
  

 

 

 

XIX JORNADA TÈCNICA D’AUDITORIA 
 

Uns 200 professionals van assistir ahir a la XIX Jornada Tècnica d’Auditoria organitzada 

conjuntament pel Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) i el Registro de Economistas 

Auditores (REA) del Consejo General de Economistas i que va oferir un total de 7 ponències per 

abordar els principals temes d’actualitat i d’interès per al sector. Celebrada a la seu del CEC a 

Barcelona, també es va seguir per videoconferència des de les seus del Col·legi a Tarragona, 

Lleida i Girona. 

El degà del CEC Anton Gasol i el president de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya 

Emilio Álvarez van donar la benvinguda als assistents recordant que des del Col·legi s’organitzen 

cada any una vuitantena de cursos especialitzats en auditoria.  

Conferència inaugural 

La conferència inaugural de la jornada va anar a càrrec del director de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, el qual va subratllar que “la transparència i un sistema integral 

de prevenció són claus per evitar la corrupció”. Gimeno va detallar les virtuts de la transparència, 

la qual va definir com “un escut contra la corrupció, ja sigui en el sector públic o en el privat". El 

director d’Antifrau també va destacar la importància de la prevenció i la necessitat d’implantar 

plans d’integritat en totes les organitzacions. Considera que no n’hi ha prou amb un paquet 

normatiu, sinó que cal un procés d’informació i sensibilització previ i altres acompanyaments 

per tal d’impregnar la cultura de la organització i el conjunt de la seva activitat. "És important 

que les empreses disposin de codis de conducta, formació i protocols de protecció dels 

alertadors davant possibles actes il·lícits” va afirmar Gimeno. “Cal que ens centrem en el risc, en 

gestionar-lo de manera integral". 

El director d’Antifrau es va referir especialment als canals de denúncia i a la denúncia interna, 

com una de les principals fonts d’informació a l’hora de detectar els punts febles d’una 

organització. "És necessari invertir en prevenció per evitar futurs danys en la reputació de 

l'empresa. Els canals de denúncia han de formar part d'un sistema integral preventiu", va 

asseverar Gimeno. El director d'Antifrau va posar en valor la tasca auditora, tant pel que fa a la 

informació financera com la no financera —incorporada per la Llei 11/2018— i va encoratjar els 

professionals a exercir-la amb integritat i a gestionar els conflictes d’interès que poden 

comprometre la seva imparcialitat. 

Ponències 

L’auditor i el frau en les empreses va centrar les primeres ponències de la jornada moderades 

pel membre del Comitè Directiu de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya i soci 

d’AUDITIA Audit, Tax and Advisory Lluís E. Guerra. En primer lloc, l’economista, auditor de 

comptes i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors Emili Gironella va 

afirmar que “l’auditor de comptes no és Superman a l’hora de descobrir o detectar determinats 

fraus i no es pot esperar que actuï com a tal” i va afegir que “la formació dels auditors en alguns 

temes com ara les finances és millorable”.  



  

 

 

Per la seva banda, el director general de Winterman i consultor d’Intel·ligència i Seguretat 

Empresarial Enric Vilamajó va repassar la situació del frau a Espanya recordant que “a Espanya, 

el 54% de les empreses reconeixen haver estat víctimes de frau” i que “entre el 50 i el 60% dels 

casos de frau investigats són de caràcter intern”. Vilamajó també va aconsellar “establir un 

sistema de prevenció i detecció del frau a les empreses basat en les alertes”.  

A continuació, el vicepresident de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya i soci 

d’EQUIFOND Auditores Francesc Garreta va presentar la intervenció del vicepresident del REA 

Auditores, degà de l’Il·lustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid 

i soci d’Eudita Persevia Auditores Eladio Acevedo, el qual va abordar l’auditoria de comptes 

anuals no formulades sota el marc d’informació financera d’imatge fidel. Acevedo va recalcar 

que en la formulació dels comptes anuals de les empreses en funcionament “s’ha de considerar 

tota la informació que afecti l’aplicació de l’empresa i el coneixement que la gestió de l’entitat 

continuarà en un futur previsible”.  

Seguidament, el membre del Comitè Directiu de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA 

Catalunya i soci de Zenit Auditores y Consultores Salvador Grabulós va presentar la ponència 

d’Eva Castellanos, subdirectora general de Control Tècnic de l’Institut de Comptabilitat i 

Auditoria de Comptes (ICAC). Castellanos va abordar els diversos riscos que poden afectar els 

elements del sistema de control de qualitat intern dels auditors de comptes en “la qualitat, els 

requeriment d’ètica aplicables, l’acceptació i la continuïtat de relacions amb clients i encàrrecs, 

els recursos humans, la realització d’encàrrecs i el seguiment”. 

