà del
COEA, Xavier Prats, i el rector de la UdA, Daniel Bastida.
En el marc del conveni de col·laboració signat per les tres
institucions també s’impulsaran projectes en matèria de recerca i
intercanvi d’informació.
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Signatura de l’acord amb la Diputació
de Barcelona per a la integració de persones
amb discapacitat
La Diputació de Barcelona, a través de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, treballa amb el Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya per a la
integració de persones amb discapacitat,
gràcies a l’acord que es va signar, dimecres,
entre ambdues institucions.
A la signatura van participar el vicepresident
primer de la Diputació de Barcelona, Ferran
Civil, i el president del Col·legi
de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya, Daniel Faura.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya, amb l’objectiu de promoure
iniciatives vinculades a la intermediació
laboral i al foment de la responsabilitat
social empresarial, ha col·laborat en diverses
ocasions amb la Diputació de Barcelona per
tal de promoure la integració de persones
amb discapacitat, mitjançant cursos de
formació i sensibilització als seus col·legiats.

Des de l’aprovació de la
Llei d’Integració Social del
Minusvàlid (LISMI), s’han dut
a terme estratègies específiques
i campanyes per incentivar la
contractació de persones amb
discapacitat al sector privat i a
les administracions públiques.
No obstant això, actualment
encara es desconeix el grau
de compliment d’aquesta llei,
tant a les empreses com a les
administracions públiques.

D’aquesta manera, l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació va elaborar uns qüestionaris per
veure el grau de compliment de la LISMI,
tant a les administracions públiques com
a les empreses, i de coneixement d’altres
normatives referents a l’obligació de
contractació de persones amb discapacitat.
Ara, aquest conveni dóna continuïtat a la
feina duta a terme en aquest anys i, així,
permet conèixer el grau de
compliment de LISMI de les
empreses associades al Col·legi
de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya i plantejar
accions de sensibilització i de
responsabilitat social a aquestes
empreses envers la integració
laboral de persones amb
discapacitat.

Premi Llotja de la Cambra de Comerç
La Cambra de Comerç de Barcelona ha
atorgat el XLIX “Premi Llotja a la millor
informació de societats mercantils als
accionistes i al mercat”.

Com en les seves darreres edicions, el Sr.
Daniel Faura, ha format part com a membre
del Jurat d’aquest premi, que en la seva
reunió del passat 7 de novembre van decidir
el guardonat d’aquest exercici.
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Inauguració curs 2013-2014
Daniel Perico, excònsol general d’Itàlia a
Barcelona, va pronunciar la conferència ‘La
política exterior de la Unió Europea’ en el
marc de la inauguració del Curs 2013-2014
de l’Escola d’Auditoria, que va tenir lloc el
passat 10 d’octubre a la seu del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya i
que va comptar amb l’assistència de més de
100 auditors.
En el transcurs de l’acte, el president del
Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya (CCJCC), Daniel Faura,
i el director de l’Escola d’Auditoria del
Col·legi, Xavier Llopart, van presentar la
programació dels nous plans de formació
per a firmes i els cursos d’accés al ROAC
per a aquest nou curs, adaptats als canvis

normatius que afecten a la formació
professional continuada dels auditors.

Nou Màster d’Auditoria i
Comptabilitat

Daniel Faura va advertir que la professió
auditora s’ha d’avançar als nous entorns
normatius i econòmics per donar un servei
òptim al conjunt de la societat. En aquest
sentit, es va referir als requeriments i
necessitats relatius a l’auditoria del sector
públic i a les incerteses derivades de la
futura legislació sobre la rotació de firmes
d’auditoria com els principals reptes per
als professionals del sector, i als quals va
demanar “anar més enllà de la informació
estrictament financera i estar amatents a la
visió estratègica de l’empresa auditada” en
l’exercici de la seva activitat.

En la presentació de l’oferta formativa de
l’Escola d’Auditoria del CCJCC per al Curs
2013-2014, el seu director, Xavier Llopart,
va anunciar la realització del nou Màster
d’Auditoria i Comptabilitat en col·laboració
amb la Universitat Abat Oliba. Es tracta
d’un programa semipresencial de 60 crèdits
lectius i un any de durada que contempla
per als alumnes un total de 1.000 hores
de pràctiques professionals en firmes
d’auditoria.

