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RELACIÓ DE PREGUNTES DE LA SETMANA 2018 I 2017 

 

 

A continuació s’inclou la relació de preguntes de la setmana que han estat publicades 

durant els anys 2018 i 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 els anys 2018 i 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 

 

Acceptació i continuïtat d’encàrrecs. Consideracions sobre els saldos d’obertura en 

encàrrecs inicials  

 

 [?81] setmana 24 de setembre de 2018 

En un encàrrec inicial, com pot afectar la revisió dels saldos d’obertura a l’informe 

d’auditoria? 

 

 [?80] setmana 17 de setembre de 2018 

Quins procediments d’auditoria s´han d’aplicar en relació als saldos d’obertura en un 

encàrrec inicial d’auditoria?  

 

 [?31] setmana 11 de setembre de 2017 

Quines qüestions, a més de les formals, ha de plantejar-se l'auditor abans d’iniciar la 

realització d'un treball de auditoria?  

 

Importància relativa 

 

 [?79] setmana 10 de setembre de 2018 

Quins factors afecten a la determinació de la xifra d'importància relativa o materialitat per 

a l'execució del treball? 

 

 [?78] setmana 3 de setembre de 2018 

Quines xifres d’importància relativa o materialitat han d’aplicar-se en la planificació i 

execució d’una auditoria?  

 

Identificació de riscos i procediments d’auditoria com a resposta als riscos 

 

 [?40] setmana 13 de novembre de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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?  

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/20180925/PS_81_pregunta_24.9.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180925/PS_81_pregunta_24.9.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180917/PS_80_pregunta_17.9.18_RP_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180917/PS_80_pregunta_17.9.18_RP_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190307/PS_31_11_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190307/PS_31_11_09_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180910/PS79_10_09_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180910/PS79_10_09_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180903/PS_78_03_09_18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180903/PS_78_03_09_18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190412/PS_40_13_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190412/PS_40_13_11_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190412/PS_40_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
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 [?37] setmana 23 d'octubre de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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 

 

 [?47] setmana 1 de gener de 2018 

Quins aspectes ha de considerar l'auditor a l’aplicar procediments d’auditoria sobre els 

elements d’una mostra i a l’extrapolar les desviacions (proves de controls) o les 

incorreccions (proves de detall) detectades a la mostra a tota la població?  

 

 [?45] setmana 18 de desembre de 2017   

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 de 2017 

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?  

 

 [?43] setmana 4 de desembre de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

En quines situacions és obligatori auditar uns comptes anuals consolidats?   

 
  

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/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/20180102/1_1_18_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180102/1_1_18_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180102/1_1_18_Pregunta_de_la_setmana.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
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/20190306/PS_3_30_01Pregunta_de_la_setmana.pdf
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Informes d’auditoria 

 

 [?70] setmana 11 de juny de 2018 

Quin impacte té en l'opinió d'auditoria del primer exercici auditat la impossibilitat d'assistir 

al recompte físic de les existències inicials, quan són materials? I en l'opinió dels exercicis 

següents?  

 

 [?69] setmana 4 de juny de 2018 

Quin impacte té en l'informe d'auditoria dels comptes anuals la identificació d'un error 

material en el resultat de l'exercici anterior? 

 

 [?62] setmana 16 d'abril de 2018 

Com afecten al contingut de l'informe d'auditoria els fets o condicions que poden generar 

dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per continuar com a empresa en 

funcionament, quan l'auditor conclou que no existeix una incertesa material?  

 

 [?33] setmana 26 de setembre de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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 de 2017 

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)?  

 

 [?2] setmana 23 de gener de 2017 

Quins models s´han d’aplicar en l’emissió dels propers informes d'auditoria?  

 

Compilació i conservació dels papers de treball 

 

 [?77] setmana 30 de juliol de 2018 

Quins terminis contempla la normativa d'auditoria per a la compilació i conservació dels 

papers de treball d'un encàrrec d’auditoria?  

  

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/20180608/PS_70_11_06_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180608/PS_70_11_06_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180608/PS_70_11_06_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_69_4_06_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_69_4_06_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180417/PS_62_16_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180417/PS_62_16_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180417/PS_62_16_04_18_revisat.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/20190411/PS_28_actualitzada24_07_Pregunta_de_la_setmana___copia.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_28_actualitzada24_07_Pregunta_de_la_setmana___copia.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/20190411/PS_17_08_05Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_17_08_05Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_17_08_05Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_17_08_05Pregunta_de_la_setmana_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190306/PS_2_23_01Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180727/PS_77_30_07_18_revisada.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180727/PS_77_30_07_18_revisada.pdf
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Falta d’emissió de l’informe d’auditoria, renuncia i revocació de l’auditor 

 

 [?30] setmana 4 de setembre de 2017 

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 de 2017 

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 

 

 [?76] setmana 23 de juliol de 2018 

Quins nivells de revisió contempla la normativa d’auditoria? 

