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Programa de formació
de l’Escola d’Auditoria
• Formació professional continuada (FPC)
• Formació d’accés (FA)
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Volem compartir amb vosaltres la programació de formació planificada per l’Escola d’Auditoria.
Aquest programa vol facilitar-vos la programació de la
vostra formació i del personal de les vostres firmes, per
l’assoliment d’un alt grau de professionalització.
La formació que us detallem a continuació té en compte, entre d’altres, les temàtiques següents, tant rellevants per al vostre dia a dia professional:
•
•
•
•
•
•

Auditoria
Comptabilitat
Fiscalitat i mercantil
Noves tecnologies
Habilitats
Altres matèries

Seguim treballant amb ponents dels àmbits professionals indicats i amb una vessant principalment pràctica
per tal que aquesta formació sigui d’aplicació directa a
la vostra vida professional i la de les vostres firmes.
Hem dut a terme un desenvolupament de seminaris i
cursos en funció del grau de satisfacció dels que s’han
fet en edicions anteriors, i amb una sèrie de novetats
que abasten tant aspectes tècnics relacionats amb l’auditoria i comptabilitat com formació en tecnologia aplicada a l’auditoria i formació en habilitats.
La nostra programació anirà incorporant novetats al
llarg de l’any addicionals a la programació adjunta i,
per tant, us recomanem que aneu visitant la nostra web
perquè pugueu veure la programació actualitzada en
cada moment.
Tot el personal de l’Escola d’Auditoria del Col·legi està
a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta
que vulgueu plantejar.
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Formació professional
continuada
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Activitats FPC presencials

Setembre 2019

Dia 9 i 12
Mostreig en auditoria. Tècniques de selecció de mostres (7h).
A càrrec de Francisco J. Chico Martínez (Sindicatura de Comptes).
Dia 18
Llei d’auditoria de comptes. Independència (4h).
A càrrec de Félix Pedrosa (PKF-Audiec) i César Ferrer (president de la Comissió d’Independència de l’ICJCE).
Dia 19
Excel: PowerPivot i introducció a la intel·ligència de negoci (BI) (8h).
A càrrec de David Uyarra (Audinfor).
Dia 20
LOPD: aspectes pràctics d’auditoria (3h).
A càrrec de Caterina Bartrons (Faura-Casas).
Dia 25
Operacions financeres: vessant auditora i comptable (4h).
A càrrec de Jorge Hinojosa (EY).
Dia 26 (més info pàg 14)
Mitja marató de formació (6h).
A càrrec de: Oscar Diaz (EY), Departament Tècnic CCJCC, Pere Ruiz (Faura Casas),
Judit Viñas (psicòloga), Ana Domínguez (desenvolupament de negoci i comunicació).
Dia 27
Com calcular el deteriorament d’un actiu i com auditar els càlculs fets pels clients
(NIA-ES 540) (4h).
A càrrec de: Diego Gimeno, Director Financial Advisory Deloitte i Almudena Fernández, Senior Manager Departament Tècnic d’auditoria Deloitte. 27 de setembre.
Dia 30
Operacions vinculades i preus de transferència: tractament fiscal (4h).
A càrrec de Jacobo García-Nieto (Russell Bedford Auditors).
Dia 13
Com transformar una firma tradicional en una firma digital (Girona) (4h).
A càrrec d’Oscar Diaz (EY) i Albert Castellanos (EY).
Dia 27
Aspectes legals i mercantils de la consultoria empresarial (Girona) (4h).
A càrrec de Daniel Vázquez (catedràtic de Dret mercantil, UB).
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Octubre 2019

Dia 1
Resolució del 5 de març sobre presentació d’instruments financers (4h).
A càrrec de Juan Manuel Pérez Iglesias (Inspector d’Hisenda).
Dia 3
Identificació de riscos d’auditoria (4h).
A càrrec d’Albert Grèbol (Grèbol i Collet Auditors).
Dia 8
Actualitat normativa (4h).
A càrrec del Departament Tècnic del Col·legi.
Dia 9
Tècniques de comunicació escrita per a auditors (4h).
A càrrec de Glòria Sanz (UdG).
Dia 14 i 28
PGC vs USGAAP i PGC vs NIIF: Sessions pràctiques (8h).
A càrrec d’Albert Valero (Sindicatura de Comptes de Catalunya).
Dia 15 i 17
Consolidació. Casos pràctics. (8h).
A càrrec de Josep Salvador (KPMG).
Dia 22 i 24
Aspectes pràctics del procés de due diligence. (8h).
A càrrec d’Eric Monsó (PwC) i Jordi Prat (iSMG).
Dia 23
Ciberseguretat: reorientació d’amenaces i riscos per tal de generar noves oportunitats en auditoria (4h).
A càrrec d’Oscar Díaz (EY).
Dia 25
Blanqueig de capitals davant del tancament dels treballs d’auditoria. Actuació de
l’auditor i novetats legislatives (4h).
A càrrec de Víctor Benedito (Alfa Completeness).
(Pendent data)
Ser cap d’equip. Un canvi de feina: compartim experiències (3h).
A càrrec de la Comissió de Joves del Col·legi.
Dia 10
Auditant entitats no subjectes a la Llei de societats de capital. (Girona) (8h).
A càrrec de Carme Montserrat (Martínez Comín Auditores).
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Novembre
2019