Observatori Català de la Justícia
El Sr. Daniel Faura, en la seva qualitat de
vocal procedent de corporacions de dret
públic relacionades amb l’administració de
Justícia, va assistir el passat 15 de novembre

al ple de l’Observatori Català de la Justícia,
convocat pel departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya
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El president de l’Associació Intercol·legial
trasllada al Ministre de Guindos la preocupació
del sector col·legial català pel contingut de
l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis
professionals
El president de l’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya i
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona,
Oriol Rusca, ha expressat al ministre
Luis de Guindos en l’entrevista celebrada
l’1 d’octubre al Ministeri d’Economia
i Competitivitat, la profunda inquietud
del sector dels col·legis professionals
de Catalunya per l’orientació de
l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis
professionals, aprovat el passat 2 d’agost pel
Consell de Ministres.

consumidors i usuaris que desenvolupen
els col·legis professionals. En cas de no
existir els col·legis professionals, aquestes
funcions no podrien ser assumides per
les Administracions Públiques en l’actual
context de crisi econòmica i de reducció de
la dimensió de totes les Administracions.

Oriol Rusca ha defensat el principi de
la col·legiació obligatòria com a millor
garantia dels drets dels ciutadans, per
mitjà de les funcions d’acreditació
professional, control de la deontologia
i les bones pràctiques i atenció als

L’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya va presentar
al·legacions a l’Avantprojecte de llei de
serveis i col·legis professionals dins del
termini d’audiència pública obert pel
Ministeri.

El ministre s’ha mostrat sensible i receptiu
a les propostes formulades des dels col·legis
professionals de Catalunya i ha transmès el
compromís d’estudiar-les amb atenció.

En el seu escrit d’al·legacions, la
Intercol·legial de Catalunya qüestiona
també l’intervencionisme i la voluntat
d’uniformitat de l’Avantprojecte, en
detriment de l’autonomia pròpia dels
col·legis professionals i de les competències
de les Comunitats Autònomes, i en
concret de la Generalitat de Catalunya,
tot reivindicant la importància de la
deontologia professional i de l’assegurament
obligatori de la responsabilitat civil dels
professionals per a l’efectiva protecció
dels drets dels destinataris dels serveis
professionals.

Assemblees del les Ordes d’Experts Comptables
Durant el mes de setembre, el Sr. Daniel
Faura va assistir, com a President de l’Arc
Mediterrani d’Auditors, a l’assemblea
general de l’Ordre des Experts Comptables de
Montpellier així com a l’assemblea general
de la Compagnie Régionale des Commissaires

aux Comptes de Montpellier. Així mateix, al
mes de novembre, va assistir a l’assemblea
general de l’Ordre des Experts-Comptables de la
Région de Toulouse Midi-Pyrénées.
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Nou Consell Directiu de l’Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España
Des del Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya felicitem als
membres del nou consell directiu de
l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España, que van estar escollits el passat
23 de juliol, la composició del qual és la
següent:
President: Mario Alonso Ayala
Vicepresident 1r: José María Bové
Montero
Vicepresident 2n: Jaume Carreras Boada
Secretari General: Javier LópezGuerrero de Vivar
Vicesecretari: Luis Ruiz de Huidobro de
Carlos

Tresorer: Ignacio García-Zozaya Mifsut
Comptadora: Mercé Martí Queralt
Bibliotecari: Carlos Izquierdo Insúa
Vocal 1r: Óscar Luis Hernando López
Vocal 2n: Joan Mallafré Recasens
Vocal 3r: Juan Antonio Fuster Matosas
En aquesta nova etapa volem ser partícips
de l’esperit d’aquest nou consell en el
qual advoquen perquè l’Instituto és la
casa comuna de tots els auditors, amb
independència de la seva grandària i la seva
zona geogràfica d’actuació, i en ell hem de
sentir-nos recolzats i representats tots, amb
la potenciació dels serveis d’assessorament
tècnic, formació, assistència jurídica i

orientació en la gestió, especialment els
dirigits als petits despatxos.
Així mateix, recolzem els objectius fixats de
reforçar el paper de l’auditoria en l’activitat
econòmica i en la societat; prestigiar la
professió i difondre entre els seus membres
els valors que li són inherents: integritat,
independència i competència professional, i
mantenir un diàleg fluid i constant amb els
òrgans de regulació i supervisió.

