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RELACIÓ DE PREGUNTES DE LA SETMANA 2017 

 
 
A continuació s’inclou la relació de preguntes de la setmana que han estat publicades al 
2017 ordenades per temàtica. Assenyalar que la publicació de nova normativa o 
d’aclariments a través de consultes de l’ICAC obliga a replantejar el contingut de 
determinades preguntes de la setmana prèvies. En aquests casos, es despublica la 
pregunta de la setmana que ha quedat superada i, si aplica, es recull el contingut 
actualitzat en una nova pregunta de la setmana. Durant l’any 2017 s´han despublicat les 
preguntes de la setmana 1 i 10 (el contingut de les quals ha estat matisat per les consultes 
núm. 2 dels BOICAC 109 i 110) i la 5 (que ha quedat actualitzada per la 28). 
 
PREGUNTES D’AUDITORIA 
 
Identificació de riscos i procediments d’auditoria com a resposta als riscos 
 
• [?40] setmana 13 de novembre 
Quins procediments d'auditoria substantius addicionals han d'aplicar-se quan s'identifiquen 
fets o condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per 
continuar com a empresa en funcionament? 
 
• [?39] setmana 6 de novembre 
Quins procediments d’auditoria addicionals s’han d’aplicar per donar resposta als riscos 
d’incorrecció material associats a les transaccions significatives amb parts vinculades 
alienes al curs normal dels negocis? 
 
• [?38] setmana 30 d'octubre 
Quins procediments d'auditoria substantius addicionals s’han d'aplicar per donar resposta 
als riscos d'incorrecció material en les estimacions comptables que han estat considerats 
riscos significatius?  
 
• [?37] setmana 23 d'octubre 
Quins procediments d'auditoria específics s’han d'aplicar per donar resposta als riscos 
d'incorrecció material relacionats amb l’elusió dels controls per part de la direcció?  
 
• [?36] setmana 16 d'octubre  
Quines obligacions imposen les NIA-ES en relació amb els riscos d'incorrecció material que 
han estat jutjats com a riscos significatius?  
 
• [?35] setmana 9 d'octubre 
Quins aspectes ha de considerar com a mínim l'auditor per jutjar si un risc d'incorrecció 
material és significatiu? Dels riscos d'incorrecció material: Quins pressuposen les NIA-ES 
que són riscos significatius? 
 
Mostreig 
 
• [?45] setmana 18 de desembre   
Un cop definida la grandària de la mostra: Quins aspectes ha de considerar l'auditor per 
fer la selecció dels elements?  
 
• [?44] setmana 11 de desembre  
Quines variables ha de considerar l'auditor quan aplica mostreig d’auditoria per determinar 
la grandària de la mostra que permeti reduir el risc de mostreig a un nivell acceptablement 
baix?  
  

https://www.youtube.com/user/CollegiCJCC
https://twitter.com/AuditorsCENSORS
https://www.linkedin.com/company/col-legi-de-censors-jurats-de-comptes-de-catalunya
https://www.linkedin.com/groups/4529821/profile
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171110/13_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171110/13_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171110/13_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171103/6_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171103/6_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171103/6_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171027/30_10_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171027/30_10_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171027/30_10_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171020/23_10_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171020/23_10_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171016/16_10_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171016/16_10_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171006/09_10_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171006/09_10_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171006/09_10_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171215/18_12_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171215/18_12_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171211/11_12_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171211/11_12_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171211/11_12_Pregunta_de_la_setmana.pdf
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• [?43] setmana 4 de desembre 
Quins aspectes ha de considerar l'auditor per determinar els elements sobre els quals durà 
a terme les proves de control i de detall?  
 
Confirmacions externes 
 
• [?42] setmana 27 de novembre 
Com s’ha d'actuar davant la negativa de l'entitat auditada a que l'auditor enviï una 
sol·licitud de confirmació externa?  
 
• [?41] setmana 20 de novembre 
A què es refereix la NIA-ES 505 quan requereix a l'auditor mantenir el control de les 
sol·licituds de confirmació externa?  
 
Auditoria de grups consolidats 
 
• [?34] setmana 2 d'octubre  
En l’auditoria d'uns comptes anuals consolidats, quin és l’abast del treball a realitzar en 
relació amb la informació financera dels components? 