Dia 5
Informació no financera: verificació externa. Casos pràctics nivell avançat. (4h).
A càrrec de Mari Luz Castilla (Senior Advisor de PWc).
Dia 7
Aspectes a considerar en el registre i auditoria de les transaccions amb parts vinculades: preus de transferència i transaccions amb parts vinculades: vessant comptable i d’auditoria (4h).
A càrrec de Jacobo García Nieto (Russell Bedford España).
Dia 11 i 13
Fusions, escissions i absorcions: aspectes fiscals, mercantils i comptables i d’auditoria (8h).
A càrrec de Gemma Soligó (Grant Thornton), Noemí Andrés (Ros Petit) i José M. Rojí
(CMS Albiñana & Suarez de Lezo).
Dia 12
Eines de negociació per a auditors (4h).
A càrrec de Judit Viñas (psicòloga, talentorigami).
Dia 18 i 20
Casos pràctics de valoració d’empreses (8h).
A càrrec d’Àngels Roqueta (COMPAS).
Dia 25
Dos anys de vigència de la NIA-ES 701 (aspectes més rellevants de l’auditoria): els
AMRA més freqüents, com redactar-los i com suportar-los documentalment (4h).
A càrrec de Jaume Carreras (censor jurat de comptes).
Dia 15
Impost sobre societats. Exemples pràctics i criteris fiscals actualitzats.
(Girona) (4h).
A càrrec de Josep Maria Noguera (JMNoguera Serveis de Consultoria Empresarial)
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Desembre
2019

Dia 2
Pregunta de la setmana (4h).
A càrrec del Departament Tècnic del Col·legi.
Dia 11
Tancament comptable i fiscal de l’exercici 2019 (4h).
A càrrec de Josep M. Noguera (JMNoguera Serveis de Consultoria Empresarial).
Dia 16
Guia pràctica per a la implementació de programes de compliance per a Pimes (4h).
A càrrec de Jimena Alguacil (Co Founder de Play Compliance) i de Sandra Soler (Co
Founder de Play Compliance).

Altres sessions
previstes a
partir de gener
de 2020:

• Enfocament de l’auditoria en funció del sistema informàtic del client.
• Aspectes peculiars de l’auditoria d’una PIME
• Auditoria de l’àrea d’impostos: nivell bàsic
• Auditoria de l’àrea d’impostos: nivell avançat
• Fiscalitat internacional
• Aspectes més rellevants del control de qualitat
• Norma internacional d’informació financera 9
• Norma internacional d’informació financera 13
• Norma internacional d’informació financera 15
• Norma internacional d’informació financera 16
• Normes de registre i valoració comptables (NRV): combinació de negocis
(NRV 19) i operacions entre empreses del grup (NRV 21.2)
• Novetats fiscals.
• Reporting d’informació no financera: Nivell I (Cicle 2020)
• Verificació externa de la informació no financera: Nivell I (Cicle 2020)
• Curs de Corporate Compliance
• Excel: dades i taules dinàmiques
• Excel: PowerPivot i introducció a la intel·ligència del negoci per a auditoria
• Big Data: aplicació pràctica
• Blockchain: aplicació pràctica
• Elements de comunicació iCloud
• Gestió del talent a les empreses
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Formació oberta

Com sempre, teniu a la vostra disposició un ampli porfoli de formació oberta per tal
de complementar la oferta formativa de l’Escola d’Auditoria. La nostra formació oberta us permetrà formar-vos a distància de forma àgil i eficient en els temes del vostre
interès.