Intervenció del Sr. Daniel Faura en la inauguració
del V Congrés de l’ACCID
El president del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya, Daniel Faura,
en la seva intervenció en la inauguració
del V Congrés de l’Associació Catalana de
Comptabilitat i Direcció (ACCID) que es
celebra a Barcelona, va destacar la forta
vitalitat d’aquesta organització professional.
Daniel Faura, que és vicepresident tercer
de l’ACCID, va ressaltar que aquesta
associació, constituïda el 2002 amb la
finalitat de ser nexe d’unió entre els
professionals i acadèmics que treballen a
Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat,
aplega ja avui 10.160 socis, ha signat 37
acords de col·laboració amb diverses
institucions, ha celebrat 5 congressos i ha

editat 105 llibres de temàtica comptable i de
direcció d’empreses.
En l’acte inaugural, Daniel Faura, que va
parlat en nom de totes les organitzacions
col·legials presents, va encoratjar als prop
de 1.000 assistents al Congrés a continuar
potenciant els objectius formatius i de
millora professional propis de l’ACCID.
Reconeixement de l’ACCID a Josep Maria
Gassó
En el V Congrés de l’ACCID, el president
de l’Associació, Ferran Termes, va fer
entrega a Josep Maria Gassó del Premi a la
Trajectòria Empresarial, en reconeixement
a les valuoses aportacions fetes per Josep
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Maria. Gassó durant els seus 40 anys en la
professió. Josep Maria Gassó, doctor en
Ciències Econòmiques, va ser president del
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya entre 1987 i 1999 i president de
l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España entre 1999 i 2006.

biblioteca

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera

MANUAL DEL FINANCIAL BUSINESS PLAN
Confección del Plan financiero de la empresa en la práctica

NIIF 2013 (Libro Rojo)
Esta es la única edición impresa oficial del texto consolidado de los
pronunciamientos normativos del IASB emitidos a 1 de enero de 2013.
Nuevos requerimientos a partir del 1 de enero de 2012 como consecuencia de las
modificaciones procedentes de:
• Préstamos del Gobierno (Modificaciones a la NIIF1);
• Estados Financieros consolidados, Acuerdos conjuntos e información a Revelar
sobre Participaciones en Otras Entidades:Guía de Transición (Modificaciones a las
NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12);
• Entidades de Inversión (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIIF 27); y
• Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2009-2011 (que contenía modificaciones
separadas a las NIIF1, NIC 1, NIC 16, NIC 32 y NIC 34).
Esta edición se publica en dos partes:
• Parte A (el Marco Conceptual y requerimientos), contiene la última versión de las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC), e Interpretaciones CINIIF y SIC.
• Parte B contiene los documentos complementarios, tales como Ejemplos
Ilustrativos, Guías de Implementación, fundamentos de las conclusiones y
opiniones en contrario.
Esta edición no contiene aquellos documentos que estén siendo reemplazados
o derogados pero que se mantienen aplicables si la entidad que informa elige
no adoptar las nuevas versiones de forma anticipada. Los ususarios interesados
únicamente en el texto consolidado de los pronunciamientos normativos exigido
para el ejercicio contable que comienza el 1 de enero de 2013 deben consultar las
NIIF 2013 (Libro Azul) publicado en inglés a finales de 2012.
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Al preparar un plan de negocio se necesita efectuar una gran cantidad de cálculos y
proyecciones de futuro para planificar las finanzas de la empresa. Además, conviene
evaluar los diferentes escenarios posibles con el fin de poder apostar por el que
sea más conveniente. Este libro es de suma utilidad ya que incluye una aplicación
informática que permite hacerlo de forma completa y segura.
Este manual es fruto de la experiencia del autor, que cuenta con más de treinta
años dedicados a la docencia como profesor del departamento de Finanzas y Control
en ESADE y como consultor económico y financiero. Se trata de una obra que
permite confeccionar planes financieros de forma rápida. Por ello, está diseñada
especialmente para profesionales, empresarios y emprendedores que trabajen
o necesiten profundizar en los temas de planificación financiera, así como para
estudiantes de administración y finanzas.

MANUAL PRÁCTICO DE CONTROL INTERNO

NUEVAS TENDENCIAS EN TRANSPARENCIA EMPRESARIAL

Teoría y aplicación práctica

Bases conceptuales y aplicaciones prácticas.

Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales
del mundo financiero y de la auditoría. La revisión del control interno es una tarea a
la que deben enfrentarse estos profesionales para la que no siempre se cuenta con
la experiencia, formación o herramientas necesarias.

La transparencia se refiere a la información que suministran las empresas, los
gobiernos, los agentes sociales, y cualquier otra organización pública o privada a sus
partes interesadas o stakeholders. La transparencia es imprescindible para que las
partes interesadas puedan conocer cómo funciona la entidad correspondiente y así
poder tomar con conocimiento de causa las decisiones correspondientes.

