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Plantejament de la Consulta 

Una empresa signa un acord amb un dels seus proveïdors pel que adquirirà certa quantitat 

de mercaderies en un termini prefixat mantenint-se per totes elles un preu fixe. Les 

mercaderies que es poguessin adquirir fora del termini o la quantitat acordades tindran 

una preu de mercat no prèviament determinat. 

La consulta s’interessa per si és podria interpretar que aquest contracte fora un instrument 

de cobertura. 

Resposta 

El tractament normatiu aplicable queda recollit a la NRV 9ª d’instruments financers del 

PGC, on hi ha menció expressa als contractes que es mantinguin amb el propòsit de rebre 

o lliurar actius no financers, com és el cas aplicable en aquesta consulta. Per aquests 

contractes el tractament comptable és el de bestreta (si hi ha cap desemborsament anterior 

a la transacció) o de compromís (si no hi ha desemborsaments previs i tant l’operació 

com el pagament estan pendents d’executar-se). 

Només donarà lloc a reconèixer instruments financers derivats si el contracte es pot 

liquidar per diferències o l’actiu no financer rebut és alienat ràpidament per obtenir un 

guany en la intermediació. 

Anàlisi 

ICAC centra la resposta en el tractament dels contractes sobre actius no financers i el seu 

reconeixement o no com instruments derivats. En aquest sentit la resposta és coherent i 

ajustada a normativa, doncs la norma tracta de manera singular els compromisos sobre 

compres de mercaderies (o altres actius no financers) fins i tot quan, com és el cas, el 

contracte té totes les característiques d’un forward (o compra a termini) que si hagués 

afectat a instruments financers suposaria identificar una contracte híbrid, és a dir, que 

contindria un derivat que caldria identificar i valorar separadament. 

El compromís ferm d’adquirir mercaderies podria, això si, ser una partida coberta, tal 

com diu la mateixa NRV 9ª 

Podrán tener la calificación de partidas cubiertas, los activos y pasivos 

reconocidos, los compromisos en firme no reconocidos, las transacciones 

previstas altamente probables y las inversiones netas en un negocio en el 

extranjero, que expongan a la empresa a riesgos específicamente 

identificados de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo. 
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Finalment caldria haver enraonat que en el cas que la companyia hagués adquirit els 

compromisos amb la intenció de liquidar-los per diferències (o venent la mercaderia per 

obtenir les diferències) el contracte podria ser un instrument de cobertura. En tal cas 

s’hauria d’aplicar la cobertura a d’altres contractes coberts que podrien ser altres 

compromisos de compra. Un exemple el trobaríem a empreses que fan servir una 

determinada matèria primera de producció (nitrat de plata per fabricar miralls) i pacten 

amb els seus proveïdors subministraments sobre aquesta matèria mentre fan cobertures 

amb contractes sobre una altre matèria altament correlacionada (com la plata que cotitza a 

mercats financers de derivats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOICAC 115 (setembre 2018). Consulta 4.        Nota Tècnica ACCID 
Compromisos ferms per comprar mercaderies 

 

Página 4 de 7 
 

 
ALTRES DOCUMENTS TÈCNICS  
• Conventional fallacies on Bitcoin (Júlia Bellver, Andrei Boar, Mercè Muñoz and Marta 

Torrents, Universitat Pompeu Fabra) 

• Digitalización e innovación tecnológica en el sector bancario español (Andrea Martínez & 
Naïm Guel, Universitat Pompeu Fabra) 

• RÀTIOS SECTORIALS 2017 Comptes anuals (balanços i comptes de resultats) de 143 sectors i 
25 ràtios per a cada sector (Coord. Oriol Amat) 

• Tancament comptable i fiscal per a les Pimes desembre 2018 (Manuel Rejón) 

• Aspectos destacados del proyecto de resolución del ICAC sobre criterios de presentación de 
instrumentos financieros y otros aspectos contables de índole mercantil. (Carlos Mahiques y 
M.José Palau) 

• Caso práctico: Diseño y seguimiento de un cuadro de mando integral. El caso de una 
empresa de servicios. (Fco. Javier Subias) 

• La función del Controller. Aspectos clave y errores frecuentes. (Andrés Díaz Balsa) 

• La contabilidad que viene para no iniciados: La información de sostenibilidad como 
complemento a la contabilidad financiera clásica (Llorenç Bagur y Marc Oliveras, miembros 
de la Comisión de Contabilidad de Gestión de ACCID) 

• La necesidad de la Contabilidad Lean (José Miguel Vilalta)  

• Les inversions d'impacte (Impact investments): Anàlisi de les inversions que generen valor 
econòmic (Ramon Bastida)  

• Ràtios Sectorials 2016. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 25 
ràtios per a cada sector (ACCID-UPF-BSM-RECC) 

• Tancament comptable i fiscal per a les Pimes febrer 2018 (Manuel Rejón) 

• Contabilización de las criptomonedas como medio de pago en la compraventa de bienes o 
servicios (Luz Parrondo) 

• Relació de Consultes comptables i respostes ateses el 2017 

• Amortitzacions aplicables als exercicis 2017 i 2018. Anàlisi Fiscal i Comptable (J.Baqués i 
X.González) 