Auditoria

Comptabilitat

Gestió
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•
•
•
•
•
•
•

Cursos de repàs de les NIA-ES (5 cursos de 20h i 1 de 30h)
Introducció a la Llei d’auditoria de comptes (5h)
Planificació i identificació de riscos (10h)
Anàlisi de riscos: casos d’empresa (10h)
Introducció als nous informes d’auditoria (6h)
Altres informes complementaris i especials (4h)
Procediments d’auditoria (12h)

•
•
•
•

NIC-NIIF d’instruments financers i relacionades (30h)
Introducció a la consolidació (6h)
Introducció als instruments financers (4h)
Anàlisi econòmica i financera (24h)

•
•
•
•
•
•
•

Estalvi i inversió (20h)
Comerç exterior i mitjans de pagament internacionals (20h)
Instruments de finançament en l’àmbit internacional (20h)
Com realitzar l’anàlisi financera de l’empresa (8h)
Com obtenir finançament del circulant de l’empresa (15h)
Com finançar actius fixos per a l’empresa (15h)
Com analitzen el risc les entitats financeres i com negociar-hi (20h)

Curs d’auditoria del sector
públic local
Descripció

Aquest és un curs de 60 hores (octubre a desembre 2019) adreçat a firmes no especialitzades en auditoria del sector públic i auditors que es vulguin introduir en el
sector públic local.
Objectius: Aquesta formació es desenvolupa en el marc del Reial decret 424/2017, de
28 d’abril. Aquest RD regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector
públic local i fixa, entre altres qüestions, l’obligació d’auditar anualment els comptes
de totes les entitats dependents dels ens locals. És especialment innovador el fet que
obre la possibilitat d’establir mecanismes de col·laboració o contractació orientats a
aconseguir el millor desenvolupament d’aquesta funció.
En concret, l’article 34 indica que l’entitat local pot contractar, per col·laborar amb
l’òrgan interventor, firmes privades d’auditoria que s’han d’ajustar a les instruccions
que dicti l’òrgan interventor.
En aquest escenari, aquesta formació està enfocada a preparar els auditors en aquesta activitat professional que serà requerida amb molta més intensitat pels interventors
del sector públic local, atès que els comptes tancats el 31/12/19 seran els primers que
s’hauran d’auditar obligatòriament.
Metodologia: Introducció teòrica al contingut de cadascuna de les sessions dels mòduls del programa amb acompanyament d’exercicis pràctics.
Professorat: Interventors i professionals del sector públic.

Programa

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

Règim jurídic i comptable local
Els ens locals: marc legal, tipologia, funcionament i règim jurídic
La comptabilitat pública i el cicle pressupostari
Liquidació del pressupost
El compte general
Control econòmic financer i auditoria del sector públic
La funció interventora
L’auditoria pública. Normes d’auditoria del sector públic
Auditoria financera, auditoria de compliment i auditoria operativa
Els informes d’auditoria pública
Auditoria de compliment de l’àrea de personal
Normativa aplicable
Tipologia i procediment per a la provisió de llocs de treball
Delimitació i abast de l’auditoria en matèria de personal
Especificitats i àrees de risc
Auditoria de compliment de l’àrea de contractació pública
Normativa aplicable
Tipologia i procediment per a la contractació pública
Delimitació i abast de l’auditoria en matèria de contractació
Especificitats i àrees de risc
Àrea d’urbanisme
Normativa aplicable
Convenis urbanístics
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Altres activitats
de l’Escola d’Auditoria
17 de setembre

Inauguració curs acadèmic 2019-2020
El Col·legi us convida a assistir a la conferència “L’economia catalana: present i futur”
a càrrec del Dr. Oriol Amat, que ens donarà una visió actual sobre l’economia catalana
i els seus principals reptes.
El Dr. Alfred Rocafort dissertarà sobre la importància de la relació del món acadèmic
amb els professionals.
Presentació de l’acte per part del Sr. Antoni Gómez, President del Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya.
El Dr. Oriol Amat és Catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la UPF, Vicepresident del CEC i Vicerpresident 1r de l’ACCID.
El Dr. Alfred Rocafort és President de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i Catedràtic d’economia financera de la Universitat de Barcelona.
Durant l’acte es presentaran les principals novetats del programa de l’Escola d’Auditoria per al curs 2019-2020.

26 de setembre

Mitja marató d’auditoria
Us oferim un format diferent de formació en el qual tindreu al vostre abast “un tast”
de la programació que tenim prevista per a la temporada 2019-2020. Hi participarà el
nostre Departament Tècnic juntament amb altres ponents. Us animeu a fer aquesta
mitja marató amb nosaltres?
Sessions de formació previstes durant la mitja marató:
•
Transformació digital en auditoria (Oscar Diaz, Advisory Manager EY)
•
Podem ser més eficients en la realització dels nostres treballs d’auditoria? (Departament Tècnic CCJCC)
•
La funció de l’auditor en la realització de les auditories del sector públic local
(Reial decret 424/2017) (Pere Ruiz, Soci de Faura-Casas)
•
Dirigir en temps de transformació (Judit Viñas, Psicòloga i ponent a escoles de
negocis i universitats)
•
Prenent la temperatura a la presència online del teu negoci (Ana Dominguez, especialista en desenvolupament de negoci i comunicació)
•
Canvis en el PGC (Departament Tècnic del CCJCC)”
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29 d’octubre

Octubre

Jornada diàleg professors universitaris i auditors
Com en anys anteriors, tornarem a fer aquesta Jornada tan enriquidora entre professionals del món de l’auditoria i professors universitaris. Comptarem entre d’altres amb
la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Abat
Oliba, la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra.