 

 [?75] setmana 16 de juliol de 2018 

Estem complint amb la formació continuada?  

 

 

PREGUNTES DE COMPTABILITAT 

 

Immobilitzat i inversions immobiliàries 

 

 [?95] setmana 31 de desembre de 2018 

Com es registren les concessions administratives no subjectes a l'Orde EHA/3362/2010?  

 

 [?92] setmana 10 de desembre de 2018 

Quin tractament comptable s’han de donar a les obligacions assumides derivades del 

desmantellament o retir i altres associades a un immobilitzat material, quan aquestes han 

donat lloc al registre d’una provisió?  

 

 [?84] setmana 15 d' octubre de 2018 

Com es valora l’immobilitzat material rebut en una permuta?  

 

 [?71] setmana 18 de juny de 2018 

Quin és el tractament comptable de l'adquisició d'un terreny i un immoble? 

 

 [?68] setmana 28 de maig de 2018 

Com es registra la baixa d'un immobilitzat que ja no pot ser utilitzat a causa d'un sinistre? 

 

 [?67] setmana 21 de maig de 2018 

En quin moment s’ha de reclassificar un immoble en balanç quan canvia el seu ús o 

finalitat?  

 

 [?66] setmana 14 de maig de 2018 

En quina partida del balanç es classifiquen els immobles?  

 

 [?61] setmana 9 d'abril de 2018 

Quan el preu d'adquisició d'un immobilitzat material inclou un import contingent, com 

afecta a la seva valoració?  

 

 [?58] setmana 19 de març de 2018 

Com es registra el dret d'ús d'un element patrimonial adquirit a títol gratuït?  

 

 [?55] setmana 26 de febrer de 2018 

Com es registren els béns de l'immobilitzat cedits en execució d'una garantia o per la dació 

en pagament o per a pagament d'un deute, des de la perspectiva del deutor i el creditor?  

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/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/20190411/PS_22_12_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_22_12_06_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180720/PS_76_pregunta_23.7.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180712/PS_75_pregunta_16.7.18_x_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190102/PS_95_pregunta_.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181210/PS_92_pregunta_10_12_2018.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181210/PS_92_pregunta_10_12_2018.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181210/PS_92_pregunta_10_12_2018.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181011/PS_84__pregunta15.10.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180618/PS_71_18_06_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180528/PS_68_28_05_18_revisat2.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180518/PS_67_21_03_18_revisat2.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180518/PS_67_21_03_18_revisat2.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180511/PS_66_14_05_18_v0_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180413/PS_61_9_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180413/PS_61_9_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180316/PS_58_19_03_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180223/PS_55_26_02_18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180223/PS_55_26_02_18.pdf
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 [?12] setmana 4 d'abril de 2017 

Es poden activar les despeses financeres com a major cost de l’immobilitzat material? 

 

 [?6] setmana 20 de febrer de 2017 

Tractament comptable de les despeses d’investigació i de les despeses de 

desenvolupament  

 

Contractes d’arrendament  

 

 [?49] setmana 15 de gener de 2018 

A partir de quin moment i per quin import s’ha d’enregistrar un contracte d’arrendament 

operatiu en el qual les parts acorden un període de carència?  

 

 [?48] setmana 8 de gener de 2018 

Atenent a les condicions econòmiques d'un acord d'arrendament d'un actiu, quan es 

considera que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la 

seva propietat i per tant es qualifica com a financer?  

 

Impostos diferits 

 

 [?14] setmana 17 d'abril de 2017 

Es poden reconèixer actius per impost diferit pel dret a compensar pèrdues fiscals en 

exercicis posteriors?  

 

Instruments financers 

 

 [?90] setmana 26 de novembre de 2018 

Com es registra una contraprestació contingent en la compravenda d'accions o 

participacions socials que atorga control sobre l'entitat? 

 

 [?82] setmana 1 d' octubre de 2018 

Com es valora un derivat financer destinat a cobrir el risc de tipus d'interès d'un préstec?  

 

 [?60] setmana 3 d'abril de 2018 

Com determinar si cal deteriorar una inversió en el patrimoni d'empreses del grup, 

multigrup i associades? Si escau, com calcular l'import del deteriorament?  

 

 [?54] setmana 19 de febrer de 2018 

En quin moment i per quin import s’han de deteriorar els saldos amb clients per operacions 

comercials? 

