
Número 21, any 2015

La figura de l’Expert Comptable: 
Situació actual i perspectives





La figura de l’Expert 
Comptable: Situació 
actual i perspectives

Número 21, any 2015



Tots els drets reservats. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o 
transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, 
llevat de l’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Repográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra.

© ACCID, 2015
ISSN: 1887-570X
ISBN: 978-84-16583-20-1
Dipòsit legal: B-29.733-2015
Disseny coberta: Gráficas Rey
Maquetació: Gráficas Rey
Imprès per: Gráficas Rey
Imprès a Espanya – Printed in Spain



5
Revista de Comptabilitat i Direcció
Vol. 21, any 2015, pp. 5-6

Índex

Presentació
 Francisco José Gracia ...................................................................  7
 Xavier Subirats ..............................................................................  9

PRIMERA PART
Articles

La figura de l’Expert Comptable
 Francisco José Gracia Herreiz i Marcos Antón Renart .................  13
L’Expert Comptable en l’àmbit internacional
 Oriol Amat i José M. Bové  ...........................................................  23
Panorama internacional de les institucions relacionades amb la figura  
 de l’Expert Comptable
 Martí García Pons .........................................................................  43
El comptable de gestió en l’àmbit internacional: organitzacions,  
 acreditacions i revistes acadèmiques 
  Fernando Campa, Nicole Kalemba i Maria-Victòria  

Sánchez-Rebull .............................................................................  65
Treballs de l’Expert Comptable 
 Gustavo Bosquet ...........................................................................  85
Expert Comptable versus Auditor
 Carlos Puig de Travy .....................................................................  101
Ètica del Comptador Públic 
 Miguel Angel Alatrista Gironzini ..................................................  121
Expectatives sobre la professió d’Expert Comptable a Espanya
  Marcela Espinosa-Pike, Itsaso Barrainkua Aroztegi i  

Miren Lorea Andicoechea Arondo ................................................  133



6  Índex

SEGONA PART

Casos pràctics

Valoració d’un despatx professional. Cas pràctic
 Jordi Amado ..................................................................................  151
La innovació tecnològica d’un despatx professional. Cas pràctic
 Tomàs Font ....................................................................................  161
El cost alternatiu en la valoració dels intangibles: Cas pràctic en  
 comunicació
 Javier Cordero Ferrero ..................................................................  169



7
Revista de Comptabilitat i Direcció
Vol. 21, any 2015, pp. 7-8

Presentació

La figura de l’Expert Comptable està oficialment reconeguda en molts pa-
ïsos del nostre entorn. A França o Itàlia, per exemple, l’Expert Comptable 
està regulat oficialment i de forma diferenciada a l’Auditor. En canvi, als 
països anglosaxons l’únic títol oficial és el de Chartered Accountant o 
Certified Public Accountant que és un terme més ampli, ja que inclou tam-
bé els Auditors de Comptes. A Amèrica Llatina la situació és molt similar 
al món anglosaxó, ja que està àmpliament establerta la figura del Compta-
dor Públic.
A Espanya, el títol d’Expert Comptable, d’origen molt recent, té un caràc-
ter privat i atorgat per la professió, ja que l’únic títol oficial per als profes-
sionals de la comptabilitat i l’auditoria és el d’Auditor de Comptes. En 
aquest àmbit s’enmarca l’acord arribat al gener d’aquest any entre el Con-
sejo General de Economistas i l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España per crear el Registro de Expertos Contables (REC). En l’actua-
litat el registre compta amb 2.183 membres que han acreditat els requisits 
exigits per la seva inscripció per les vies 1 (auditors de comptes) i 2 (pro-
fessionals i/o acadèmics amb mèrits per experiència, docència, publicaci-
ons i altres), a més a més dels nous membres que puguin incorporar-se 
d’entre els 127 professionals que han realitzat recentment l’examen, com a 
via 3 per la seva acreditació. D’entre els acords aconseguits per les dues 
Corporacions, destaquem que la presidència del REC serà rotatòria cada 
dos anys entre representants d’aquestes Corporacions. La següent presi-
dència, un cop finalitzada l’actual, recaurà sobre l’actual vicepresident del 
REC Antonio Fornieles Melero.
Aquesta monografia inclou en la seva primera part diversos articles que 
permeten conèixer millor la figura de l’Expert Comptable. Per a això, es 
descriuen els seus objectius, el seu perfil de formació i professional; els re-
quisits d’accés; i les funcions que pot dur a terme. També s’exposa la seva 
situació en l’àmbit internacional. Altres temes tractats són el comptable de 
gestió, la diferència amb l’Auditor de Comptes i la dimensió ètica de la seva 
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labor. Finalment, s’inclou un estudi d’opinió que fan llum en relació amb les 
expectatives sobre l’activitat professional d’Expert Comptable.
Amb aquesta publicació esperem contribuir a la divulgació de la figura de 
l’Expert Comptable, ja que és una peça fonamental per millorar el prestigi 
de la professió comptable, que en el nostre pais, no té tot el reconeixement 
que caldria per la importància i transcendència de les activitats que desen-
volupa, ni el que té en els païssos del nostre entorn.
A més, i com és habitual en la Revista de Comptabilitat i Direcció, en aquest 
nombre s’inclouen diversos casos pràctics d’aspectes relacionats amb la 
comptabilitat: la valoració d’un despatx professional, la innovació tecnolò-
gica d’un despatx professional i la valoració d’intangibles.