Jornada de la Comissió dels Joves sobre el futur professional
El futur de la professió són els nostres joves professionals. Per aquest motiu, el Col·legi
duu a terme de forma proactiva, juntament amb la nostra Comissió de Joves, accions
diverses per donar el millor suport en l’àmbit professional. Com a continuació a les
accions que es duen a terme amb aquesta comissió, veiem necessari dedicar un dia a
generar un espai de diàleg amb els joves on es posin de manifest les seves necessitats
i els seus interessos per comptar amb ells en el futur de la professió.
Quins interessos tenen els joves? Quins obstacles troben per avançar en la professió?
Què és el que els agrada més de la professió? Què podem fer per donar-los el millor
suport per al seu futur professional des del Col·legi i les empreses?.

10 d’octubre

21 i 22 de
novembre

1a Jornada tecnològica
Les firmes d’auditoria tenen que posar-se en marxa i adaptar-se al nou entorn digital
establint la seva pròpia fulla de ruta per garantir la supervivència. L’esmentada fulla
dependrà tant de la dimensió de la firma com del seu nivell de maduresa tecnològica.
En aquesta Jornada participaran diverses empreses tecnològiques que ens informaran sobre diferents opcions per afrontar els reptes de la professió per garantir la seva
sostenibilitat.

3a Jornada sobre control i auditoria del sector públic local coorganitzada per
FIASEP i el CCJCC
Us oferim aquesta jornada sobre l’aplicació pràctica del control financer mitjançant
una auditoria pública local, que organitzem juntament amb la Fundació per la Formació i Investigació en Auditoria del Sector Públic (FIASEP), amb un enfocament
eminentment pràctic.
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29 d’octubre

12a Jornada per a estudiants: Auditor per un dia
El Col·legi, amb la intenció de donar a conèixer la professió d’auditor, organitza la seva
12a jornada per a estudiants, el dia 29 d’octubre de 2019, sota el lema “Auditor per
un dia”, en la qual els volem donar una visió actual, professional i pràctica del que és
l’auditoria i el dia a dia en un despatx d’auditoria.
La idea és fer que els estudiants puguin veure, in situ durant una jornada laboral a una
firma d’auditoria, el que és una firma d’auditoria, el seu funcionament i serveis i veure
el desenvolupament d’un equip de treball.

26 de novembre

30 de gener
de 2020

16

Dia de l’auditor
Aquest any tenim previst celebrar el proper Dia de l’Auditor al Cosmocaixa de Barcelona. En el decurs d’aquest acte, es farà entrega del premi a l’Auditor Distinguit.
Com sempre, organitzarem una conferència i una visita cultural pel recinte

2on Congres d’auditoria i compliance
La World Compliance Association, juntament amb el Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya i COMPCAT (Associació de Compliance de Catalunya), organitza el segon Congres Nacional de Compliance i Auditoría. La Jornada es realitzarà a
la Seu del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

2020
(pendent data)

abril 2020
(pendent data)

7a Jornada RSE
El Col·legi us uferirà la VII Jornada de Responsabilitat Social Empresarial i en breu us
farem arribar l’agenda de la Jornada.

11a Jornada d’Auditoria del Sector Públic
Volem informar-vos que un any més tindrem la tradicional Jornada d’Auditoria del
Sector Public a la Sala d’Actes del nostre Col·legi.
Aquesta Jornada pretén ser un punt de trobada on debatre sobre el futur proper del
sector públic, per això, comptarem amb la participació de ponents de reconegut prestigi en l’ámbit del sector.
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02
Formació d’accés

19

Màster Universitari oficial d’Auditoria
de Comptes i Comptabilitat
(Univ. Abat Oliba i CCJCC)
Descripció