Després del dinar networking, la XIX Jornada Tècnica d’Auditoria va seguir amb les intervencions 

del Cap d’Unitat Regional d’Inspecció en la Delegació Especial de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària (AEAT) de Catalunya José Manuel Lizanda i del membre del Comitè 

Directiu de la Comissió de FiscalistesCEC i associat de l’Àrea Fiscal d’Audiconsultores Josep 

Sotelo centrades en l’auditoria d’impostos. En relació a l’auditoria fiscal de l’Impost sobre 

Societats van ressaltar que “l’activitat econòmica i els àmbits geogràfics en els quals l’entitat 

desenvolupa la seva activitat determina les seves obligacions tributàries”. També es va abordar 

la revisió del balanç i del resultat comptable, comentant que “principalment el risc es pot 

localitzar en les operacions amb entitats no residents, i en especial, en les localitzades en 

territoris de baixa tributació i operacions realitzades amb socis persones físiques”. Finalment 

van repassar les contingències més habituals relatives a l’IVA i a les retencions a residents i no 

residents. Les intervencions de Lizanda i Sotelo van ser moderades per la membre del Comitè 

Directiu de la Comissió d’Auditors de Comptes | REA Catalunya i sòcia de la firma Izuzquiza, Ledo 

i Oriols Auditors Irene Ledo. 

La segona ponència de la tarda va tenir com a protagonistes els plans de viabilitat de la mà del 

professor titular de la Universitat de Barcelona Jordi Martí i del professor associat al 

Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona i soci de LBL Partners Juan 

Lloret. Jordi Martí va parlar de la viabilitat de l’entitat des de la informació no financera, 

concloent que “un pla de viabilitat ha de contemplar les relacions mediambientals, socials i de 

governança i diagnosticar si el valor afegit és capaç de cobrir aquestes necessitats”.  

 



  

 

 

Juan Lloret va comentar com “a l’hora de definir un pla de viabilitat s’ha de fer un diagnòstic 

adequat i definir un model de negoci viable, un pla d’accions específiques i un control de qualitat 

i seguiment”. Finalment va sintetitzar el contingut de la Guia de Plans de Viabilitat elaborada pel 

Registre d’Experts Comptables (REC) del qual és coautor.  

Conferència de cloenda 

L’economista, auditor de comptes, professor de Comptabilitat i Economia Financera de la 

Universitat de Barcelona i Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors José 

María Gay de Liébana va impartir la conferència de cloenda de la XIX Jornada Tècnica 

d’Auditoria abordant les finances de les grans tecnològiques. Gay de Liébana va assegurar que 

“hem passat del capitalisme mercantil, industrial i financer al capitalisme tecnològic” i que 

“actualment vivim en l’imperi de les tecnològiques, que són majoria entre les 20 grans 

companyies del món per capitalització borsària”. En aquest sentit va alertar que “no hi ha cap 

empresa europea entre elles”. Gay de Liébana va afirmar que “el model de presentació 

tradicional dels balanços ja no serveix” i que “les empreses que no estiguin per sobre del 20% 

de resultat net després d’impostos no són res”. També va defensar que “les grans companyies 

tecnològiques paguen més impostos que les empreses de l’IBEX35, a excepció d’Inditex”.  

Segons José María Gay de Liébana, el secret de l’èxit de les empreses tecnològiques és “la seva 

despesa en R+D i tecnologia, que per exemple en el cas d’Amazon va ser el doble que la 

d’Espanya l’any 2018”. També va apuntar com a altres claus del seu èxit “la monetització de les 

dades, el creixent domini publicitari, la creació i distribució de continguts en múltiples àmbits i 

la seva capacitat expansiva i invasiva per fer més tecnològics d’altres sectors”.  

Gay de Liébana va analitzar les 5 grans tecnològiques de Wall Street (Apple, Microsoft, Amazon, 

Alphabet i Facebook) en l’exercici 2018, destacant les seves elevades rendibilitats financeres 

d’entre el 26 i el 55%, molt per sobre del 10-12% de les empreses de l’IBEX35. També va 

comentar com “les cinc grans tecnològiques tenien el 2018 un saldo de diner equivalent al 48% 

del PIB d'Espanya". Finalment va fer una comparativa entre Amazon i El Corte Inglés, subratllant 

les grans diferències en la rendibilitat econòmica i financera, la rotació de l’actiu, la cobertura 

del deute per ingressos i vendes, així com en la facturació i benefici net per treballador. 

Finalment, el president del Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo General de 

Economistas Carlos Puig de Travy va cloure la XIX Jornada Tècnica d’Auditoria repassant les 

principals novetats del REA previstes per als propers mesos i va agrair a assistents i ponents la 

seva participació a la jornada de formació, inclosa en la normativa d’auditoria vigent. 

 

 

 


