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Sistema d’acreditació 
 

La figura de l’Expert Comptable 
 

L’Expert Comptable és el professional que organitza, supervisa, rectifica i consolida la 

comptabilitat d’empreses i institucions. També és el professional que analitza la situació 

i el funcionament d’empreses i entitats mitjançant la tècnica comptable, tenint en 

consideració els aspectes econòmics, jurídics o financers de les empreses. És una figura 

reconeguda a diversos països europeus com Portugal, França i Alemanya; i també en 

diversos països anglosaxons i de l’Amèrica Llatina.  

 

L’activitat professional de l’Expert Comptable no es troba regulada explícitament a 

Espanya. Tampoc existeixen normes o criteris d’actuació expressament requerits per al 

seu desenvolupament ni, per tant, per a la seva supervisió.  

 

L’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España i el Consejo General de 

Economistas han engegat la creació i desenvolupament de la figura de l’Expert 

Comptable Acreditat, establint un sistema d’acreditació per tal que els Col·legis de 

Censors Jurats de Comptes, l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas i els Col·legis 

d’Economistes, puguin acreditar als seus col·legiats i demés professionals que, complint 

amb els requisits de coneixements i pràctica professional establerts, vulguin actuar com 

a Expert Comptable Acreditat.  

 

Sistema d’acreditació d’Expert Comptable 
 

Propietari del Sistema d’acreditació 

 

Registre d’Experts Comptables del Consejo General de Economistas-Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de España. 

 

Entitat que acredita 

 

Registre d’Experts Comptables de Catalunya del Col·legi d’Economistes de Catalunya i 

del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CEC-CCJCC).  

 

Certificat 

 

“Expert Comptable Acreditat”. Valida i certifica la formació o l’experiència adquirida com 

a Expert Comptable, alhora que exigeix un reciclatge continuat i el compliment d’un codi 

deontològic per conservar l’acreditació. 
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Drets de la persona acreditada 

 

- A rebre un diploma acreditatiu d’Expert Comptable Acreditat expedit pel RECC 

(CEC-CCJCC) 

- Figurar en la relació d’Experts Comptables Acreditats que es publicarà en les 

webs del RECC (CEC-CCJCC) i en la del REC (CGE-ICJCE).  

- Fer ús públic de la seva condició d’Expert Comptable Acreditat.  

 

L’acreditació es pot obtenir per tres vies alternatives:      
  

Per a auditors de comptes:    Sol·licitud d’inscripció  (annex 1) 

- Els membres exercents del ROAC i exercents que es trobin prestant serveis per 

compte d’altri (no exercents per compte d’altri, segons la denominació del 

Reglament de la Llei d’auditoria actual) de qualsevol corporació rebran 

l’acreditació en cas que la sol·licitin.  

- Els membres del ROAC no exercents, per poder rebre l’acreditació, hauran de 

justificar un mínim de 20 hores de formació en comptabilitat o auditoria en els 

12 últims mesos anteriors a la seva sol·licitud.                  

  

Per a professionals i/o acadèmics amb experiència:  Sol·licitud d’inscripció (annex 1) 

L’acreditació es pot obtenir a través de mèrits professionals, acadèmics i 

publicacions.  Requisits per a l’acreditació per mèrits  (annex 2)  

  

Examen:   Sol·licitud d’inscripció  (annex 1) 

Requisit per a accedir a l’examen:   

 Tenir una titulació universitària (Diplomatura, Llicenciatura i/o Grau) 

 Demostrar una formació pràctica mínima de 3 anys 

  

Comprendrà les matèries de comptabilitat financera, comptabilitat de gestió, finances i 

auditoria. Els programes de cada matèria estan publicats en la nostra pàgina web i la 

convocatòria de la prova es comunicarà en el moment en que aquesta sigui 

acordada.  Requisits per a l’acreditació a través d’examen (annex 3) 

  

El RECC mantindrà actualitzada al seu web la llista dels Experts Comptables Acreditats 

amb les seves dades bàsiques d’identificació (legalment establerts per la Llei de 

Protecció de Dades) sempre que les persones acreditades ho autoritzin.      

  

Un cop obtinguda l’acreditació, aquesta és permanent mentre estigui inscrit com a 

membre del RECC i no es precisa efectuar renovacions [1]. Tots els acreditats com a 

Experts Comptables rebran el corresponent diploma.              

  

http://www.auditorscensors.com/uploads/20160509/SOL_LICITUD_ALTA.pdf
http://www.auditorscensors.com/uploads/20160509/SOL_LICITUD_ALTA.pdf
http://www.auditorscensors.com/uploads/20160509/ANNEX_I_ACREDITACIO_MERITS_PROFESSIONALS_ACADEMICS_PUBLICACIONS.pdf
http://www.auditorscensors.com/uploads/20160509/SOL_LICITUD_ALTA.pdf
http://www.auditorscensors.com/uploads/20160509/ANNEX_III_EXAMEN_EXPERTO_CONTABLE.pdf
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[1] Per mantenir l’acreditació serà necessari justificar, com a mínim, 20 hores anuals de 

formació contínua en comptabilitat i matèries afins (cursos, seminaris, conferències, 

Jornades, Fòrums, Congressos...) i haurà d’estar homologada pel RECC.  

  

Quotes i taxes:  

• Quota anual per pertinença al Registre:   

   - Censors, Economistes o Titulats Mercantils……………….............................. 25€ 

   - Associats (no membre de les corporacions)…….…….…............................... 75€ 

  

• Taxa d’inscripció:     

   - Taxa per a inscripció com a professional i/o acadèmic amb experiència......  120€ 

   - Taxa per a la realització de l’examen..............……………………………………....…..  120€ 
 