Aquest Màster té com a finalitat la formació pràctica d’especialistes en el camp de
l’auditoria, que els permeti afrontar, de la manera més eficaç i fonamentada, la direcció o realització d’auditories d’empreses de qualsevol tipus, sector, dimensió, i,
tot això, a través d’un important i variat ventall de matèries relacionades amb l’auditoria de comptes i la comptabilitat.
Es tracta d’un Màster homologat per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) per a la dispensa de l’examen teòric d’accés al Registre Oficial d’Auditors
de Comptes (ROAC), i incorpora hores de pràctiques professionals per als participants que computen a efectes de la formació pràctica necessària per a l’accés a la
professió d’auditor de comptes.
Metodologia: Sessions presencials. Sessions teòriques i pràctiques de desenvolupament del treball d’auditoria, amb exercicis i casos reals per a discussió.
Per tal de facilitar l’aprenentatge de les matèries que integren cada mòdul, els continguts s’han distribuït en diferents assignatures seqüenciades i desenvolupades temporalment al llarg de tot el curs. Alhora, el contingut d’algunes de les assignatures s’ha
subdividit en blocs de contingut homogeni que s’han de cursar en l’ordre que indica
la seva denominació, a fi de garantir que l’aprenentatge progressiu de l’alumne es realitza en condicions òptimes.
Dates previstes: De setembre de 2019 a juny de 2020.
Horari: Diferents horaris en funció de l’assignatura i sempre compatible amb el desenvolupament d’una activitat laboral. De setembre a desembre, divendres tarda i dissabte matí. A partir de gener, sessions no presencials.
Les pràctiques professionals en les firmes col·laboradores es desenvoluparan majoritàriament de dilluns a divendres, en horari a convenir amb les firmes receptores.

Programa

El Màster preveu la realització de 60 crèdits ECTS, de setembre a juliol. El programa
es semipresencial.
•
•
•
•
•

Mòdul d’auditoria (22 crèdits ECTS)
Mòdul de comptabilitat (6,5 crèdits ECTS)
Mòdul d’altres matèries comptables (5,5 crèdits ECTS)
Pràctiques externes (14 crèdits ECTS)
Treball final de Màster (12 crèdits ECTS)

Els participants que hagin assistit a un nombre mínim de sessions (80%), que hagin
superat les proves d’avaluació i hagin defensat satisfactòriament el treball final rebran
el títol de Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat per la Universitat Abat Oliba – CEU.
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Curs d’introducció
a l’auditoria
Descripció

Objetiu: Donar una visió general de l’auditoria de comptes, desenvolupar les diferents
etapes en què es porta a terme l’activitat d’auditoria i introduir els procediments principals que s’utilitzen en el treball com a auditor a aplicar pel personal júnior en les diferents
àrees de balanç i de compte de pèrdues i guanys.
Metodologia: Sessions presencials. Breu introducció teòrica al contingut de cadascuna de les sessions del programa i exercicis pràctics de desenvolupament del treball
teòric presentat. 33 hores de formació presencial amb una prova d’avaluació final.
Sessions virtuals. Estudi introductori a les NIA-ES. Vídeo introductori i materials d’estudi per a totes les sèries. 10 hores de formació virtual amb proves d’avaluació de les
diferents sèries.
Preu: (Per a firmes amb segells) 360€, i personal no vinculat a auditor 500€.
Dates previstes: 16/09/2019 a 3/10/2019
Horari: De 16.00 a 20.00 hores

Programa

•
•

•
•
•
•
•

Introducció a l’auditoria: aspectes generals, legislació bàsica i normes generals de
l’auditoria de comptes (4 hores)
Etapes en el procés de l’auditoria. Organització del treball i dels arxius. L’enfocament basat en riscos, la importància relativa, avaluació i resposta als riscos i
obtenció d’evidència (5 hores)
La planificació, coneixement del negoci, revisió analítica global, avaluació del
control intern i mostreig en auditoria (6 hores)
Auditoria d’actius: Immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries. Existències. Clients, deutors i vendes. Saldos d’efectiu i bancs (6 hores)
Auditoria de passius: Patrimoni net. Proveïdors, creditors i compres. Administracions públiques. Préstecs i altres passius (6 hores)
Auditoria de pèrdues i guanys. Proves específiques (3 hores)
Revisió de comptes anuals (1 hora)

Professors:
Tema d’introducció: X. Llopart, J. Montferrer i R. Puigvert
Tema d’etapes del procés de l’auditoria: M. Ferrero, E. Coll i A. Baro
Tema de planificació: A. Grebol i E. Coll
Tema d’auditoria d’actius: M. Brossa, D. Benito, G. Soligó i P. Daura
Tema d’auditoria de passius: A. Tarré, V. Vera, D. Magrí, A. Laarbi i M. Ferrero
Tema d’auditoria de pèrdues i guanys: E. Coll
Tema de revisió dels comptes anuals: F. Rodríguez
Els participants que hagin assistit a un percentatge mínim del 80% de sessions i hagin
superat les proves d’avaluació rebran un certificat de superació del curs.
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Curs d’auditoria
avançada
Descripció