 
• [?3] setmana 30 de gener  
Auditoria de comptes anuals consolidats   

 
Informes d’auditoria 
 
• [?33] setmana 26 de setembre  
En un informe d’auditoria sota NIA-ES Revisades, com afecta una opinió modificada a la 
secció Altra informació: Informe de gestió? 
 
• [?29] setmana 31 de juliol  
En relació amb els nous informes d'auditoria (NIA-ES Revisades), com afecta la secció 
d’Incertesa material relacionada amb l’Empresa en funcionament al contingut de la secció 
Qüestions clau de l'auditoria/Aspectes més rellevants de l'auditoria?  
 
•  [?28] setmana 24 de juliol 
Sota les NIA-ES revisades, com afecta a l’opinió d’auditoria el fet que existeixi una incertesa 
relacionada amb la capacitat de l’entitat per continuar com a empresa en funcionament? 
 
• [?27] setmana 17 de juliol  
En relació amb els nous informes d'auditoria (NIA-ES Revisades), com afecten les 
excepcions al contingut de la secció Qüestionis clau de l'auditoria/Aspectes més rellevants 
de l'auditoria?  
 
• [?26] setmana 10 de juliol 
Com determina l'auditor les qüestions clau /aspectes més rellevants de la auditoria a 
incloure en els nous informes d'auditoria?  
 
• [?21] setmana 5 de juny  
Com afecta a l'informe d'auditoria dels comptes anuals, el fet que l'informe de l'exercici 
anterior inclogués excepcions?   

 
• [?17] setmana 8 de maig  
Com afecten a l'informe d'auditoria els fets ocorreguts amb posterioritat al tancament de 
l'exercici auditat, si segons el parer de l'auditor cal incorporar-los en els comptes anuals 
(ajust i/o informació en memòria)?  
 
 

https://www.youtube.com/user/CollegiCJCC
https://twitter.com/AuditorsCENSORS
https://www.linkedin.com/company/col-legi-de-censors-jurats-de-comptes-de-catalunya
https://www.linkedin.com/groups/4529821/profile
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171204/4_12_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171204/4_12_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171124/27_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171124/27_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171117/20_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171117/20_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171006/02_10_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171006/02_10_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20171006/02_10_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170127/27_01Pregunta_de_la_setmana.4.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170127/27_01Pregunta_de_la_setmana.4.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170922/26_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170922/26_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170922/26_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170728/31_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170728/31_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170728/31_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170728/31_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170721/24_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170721/24_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170714/17_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170714/17_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170714/17_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170710/10_07_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170710/10_07_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170602/05_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170602/05_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170602/05_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170505/08_05Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170505/08_05Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170505/08_05Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170505/08_05Pregunta_de_la_setmana_.pdf
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• [?2] setmana 23 de gener  
Models d'informes d'auditoria  
 
Falta d’emissió de l’informe d’auditoria, renuncia i revocació de l’auditor 

 
• [?30] setmana 4 de setembre  
Una entitat amb un nomenament d'auditor en vigor, ha de revocar-lo si no vol continuar 
amb l'encàrrec per no estar obligada a auditar els comptes anuals de 2017?  
 
• [?22] setmana 12 de juny 
Com ha d'actuar l'auditor quan, per circumstàncies que no li són imputables, estima que 
no pot lliurar el seu informe en la data prevista contractualment ?  
 
Varis 

 
• [?31] setmana 11 de setembre 
Quines qüestions, a més de les formals, ha de plantejar-se l'auditor abans d’iniciar la 
realització d'un treball de auditoria?  
 
 
PREGUNTES DE COMPTABILITAT 
 
Immobilitzat 
 
• [?12] setmana 4 d'abril  
Es poden activar les despeses financeres com a major cost de l’immobilitzat material? 
 
• [?6] setmana 20 de febrer  
Tractament comptable de les despeses d’investigació i de les despeses de 
desenvolupament  

 
Impostos diferits 

 
• [?14] setmana 17 d'abril  
Es poden reconèixer actius per impost diferit pel dret a compensar pèrdues fiscals en 
exercicis posteriors?  
 
Actius financers 

 
• [?23] setmana 19 de juny 
Com afecten en el valor raonable els canvis posteriors a la data de tancament en les 
inversions classificades com actius financers disponibles per a la venda?   
 
• [?19] setmana 22 de maig  
Com es registra la reversió del deteriorament de valor registrat en exercicis anteriors en 
el supòsit d'inversions en el patrimoni d'altres entitats?  
 