Se incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un
sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en
relación con esta materia. Para poner en práctica esta base teórica, se proporcionan
ejemplos de cuáles pueden ser los riesgos del proceso, análisis que permitirá al
lector obtener una visión crítitca y ser capaz de determinar si con los controles
existentes se puede afirmar que el Control Interno es adecuado. Este enfoque está
en consonancia con los requerimientos de la normativa actual de auditoría y de
control interno a nivel nacional e internacional.
Se proporciona también unas guías imprescindibles sobre los riesgos que existen en
los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles que se
deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar
los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa.
En conjunto, este manual proporciona una amplia base teórica y práctica para
la revisión o implantación de un sistema de control interno, y puede ser de gran
utilidad para muchos profesionales del mundo financiero y de la auditoría.
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A lo largo de los últimos años se ha venido incrementando la demanda de una
mejora de la transparencia lo que ha generado un incremento de la regulación sobre
la materia. Como consecuencia de ello, las organizaciones hacen cada vez más
esfuerzos por mejorar la cantidad y calidad de la información que suministran. Esto
es así no sólo por los cambios normativos, sino también por cuestiones éticas e
inclusive por la voluntad de mejorar la imagen proyectada.
En esta monografía, se incluyen en primer lugar diversas notas técnicas que
permiten conocer de forma práctica y divulgativa los conceptos fundamentales de
la transparencia, así como sus retos e implicaciones. A continuación, se exponen
diversos trabajos de investigación sobre la transparencia, el resultado global,
los maquillajes contables y la información medioambiental. Finalmente, en la
tercera parte se incluyen diversos casos prácticos sobre empresas reales (Bankia,
Pescanova, OHL y Rio Tinto) con el fin de poder comprender mejor la dimensión
práctica de la trasparencia.
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ESCOLA D’AUDITORIA
Avanç programa d’activitats formatives
Gener - Abril 2014

Hores

Hores

Gener

Març

Seminaris – Cursos – Conferències programades

Seminaris – Cursos – Conferències programades

Auditoria i Comptabilitat

Auditoria i Comptabilitat

Consultes de BOICAC i normativa recent de l’ICAC

4

Mini TPESAL

12

Redacció de la memòria dels comptes anuals. Aspectes
nous i importants

4

Informes d’Auditoria en el context actual.
Problemàtiques i particularitats

4

Curs virtual sobre NIC/NIIF

20

Revisió i repàs de la Normativa que afecta al treball
d’auditoria (III)

4

Curs virtual sobre NIA

20

Valoració d’empreses. El treball d’un expert

8

Postgrau d’Auditoria Pública

75

Altres matèries

Altres matèries

Novetats laborals per al 2014 i repàs de la normativa vigent

4

Mini TPAP

4

Mini TPAP

4

Quan anar a arbitratge, avantatges i possibilitats

4

Cursos d’accés al ROAC
Auditoria superior – Nivell IV

45

Febrer

Abril

Seminaris – Cursos – Conferències programades

Seminaris – Cursos – Conferències programades

Auditoria i Comptabilitat

Auditoria i Comptabilitat

Novetats sobre consolidació

12

Introducció a algunes normes internacionals d’auditoria

8

Estat de fluxos d’efectiu i altres estats dels comptes
anuals. Resolució pràctica

8

JORNADA DEL SECTOR PÚBLIC

6

Instruments financers: tractament comptable i auditoria

20

Altres Matèries
Mini TPAP

4

Novetats fiscals per a l’exercici 2014

4

Responsabilitat social empresarial

8

Cursos d’accés al ROAC
Marc normatiu i altres matèries comptables

40

Anàlisis d’estats financers

30

Comptabilitat de costos i pressupostària

10

Nota: Aquest avanç té dades que hauran d’ésser confirmades a la nostra web i/o mitjançant la tramesa de fulletó, tarja o circular, per a les
diferents sessions
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- L’era en què tots serem arquitectes
- Com aconseguir nous clients
- Resolució, de l’ICAC sobre el
deteriorament del valor dels actius
- Circular n º 4/2012, de 25 d’abril (BOE de 4
de maig)
- Es pot fer una auditoria sense
planificar-la?
- Normes per a la formulació de comptes
anuals consolidats en el Sector Públic
- Sistema de control de qualitat intern
dels auditors de comptes
- Comentaris d’urgència a la Llei
14 /2013, de 27 de setembre, de
suport als emprenedors i la seva
internacionalitzacióió
- Entrevista:
Sr. Germà Gordó i Aubarell
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