 

 [?53] setmana 12 de febrer de 2018 

En quines circumstàncies un actiu financer i un passiu financer es poden presentar en 

balanç pel seu import net?  

 

 [?23] setmana 19 de juny de 2017 

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 de 2017 

Com es registra la reversió del deteriorament de valor registrat en exercicis anteriors en 

el supòsit d'inversions en el patrimoni d'altres entitats?  

 

 [?15] setmana 24 d'abril de 2017 

Es pot mantenir un préstec classificat a llarg termini si el contracte exigeix la seva 

cancel·lació anticipada per incompliment de determinades condicions?  

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/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/20190412/PS_6_20_02Pregunta_de_la_setmana_en_1_hoja.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190412/PS_6_20_02Pregunta_de_la_setmana_en_1_hoja.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180112/15_1_18_Pregunta_de_la_setmana_v2.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180112/15_1_18_Pregunta_de_la_setmana_v2.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180105/8_1_18_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180105/8_1_18_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180105/8_1_18_Pregunta_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/20181123/PS_90_pregunta_26.11.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181123/PS_90_pregunta_26.11.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181001/PS_82_pregunta_1.10.18.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180328/PS_60_3_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180328/PS_60_3_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180216/PS_54_19_02_18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180216/PS_54_19_02_18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180209/PS_53_12_02_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180209/PS_53_12_02_18_revisat.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/20190411/PS_19_22_05_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_19_22_05_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/20170421/24_04_Pregunta_de_la_setmana.pdf
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 [?11] setmana 27 de març de 2017 

Com es registra un acord de refinançament?  

 

 [?4] setmana 6 de febrer de 2017 

Comptabilització de les despeses per honoraris a assessors legals o altres professionals en 

operacions de compravenda de participacions socials 

 

Actius no corrents mantinguts per a la venda i activitats interrompudes 

 

 [?89] setmana 19 de novembre de 2018 

Com afecta a la presentació del compte de pèrdues i guanys el fet que una activitat, en la 

data de tancament de l'exercici, compleixi les condicions per ser considerada activitat 

interrompuda? 

 

 [?88] setmana 12 de novembre de 2018 

Quan s’ha de considerar una activitat com a interrompuda als efectes de la seva 

presentació en el compte de pèrdues i guanys? 

 

 [?87] setmana 5 de novembre de 2018 

Quines implicacions té que un actiu no corrent o un grup alienable d’elements compleixin 

les condicions per a considerar-los com a mantinguts per a la venda? 

 

 [?86] setmana 29 d' octubre de 2018 

Quan es classifica un actiu no corrent o un grup alienable d’elements com a mantinguts 

per a la venda? 

 

Combinacions de negocis 

 

 [?18] setmana 15 de maig de 2017 

Com reconeix comptablement la societat adquirent una fusió? 

 

Negocis conjunts 

 

 [?74] setmana 9 de juliol de 2018 

Com es registren les participacions en un negoci conjunt?   

 

Transaccions entre empreses del grup 

 

 [?85] setmana 22 d' octubre de 2018 

Com es registren les aportacions no dineràries a una empresa del grup?  

 

 [?63] setmana 23 d'abril de 2018 

Quin és el tractament comptable de la condonació de crèdits entre empreses del mateix 

grup?  

 

Fons propis i patrimoni net 

 

 [?7] setmana 27 de febrer de 2017 

Com s’enregistra una ampliació de capital aprovada per la Junta general d’accionistes 

abans d’acabar l’exercici social?  

 
  

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/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/20190412/PS_4_06_02Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190412/PS_4_06_02Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181116/PS_89_pregunta_29.10.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181116/PS_89_pregunta_29.10.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181116/PS_89_pregunta_29.10.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181112/PS_88_pregunta_12.11.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181112/PS_88_pregunta_12.11.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181102/PS_87_pregunta_05.11.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181102/PS_87_pregunta_05.11.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181026/PS_86_pregunta_29.10.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181026/PS_86_pregunta_29.10.18.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
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180706/PS_74_09_07_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181022/PS_85_pregunta_22.10.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180420/PS_63_16_04_18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180420/PS_63_16_04_18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190417/PS_7_27_02Pregunta_de_la_setmana_2_OPCION_docx.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190417/PS_7_27_02Pregunta_de_la_setmana_2_OPCION_docx.pdf


 

Segueix-nos a: 

                                                                                          

7 

Subvencions, donacions o llegats 

 

 [?57] setmana 12 de març de 2018 

Quin criteri s’ha de seguir en la imputació a resultats d'una subvenció, donació o llegat no 

reintegrable, diferent dels atorgats per socis o propietaris?  