• [?4] setmana 6 de febrer  
Comptabilització de les despeses per honoraris a assessors legals o altres professionals en 
operacions de compravenda de participacions socials 
 
Combinacions de negocis 
 
• [?18] setmana 15 de maig  
Com reconeix comptablement la societat adquirent una fusió? 
 

https://www.youtube.com/user/CollegiCJCC
https://twitter.com/AuditorsCENSORS
https://www.linkedin.com/company/col-legi-de-censors-jurats-de-comptes-de-catalunya
https://www.linkedin.com/groups/4529821/profile
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170120/23_01Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170120/23_01Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170904/4_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170904/4_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170904/4_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170609/12_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170609/12_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170908/12_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170908/12_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170331/03_04_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170331/03_04_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170217/20_02Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170217/20_02Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170217/20_02Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170412/17_04_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170412/17_04_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170412/17_04_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170616/19_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170616/19_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170519/22_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170519/22_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170519/22_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170203/03_02Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170203/03_02Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170512/15_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170512/15_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
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Fons propis i patrimoni net 
 
• [?20] setmana 29 de maig  
Quines condicions són exigibles perquè una subvenció pugui ser considerada no 
reintegrable?  

 
• [?7] setmana 27 de febrer  
Com s’enregistra una ampliació de capital aprovada per la Junta general d’accionistes 
abans d’acabar l’exercici social?  

 
Passius financers 

 
• [?15] setmana 24 d'abril  
Es pot mantenir un préstec classificat a llarg termini si el contracte exigeix la seva 
cancel·lació anticipada per incompliment de determinades condicions?  

 
• [?11] setmana 27 de març  
Com es registra un acord de refinançament?  

 
Indemnitzacions 
 
• [?32] setmana 18 de setembre 
Com ha d’enregistrar a nivell individual una societat la indemnització rebuda derivada d’una 
clàusula d’indemnitat en relació amb el procediment sancionador?  
 
• [?8] setmana 6 de març  
Com es registra una indemnització sol·licitada judicialment durant l'exercici, quan ha 
recaigut sentència favorable abans de la formulació dels comptes anuals  
 
Ingressos i despeses 

 
• [?13] setmana 10 d'abril  
Com s’enregistren els ingressos i despeses que tenen el seu origen en exercicis anteriors?  
 
• [?9] setmana 13 de març  
Com es registren els ingressos derivats d’un contracte dels anomenats “clau en mà”?  

 
Contingut de la memòria 
 
• [?24] setmana 26 de juny  
La simplificació del contingut de la memòria abreujada, introduïda pel Reial decret 
602/2016, afecta d’igual manera a la memòria abreujada de les entitats sense fins lucratius 
catalanes?  
 
• [?16] setmana 1 de maig 
Cal incloure en la memòria abreujada de l’exercici 2016 informació sobre els sous, dietes i 
remuneracions meritades pel personal d’alta direcció i els membres de l’òrgan 
d’administració?  
 
Varis 
 
• [?25] setmana 3 de juliol 
Un cop aprovada en junta general ordinària de socis l'aplicació del resultat de l'exercici 
2016, en quin supòsits pot el soci exercir el dret de separació per falta de distribució de 
dividends? 
 

https://www.youtube.com/user/CollegiCJCC
https://twitter.com/AuditorsCENSORS
https://www.linkedin.com/company/col-legi-de-censors-jurats-de-comptes-de-catalunya
https://www.linkedin.com/groups/4529821/profile
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170526/29_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170526/29_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170526/29_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170224/27_02Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170224/27_02Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170224/27_02Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170421/24_04_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170421/24_04_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170421/24_04_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170324/27_03_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170324/27_03_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170919/18_09Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170919/18_09Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170303/06_03Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170303/06_03Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170303/06_03Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170418/10_04_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170418/10_04_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170310/13_03_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170310/13_03_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170623/26_06_Pregunta_de_la_setmana.1.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170623/26_06_Pregunta_de_la_setmana.1.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170623/26_06_Pregunta_de_la_setmana.1.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170623/26_06_Pregunta_de_la_setmana.1.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170428/01_05_Pregunta_de_la_setmana.2.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170428/01_05_Pregunta_de_la_setmana.2.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170428/01_05_Pregunta_de_la_setmana.2.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170710/03_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170710/03_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20170710/03_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
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