Aquest curs pretén aprofundir en coneixements i eines de treball en auditoria
pròpies del personal expert de firmes, per tant, persones que ja tenen una certa responsabilitat sobre equips i diversos anys de desenvolupament de la seva activitat
dintre d’una firma.
Objectius: Aprofundir sobre temes vinculats a la planificació del treball d’auditoria, la
supervisió del treball realitzat per un equip i la redacció d’informes. Addicionalment,
també es durà a terme una sessió de direcció d’equips d’alt rendiment.
Metodologia: Sessions presencials. Sessions molt pràctiques de desenvolupament del
treball d’auditoria, amb exercicis i casos reals per a discussió. 28 hores de formació
presencial.
Preu: (Per a firmes amb segells) 300€, i personal no vinculat a auditor 450€.
Dates previstes: 5/11/2019 a 8/11/2019
Horari: De 9.00 a 19.00 hores

Programa

•
•
•
•

Planificació de l’auditoria (8 hores)
Supervisió – Conclusions del treball d’auditoria (8 hores)
Informes d’auditoria de comptes anuals (8 hores)
Direcció d’equips d’alt rendiment (4 hores)

Els participants que hagin assistit a un percentatge mínim del 80% de sessions i hagin
superat les proves d’avaluació rebran un certificat de superació del curs.
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Curs d’especialització
en auditoria
Descripció

Aquests cursos formen part d’un programa formatiu que està homologat davant de
l’ICAC, que no dispensa de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de
l’examen d’accés al ROAC) però dona accés a presentar-se, ja que conté tota la part
de formació en auditoria, comptabilitat i altres matèries.
Està adreçat a persones que comencen la seva carrera professional i la volen desenvolupar durant diversos anys.
L’objectiu general d’aquest curs d’especialització és oferir als participants un coneixement de les diferents àrees, matèries i tasques que conflueixen en l’àmbit de l’auditoria
amb la finalitat de facilitar la seva tasca present i futura. Aquest objectiu és coherent en
tractar de reforçar unes competències específiques, en l’àmbit de la comptabilitat i, fonamentalment, en allò que fa referència a l’activitat d’auditoria de comptes.
Metodologia: Sessions presencials. Sessions teòriques i pràctiques de desenvolupament
del treball d’auditoria, amb exercicis i casos reals per a discussió.
Per tal de facilitar l’aprenentatge de les matèries que integren cada mòdul, els continguts
s’han distribuït en diferents assignatures seqüenciades i desenvolupades temporalment
al llarg de tot el curs. Alhora, el contingut d’algunes de les assignatures s’ha subdividit en
blocs de contingut homogeni que s’han de cursar en l’ordre que indica la seva denominació, a fi de garantir que l’aprenentatge progressiu de l’alumne es realitza en condicions
òptimes.
Dates previstes: De setembre de 2019 a juny de 2020.
Horari: Diferents horaris en funció de l’assignatura i sempre compatible amb el desenvolupament d’una activitat laboral. De setembre a desembre, divendres tarda i dissabte
matí. A partir de gener, sessions no presencials.

Programa

•
•
•
•
•
•

Mòdul d’auditoria (220 hores)
Mòdul de comptabilitat general (70 hores)
Mòdul de comptabilitat superior (65 hores)
Mòdul d’altres matèries comptables (55 hores)
Mòdul de matèries jurídiques (120 hores)
Mòdul d’altres matèries (80 hores)

Els participants que hagin assistit a un percentatge mínim del 80% de sessions i hagin
superat les proves d’avaluació rebran un certificat de superació del curs.
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03
Curs de preparació
per a la prova d’accés
al ROAC (2FAR)
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Curs de preparació per a la prova
d’accés al ROAC (2FAR)
Descripció