• Aumento del control en las secciones de crédito de las cooperatives (Vicente Cebollero) 

• Fintech: Nuevas fuentes de financiación (Jordi Carrillo) 

• La crisis del Banco Popular: Una valoración sobre los problemas de solvencia y liquidez (Joan 
Anton Ros) 

• Propostes de millora de la regulació de la inversió financera i els mercats (Coord. Xavier Puig 
i Oriol Amat) 

• Plantilla Memòria Abreujada 2016 (F.Gómez, J.Rizo, X.Sentís) 

•  

• El Mercat alternatiu Borsari (MaB): una alternativa de finançament per les petites i mitjanes 
empreses (Graciela Codina, Gemma Garrofé, Sara Medina i Maria Montserrat Roig-UPF) 

• Activos financieros: valoración, normas, procedimientos y control (Miguel Harto-Universidad 
de Extremadura) 

• Model de memòria Normal. PGC de fundacions i associacions subjectes a legislació de la 
Generalitat de Catalunya (Comissió d’Entitats No Lucratives del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes) 

• La Comptabilització dels actius Intangibles. Novetats a partir de 2016 (Ferran Rodríguez-UB) 

• Tractament comptable del producte de la venda d’aquesta energia: Rebran el tractament 
d’ingressos o bé es modificarà el cost d’adquisició de l’immoble? BOICAC Nº 105 2016: 
Consulta 4 (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat) 
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• Tractament comptable de l’aprovació d’un conveni de creditors en un procediment 
concursal, en el que no es fixen interessos per el deute romanent. BOICAC Nº 102 de 2015: 
Consulta 6 (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat) 

• Anti-Fraud Strategy (Nicola Eusebio) 

• RÀTIOS SECTORIALS 2015. Comptes anuals (balanços i comptes de resultats de 166 sectors) 
25 ràtios per a cada sector (ACCID-UPF-BSM-RECC) 

• Tancament comptable i fiscal per a les Pimes desembre 2016 (Manuel Rejón) 

• Tractament comptable de la cessió d’un terreny a canvi de la reserva d’aprofitament. BOICAC 
Nº 101: Consulta 2 (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat) 

• Comptabilització de llegats de caràcter no reintegrable rebuts per una entitat sense ànim de 
lucre. Concordança amb la norma NRV 20ª del Pla General de Comptablitat d’entitats sense 
finalitats lucratives (PCESFL). BOICAC Nº100, Consulta 6 (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat) 

• La valoració posterior dels fons de comerç en els estats financers. Un estudi introductory 
(Joan-Emili Masferrer) 

• Preparant els pressupostos 2017 de l’empresa (ACCID-CECOT) 

• Programari gratuït interactiu dels Ràtios Sectorials 2014 (Luis Muñiz) 

• RÀTIOS SECTORIALS 2014 Comptes anuals (balanç i comptes de resultats) de 166 sectors. 25 
ràtios per cada sector (ACCID-UPF-BSM-RECC) 

• Memòria normal 

• Introducció a la filosofia del marge. Claus de la gestió del marge per maximitzar beneficis 
(Comissió de Comptabilitat de Gestió) 

• Plantilla Memòria Pimes 2016 

• Plantilla Memòria Abreujada 2016 

• Determinación de las pérdidas computables para la reducción obligatoria de capital y para la 
disolución por pérdidas (BOICAC Nº102 de 2015: Consulta 5) (Comissió Comptabilitat-
Fiscalitat) 

• Relació de consultes ateses el 2015 (ACCID) 

• Codi d’Ètica per a Professionals de la Comptabilitat (versió catalana per: ACCID-CCJCC) 

• L'obligació de conservació de la documentació comptable i els seus efectes sobre la 
normativa fiscal (Comissió Comptabilitat-Fiscalitat) 

• Comentari tècnic sobre consulta ICAC Tractament comptable dels costos d’ubanització i del 
dret de superfície (BOICAC Nº102/2015 Consulta 4) 

• 10 errors clau en la negociació bancària (Joan Anton Ros Guasch) 

• Comentario técnico sobre consulta ICAC. Fecha de efectos contables en un proceso de fusión 
entre sociedades de un grupo (BOICAC Nº102/2015 Consulta 2). (Comisión Contabilidad-
Fiscalidad) 

• La nova normativa Comptable dels ens públics locals (Josep Viñas-Comissió Comptabilitat 
Pública) 

• Tancament Comptable i fiscal per a les pimes - Revisió febrer 2016 (Manuel Rejón) 

• Projecte de modificació del PGC PIMES i del PGC de 2007, de les Normes de Formulació de 
Comptes Consolidats de 2010 i del PGC d’entitats sense finalitats lucratives de 2011 
(Comissió comptabilitat ACCID-CEC) 

• Mejoras a introducir en la cuenta de pérdidas y ganancias (Subcomisión 2ª) 

• Comentarios a la nueva ley del impuesto sobre sociedades y al proyecto de reglamento del 
impuesto sobre sociedades (Com. Comptabilitat i Fiscalitat) 

