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Com es registren els costos 
d'implementació o adaptació per a accedir 

a un servei d'ús d'una aplicació 
informàtica?

Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC

Veure les preguntes publicades fins avui a la web del Col·legi

El servei d'implementació o adaptació el realitza el proveïdor de l'aplicació 
informàtica?

Sí No

No Sí

El servei d’implementació o adaptació és un 
immobilitzat intangible?¹

Sí No

Reconèixer les despeses 
d'implementació o 
adaptació durant el 
període d'accés a 

l'aplicació informàtica

Reconèixer les 
despeses 

d'implementació o 
adaptació com un 

immobilitzat intangible

Reconèixer les 
despeses quan es 

presti el servei 
d'implementació o 

adaptació

¹Respecte al registre dels immobilitzats intangibles en el balanç, s'exigeix
addicionalment als criteris de reconeixement de tot actiu (estar controlat per
l'empresa, complir els requisits de probabilitat d'obtenció a partir del mateix de
beneficis o rendiments econòmics per a l'empresa en el futur i gaudir d'una
valoració fiable), que l'actiu sigui identificable, per ser separable o per haver
sorgit de drets legals o contractuals.

Servei d’ús d’una aplicació informàtica
Software as a service (SaaS)

Els usuaris tenen dret a l'ús d'una aplicació informàtica durant la durada del
contracte però aquest dret no els proporciona la propietat de l'aplicació.

Base normativa: NRV 5a. Immobilitzat intangible del PGC i RICAC del
28/05/2013 per la qual es dicten normes de registre, valoració i informació a
incloure en la memòria de l'immobilitzat intangible.

El servei d'implementació o adaptació és diferent, perquè pot 
separar-se del dret d'ús de l'aplicació informàtica? 

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/ca/pregunta-de-la-setmana
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¿Cómo se registran los costes de 

implementación o adaptación para acceder a un 
servicio de uso de una aplicación informática?

Para dudas y aclaraciones contactar departamento técnico 

Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi

6 de marzo de 2023

Versión en castellano

Base normativa: NRV 5ª Inmovilizado intangible del PGC y RICAC del
28/05/2013 por la que se dictan normas de registro, valoración e información a
incluir en la memoria del inmovilizado intangible.

Servicio de uso de una aplicación informática
Software as a service (SaaS)

Los usuarios tienen derecho al uso de una aplicación informática durante la
duración del contrato pero este derecho no les proporciona la propiedad de la
aplicación.

¿El servicio de implementación o adaptación  lo realiza el proveedor de la 
aplicación informática?

Sí No

¿El servicio de implementación o adaptación es distinto, 
porque puede separarse del derecho de uso de la aplicación  

informática? 

No Sí

¿El servicio de implementación o adaptación es un 
inmovilizado intangible?¹

Sí No

Reconocer los gastos 
de implementación o 
adaptación durante el 
periodo de acceso a la 
aplicación informática

Reconocer los gastos 
de implementación o 
adaptación como un 

inmovilizado intangible

Reconocer los gastos 
cuando se preste el 

servicio de 
implementación o 

adaptación 

¹Respecto al registro de los inmovilizados intangibles en el balance, se exige
adicionalmente a los criterios de reconocimiento de todo activo (estar controlado
por la empresa, cumplir los requisitos de probabilidad de obtención a partir del
mismo de beneficios o rendimientos económicos para la empresa en el futuro y

gozar de una valoración fiable), que el activo sea identificable, por ser separable o
por haber surgido de derechos legales o contractuales.

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/ca/pregunta-de-la-setmana
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