Aquest curs, com en anteriors convocatòries, està dissenyat per portar a terme una
preparació òptima per a la superació de la prova d’accés al ROAC.
Està adreçat a totes aquelles persones que es volen presentar a la propera convocatòria i tenen la formació i experiència que requereix la normativa.
El Col·legi ha preparat molts opositors des de fa més de 10 convocatòries i sempre
amb uns resultats superiors als que han obtingut altres cursos formatius, ja que tots
els nostres docents, a banda de la seva experiència com a formadors, són professionals en actiu que aporten una visió molt pràctica i orientada a l’examen.
El curs té una durada d’unes 50 hores lectives que posteriorment s’amplien amb
temes de consultes de darrera hora, unes simulacions de la prova i la preparació
psicològica per al dia de la prova, entre altres temes.
Metodologia: Sessions presencials. Sessions teòriques molt generals i pràctiques de
desenvolupament d’exercicis orientats a la prova.
Per tal de facilitar la preparació, aquest curs es basa en les convocatòries anteriors i
es desenvolupen supòsits amb la mateixa estructura o semblant, cosa que fa que els
participants s’habituïn, no a fer una auditoria, sinó a resoldre un exercici que amb molt
punt no té res a veure amb el desenvolupament d’un treball d’auditoria.
Dates previstes: De setembre a desembre de 2019.
Horari: Diferents horaris segons els diversos grups que puguem obrir en funció de la
demanda.
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Programa
SESIONS

CONTINGUT

HORES

1

Revisió de les proves de convocatòries anteriors. Preparació per a la prova (planificació de l’estudi i preparació
psicològica pel dia de la prova).

8

2

NIA 200 OBJETIVOS GLOBALES Y REALIZACION AUDIT CONFORME A NIAS
NIA 210 ACUERDO TERMINOS ENCARGO AUDITORIA
NIA 230 DOCUMENTACION AUDITORIA
El procés inicial de l’auditoria. Aspectes previs i temes NIA 250 CONSIDERACION DISP. LEGALES Y REGLArelacionats amb l’inici del treball.
MENTARIAS
NIA 260 COMUNICACIÓN RESPONSABLES GOBIERNO ENTIDAD
NIA 265 COMUNIC. DEFICIENC. CONTROL INTERNO
A LA ENTIDAD”

4

3

Plà d’auditoria. Coneixement del negoci i de l’entorn,
components del control intern, procés de valoració del
risc de l’entitat, sistemes d’informació, activitats de
control, … Altres procediments a tenir en compte en el
plà d’auditoria.

NIA 300 PLANIFICACIÓN AUDITORIA
NIA 510 ENCARGOS INICIALES SALDOS APERTURA
NIA 402 CONSIDERAC. ENTIDAD UTILIZA ORGANIZ.
SERVICIOS
NIA 230 DOCUMENTACIÓN AUDITORIA (aplicat al plà
d’auditoria)

4

4

Identificació i valoració dels riscos d’incorrecció mate- “NIA 315 IDENTIF. Y VALORAC. RIESGOS CONTROL
rial. Naturalesa, moment de realització i extensió dels NIA 330 RESPUESTAS DEL AUDITOR A LOS RIESGOS
procediments d’auditoria.
VALORADOS”

4

5

La norma tècnica de control de qualitat intern de firmes i la seva aplicació al treball d’auditoria. El concepnia 530 muestreo de auditoria.
te de importància relativa, mostreig estadístic i la seva
nia 540 auditoria de estimaciones contables.
aplicació. Aspectes pràctics i concrets que poden sorgir dintre del treball de camp.

4

6

Combinacions de negoci i consolidació. Parts vincula- NIA 600 consideraciones especiales. Auditorias de esdes. Exercicis bàsics.
tados financieros de grupos.

4

Redacció d’informes d’auditoria. Plantejament de casos pràctics i resolució orientada amb les possibles in- NIA grupo 7
terpretacions normatives.

8

9

Informes especials i complementaris. Exemples amb informes complementaris d’entitats de crèdit i informes.

4

10

NIA 240 responsabilidad del auditor en relación al fraude
NIA 450 evaluación de las incorreciones identificadas
Normes internacionals d’auditoria no comentades en NIA 550 partes vinculadas
sessions anteriors que s’han de tenir en compte en NIA 560 hechos posteriores
l’execució del treball per part de l’auditor i el seu trac- NIA 570 empresa en funcionamiento
NIA 580 manifestaciones escritas
tament de cara a la prova.
NIA 610 utilización del trabajo de auditores internos
NIA 620 utilización del trabajo de un experto

4

11

Proves reals de simulació de l’exàmen i sessió final de dubtes i consultes.