 

 [?56] setmana 5 de març de 2018 

Com es registren les subvencions, donacions o llegats rebuts?  

 

 [?20] setmana 29 de maig de 2017 

Quines condicions són exigibles perquè una subvenció pugui ser considerada no 

reintegrable?  

 

Retribucions als empleats 

 

 [?83] setmana 8 d' octubre de 2018 

Com es valoren les retribucions als empleats basades en instruments de patrimoni propi?  

 

Provisions 

 

 [?59] setmana 26 de març de 2018 

En quines circumstàncies s’ha de reconèixer una provisió en balanç?  

 

Indemnitzacions 

 

 [?32] setmana 18 de setembre de 2017 

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 de 2017 

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 

 

 [?72] setmana 25 de juny de 2018 

Quines condicions s’han de complir per poder comptabilitzar els ingressos procedents de 

la venda de béns?  

 

 [?51] setmana 29 de gener de 2018 

Quan un intermediari és el que proporciona els béns o serveis d'un tercer a un client, per 

quin import reconeixerà el corresponent ingrés? 

 
 [?9] setmana 13 de març de 2017 

Com es registren els ingressos derivats d’un contracte dels anomenats “clau en mà”?  

 

Canvis en criteris comptables, errors i estimacions 

 

 [?50] setmana 22 de gener de 2018 

Com es registren les obligacions derivades d'una acta d'inspecció per l'impost de societats 

corresponent a exercicis anteriors?  
 
 [?13] setmana 10 d'abril de 2017 
Com s’enregistren els ingressos i despeses que tenen el seu origen en exercicis anteriors?  

 

 

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/20180309/PS_57_12_03_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180309/PS_57_12_03_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_56_5_03_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_20_29_05_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_20_29_05_Pregunta_de_la_setmana.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181005/PS_83_pregunta_8.10.18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180323/PS_59_26_03_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_32_18_09Pregunta_de_la_setmana_.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_32_18_09Pregunta_de_la_setmana_.0.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_8_06_03_17Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_8_06_03_17Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180622/PS_72_25_06_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180622/PS_72_25_06_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_51_29_01_18_revisada.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_51_29_01_18_revisada.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190307/PS_9_13_03_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_50_22_1_18.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_50_22_1_18.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
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Contingut de la memòria i informe de gestió 

 

 [?52] setmana 5 de febrer de 2018 

Per als exercicis que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2017, quines entitats estan 

obligades a incloure en el seu informe de gestió un estat d’informació no financera?  
 

 [?24] setmana 26 de juny de 2017 

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 de 2017 

Cal incloure en la memòria abreujada informació sobre els sous, dietes i remuneracions 

meritades pel personal d’alta direcció i els membres de l’òrgan d’administració?  

 

Consolidació i comptes anuals consolidats 

 

 [?65] setmana 7 de maig de 2018 

En societats consolidades per primera vegada en una data posterior a la d'adquisició de la 

seva participació, en quina data es produeix la seva incorporació al grup a l'efecte d'aplicar 

el mètode d'adquisició?  

 

 [?64] setmana 30 d'abril de 2018 

En la formulació d'uns comptes anuals consolidats, en quines situacions no resulta 

obligatori incloure xifres comparatives en els diferents documents comptables que els 

integren?  

 

Plans sectorials i marc d'informació financera previst per a quan no resulta adequada 

l'aplicació del principi d'empresa en funcionament 

 

 [?93] setmana 17 de desembre de 2018 

Quan són d’aplicació les normes d’adaptació del Pla General Comptable a les empreses 

concessionàries d’infraestructures públiques?  

 

 [?91] setmana 3 de desembre de 2018 

En quines circumstàncies s’ha d'aplicar el marc d'informació financera previst per a quan 

no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament? 

 

Varis 

 

 [?25] setmana 3 de juliol de 2017 

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/20190411/PS_52_5_02_18_revisada.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190411/PS_52_5_02_18_revisada.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/20190111/01_05_Pregunta_de_la_setmana_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190111/01_05_Pregunta_de_la_setmana_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180504/PS_65_7_05_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180504/PS_65_7_05_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180504/PS_65_7_05_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180427/PS_64_30_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180427/PS_64_30_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20180427/PS_64_30_04_18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181217/PS_93_pregunta_17_12_2018.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181217/PS_93_pregunta_17_12_2018.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181130/PS_91_pregunta_3.12.18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20181130/PS_91_pregunta_3.12.18_revisat.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190111/03_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190111/03_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf
https://www.auditorscensors.com/uploads/20190111/03_07_Pregunta_de_la_setmana.pdf