• Anàlisi canvis règim econòmic de la nova Llei de Cooperatives de Catalunya (Com. 
Cooperatives)  

• El despacho de nueva generación (Oriol López Villena)  

• Aspectes clau del perfil emprenedor global (Ferran Lemus)  
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• Principales novedades de la Ley de Sociedades de Capital (Departamento Técnico del Col·legi 
de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)  

• Cierre contable fiscal para las Pymes (Manuel Rejón)  

• La factura electrónica: una realidad de las administraciones (Comisión OSI-comisión conjunta 
CEC-ACCID)  

• La fase final de migración a SEPA (Pere Brachfield)  

• Efectos contables de la Ley de apoyo a los emprendedores (Ley 14/2013 de 27 de 
septiembre) (Anselm Constans) 

• Impuesto sobre el valor añadido. Criterios de caja: Aspectos relevantes y contabilización 
(Gemma Palet y José Manuel Lizanda)  

• El control presupuestario en las empresas editoriales (Nati Sánchez Aznar)  

• El cuadro de mando: soporte de sistema de indicadores (Luis Muñiz)  

• Capital humano: un intangible relevante durante la crisis (Joan Anton Ros Guasch)  

• El ABC del Credit Manager (Joan Anton Ros Guasch)  

• El nuevo impuesto sobre sociedades (Comisión Relaciones Contabilidad-Fiscalidad) 

• Nuevas tablas de amortización (Jordi Baqués) 

 
Per a consultar els documents relacionats clica aquí 

 
ALTRES DOCUMENTS DE RECERCA 
 

• Situació actual de l’ensenyament en Comptabilitat a Catalunya 2017 (Ester Oliveras) 

• Estudio del sector agrícola en Cataluña a través de la Información Contable (M.A.Farreras, 
E.Rondós i P.Morera) 

• El canvi d'escala: un revulsiu per a la sostenibilitat del cooperativisme agroecològic? 
(L'Aresta Cooperativa Agroecológica) 

• La Planificació i l'ús d'indicadots de gestió en el sector hoteler a Catalunya (Nicole Kalemba) 

• How to write a study case (Jordi Carrillo) 

• Tesi de Màster (TM). Guia per a l’elaboració (Daniel Ferrer i Marc Oliveras) 

• Com redactar un cas (Jordi Carrillo) 

• Treball Final de Grau (TFG). Guia per a l’elaboració (Daniel Ferrer) 

• Perspectives de la ciutadania de la RS corporativa de les empreses a Catalunya (F.Marimon i 
M.Alonso) 

• Anàlisi de les relacions indirectes i les variables d’entorn en la cadena de valor del Quadre 
de Comandament Integral (Josep Llach Pagès) 

• Detecting Accounting Fraud – The Case of Let’s Gowex SA (Elena Helbig) 

• Un altre finançament per a les empreses Cooperatives (Montserrat Sagarra) 

• El método de estudio de casos en la investigación empírica en contabilidad (Maria 
J.Masanet Llodrà)  

• Associació de Comptables de Catalunya (1924-1940) (Marc Amat)  

• Análisis de las modificaciones estatutarias para adaptar el régimen de reembolso del capital 
social a las normas contables de las Cooperativas (Yolanda Montegut, Joan Josep González, 
Joseba Polanco y Ramon Bastida)  

• Investigación en contabilidad en Cataluña: Diagnóstico de la situación actual y perspectivas 
(Soledad Moya, Diego Prior y Gonzalo Rodríguez)  

• Efectes econòmics de la primera aplicació de les normes Comptables de les Cooperatives 
adaptades a la NIC 32 i la CINIIF 2 (Ramon Bastida i Lluís Carreras) 

https://accid.org/tecnica/
https://accid.org/tecnica/
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• Los indicadores no financieros como herramienta para la gestión de la empresa: análisis 
empírico en PYMES (Jordi Perramon)  

• Efectos de la aplicación de las NIIF en el coste de capital de las empresas españolas (David 
Castillo Merino, Carlota Menéndez Plans y Neus Orgaz Guerrero)  

• Análisis de la inversión empresarial catalana en China (Ana Beatriz Hernández)  

• Indicadores de responsabilidad social de las organizaciones del ámbito de trabajo 
(Montserrat Llobet Abizanda)  

• Percepciones de las cooperativas catalanas auditadas sobre el proceso de implementación 
de la NIC 32 en el capital social (Comisión Contabilidad de las Cooperativas)  

• Aplicación de herramientas de la contabilidad de gestión en la administración local (Josep 
Viñas y Pilar Curós)  

• Grado de Implantación del USALI en el sector hotelero de Cataluña (Lucia Clara Banchieri y 
Fernando Campa)  

• El Impacto de la transición al nuevo PGC de las grandes empresas catalanas (M.Àngels Fitó, 
Francesc Gómez, Soledad Moya)  

• El grado de implantación del CMI en las empresas catalanas (Lucía Clara Banchieri y 
Fernando Campa)  

 
Per a consultar els documents relacionats clica aquí 

 

 

https://accid.org/recerca/
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