6

7i8
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04
Professorat
col·laborador
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Formació professional
continuada (FPC)

Francisco J. Chico Martínez. Sindicatura de Comptes, treballs d’auditoria.
Felix Pedrosa Negrete. Director de PKF Barcelona. Professor Associat de la UAB.
Cèsar Ferrer. President de la Comissió d’Independència de l’ICJCE. Membre de la Comissió de Regulació del ICJCE.
David Uyarra. Consultor d’Excel i Business Intelligence. Responsable de projectes. Audinfor.
Caterina Bartrons. Gerent de Serveis Jurídics a Faura-Casas.
Jorge Hinojosa. Senior Manager responsable del departament de Corporate Treasury
d’EY.
Jacobo Garcia-Nieto. Director en el departament de Financial Advisory Services i
Transfer Pricing a Russell Bedford España.
Albert Grèbol. Soci director Grèbol i Collet Auditors. S.L.P.
Glòria Sanz Pinyol. Professora Universitat de Girona. Professora de comunicació escrita per a empreses.
Albert Valero. Auditor. Ex-senior Manager d’EY.
Josep Salvador. Director KPMG España.
Jordi Prats. Director d’expansió internacional a iSMG.
Eric Monsó. Director del grup de Transactrion Services del sector financer de PWc
Barcelona.
Oscar Diaz. Advisory Manager a EY.
Victor Benedito. Soci director a Alfa Completeness.
Mari Luz Castilla. Senior Advisor de PWc.
Gemma Soligó. Sòcia d’Auditoria de Comptes a Grant Thornton.
Noemí Andrés. Sòcia a Ros Petit.
Jose Maria Rojí. Soci CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Judit Viñas. Psicòloga. Docent en escoles de negocis i universitats.
Àngels Roqueta. Sòcia fundadora de Compas Private Equity.
Jaume Carreras. Experiència professional desenvolupada a Deloitte i a Gassó.
Josep Maria Noguera. Soci i director de la firma JMNoguera Serveis de Consultoria
Empresarial.
Rosa Puigvert. Directora del Departament Tècnic del CCJCC.
Ana Baro. Tècnica del Departament Tècnic del CCJCC.
Javier Romero. Tècnic del Departament Tècnic del CCJCC.
Jimena Alguacil Césari. Co-Founder de Play Compliance.
Sandra Soler Vidal. Co-Founder de Play Compliance.
Daniel Vázquez. Catedràtic de Dret mercantil UB.
Carme Montserrat. Sòcia a Martínez Comín.
Juan Manuel Perez Iglesias. Inspector d’Hisenda. Amplia trajectòria professional a
l’ICAC. Actualment forma part de l’Equip de Valoracions de la Oficina Nacional de
Fiscalidad Internacional.
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Formació
d’accés

Noelia Acosta. Sòcia d’Audiaxis Auditores.
Estíbaliz Baniandrés. Sòcia d’Oneseven Auditoria Consultoria.
Victor Benedito. Soci director a Alfa Completeness.
Daniel Benito. Audit Parner d’Acordia ACR.
Xavier Bordas. Gerent regional de vendes a TeamMate per a Espanya i Portugal.
Miquel Brossa. Soci d’Avanza Auditoria.
Jaume Carreras. Professor del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Miquel Angel Catalan. Soci a Auren.
Emili Coll. Soci d’auditoria a Activa Auditoria & Consultoria.
Patricia Daura. Sòcia a Auditoria Contable y Financiera Económica.
Ricardo de la Vega. Professor associat UB.
Jose Luis del Olmo. Director del Grau en Màrqueting i Direcció Comercial UAO CEU.
Miquel Ferrero. Soci de JDA Audit.
Ricardo García-Nieto. Soci a GNL Russell Bedford Auditors.
Albert Grebol. Soci director Grebol i Collet.
Jorge Hinojosa. Senior manager departament Corporate Treasury EY.
Aischa Laarbi. Gerent departament fiscal a PKF Auditores Legales y Tributarios.
Xavier Llopart. Director de l’Escola d’Auditoria del CCJCC.
Dolors Magrí. Auditora-censora jurada de comptes.
Jordi Martí. Professor departament Economia de l’Empresa i Comptabilitat UB.
Jordi Monferrer. Soci Fornés, Salas & Asociados Auditors.
María del Carmen Montserrat. Sòcia a Auren.
Josep Maria Noguera. Soci director JMNoguera Serveis de Consultoria Empresarial.
Nora Carmen Passarelli. Sòcia d’RSM Spain Auditores.
Ferran Rodríguez. Professor Escola d’Auditoria del CCJCC.
Ramon Soldevila. Director del Màster Universitari de Auditoria de Cuentas y Contabilidad UAO-CEU.
Gemma Soligó. Sòcia Grant Thornton.
Alex Tarre. Soci de PKF Audiec.
Víctor Vera. Director territorial Grans Comptes i Multinacionals Orange España.
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Tota la informació sobre els detalls dels cursos
la trobaràs actualitzada a la nostra web:
www.auditorscensors.com/ca/escola-auditoria

C. Sor Eulàlia d’Anzizu 41
08034 BCN
93 280 31 00
eda@auditors-censors.com
www.auditorscensors.com
@AuditorsCENSORS