Francisco Gracia,
President d’ Economistas Contables i 

del Registro de Expertos Contables
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El Consejo General de Economistas de España creà el 2014 el Registro de 
Expertos Contables (REC), per a regular, difondre i potenciar la figura de 
l’Expert Comptable i establir el sistema d’acreditació d’experts compta-
bles. Dins d’aquest marc, a Catalunya, el 2005, a partir de l’impuls del 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes (CCJCC) i del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya (CEC) es va crear el Registre d’Experts Comptables de 
Catalunya, RECC (CEC-CCJCC). Els membres del RECC són alhora 
membres del Registro de Expertos Contables. El País Basc compta també 
amb un registre propi, el Registro de Expertos y Expertas Contables (REC 
País Vasco).
Prestigiar l’ofici. Enviar un senyal als usuaris de la informació financera, 
aquest és l’objectiu del Registre d’Experts Comptables. El missatge que 
conté aquest senyal és l’acreditació d’un col·lectiu de professionals sota el 
segell d’Experts Comptables, associat a un atribut de qualitat basat en la 
confiança que el sistema d’acreditació ha de generar en els usuaris dels ser-
veis professionals. Davant la demanda actual de major transparència i infor-
mació es fa necessari elevar el llistó de l’exigència professional per donar la 
resposta adequada a aquesta demanda.
Aquest segell hostatjarà els professionals que superin el filtre de qualitat bé 
mitjançant la superació de l’examen d’accés o bé amb l’avaluació favorable 
del seu expedient de mèrits, i un cop obtinguda l’acreditació es completarà 
l’exigència amb l’obligació de l’acreditació d’un nombre d’hores de forma-
ció que garanteixen l’actualització permanent dels seus coneixements. Cert, 
enviar aquest senyal és un objectiu ambiciós, que s’ha iniciat recentment. 
Certa també, la voluntat ferma dels seus impulsors, Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes (CCJCC) i del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC) de treballar conjuntament per assolir aquest objectiu. Certa, en fi, la 
necessitat d’aclarir i estructurar el panorama professional per ajudar els 
usuaris dels serveis professionals a trobar la figura que aporti la solució 
adient a aquesta demanada de suport professional especialitzat de qualitat.
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Constituirà una de les responsabilitats de la Junta Directiva del RECC la 
difusió d’aquesta acreditació i aconseguir que tingui una veu pròpia dins el 
mon professional i que obtingui el reconeixement dins el mon empresarial i 
financer. 
Vull aprofitar aquesta ocasió per agrair la dedicació dels membres del Con-
sell Directiu del Registre d’Experts Comptables de Catalunya: Antoni Del-
gado, Salvador Bertrán, Rodrigo Cabedo, Martí Garcia, Cristina Gil, Xavier 
Llopart, Lluís Prims, Mariàngela Ramió i Gemma Soligó, dels membres del 
Tribunal Avaluador del Registre d’Experts Comptables de Catalunya, que 
fan possible el sistema d’acreditació coordinant les proves d’accés mitjan-
çant examen i avaluant periòdicament els expedients de mèrits professionals 
que es presenten: Jordi Martí Pidelaserra, Magda Solà Tey, Víctor Benedito, 
Francesc Garreta, Emili Gironella i Albert Grèbol, així com dels secretaris 
Joan Ramon Salvador i Lluís Santaló, dels gerents Xavier Cardona i Mauri-
ci Olivé, dels degans Daniel Faura i Joan B. Casas i dels equips del Col·legi 
de Censors Jurats de Comptes i del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
que col·laboren per a que el Registre dugui a terme la seva funció. 

Xavier Subirats,
President del Registre d’Experts  

Comptables de Catalunya


