
 

 
Nota de premsa 

 

El president d’Economistes Comptables del Consejo 
General de Economistas alerta de la falta d’una regulació 
normativa específica per a la figura de l’expert comptable 
 
- 200 professionals de l’auditoria s’han reunit avui a Barcelona en la 18ª 
Jornada Tècnica d’Auditoria organitzada pel Col·legi d’Economistes de 
Catalunya i el Consejo General de Economistas.  
 
- El president d’Economistas Contables del Consejo General de Economistas 
i vicepresident del Registro de Expertos Contables Francisco Gracia ha 
demanat una “normativa que reguli, desenvolupi i defineixi clarament quines 
són les àrees de treball de l’expert comptable”.  
 
- La subdirectora de Normes Tècniques d’Auditoria de l’Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas-ICAC María Jesús Alonso ha apuntat 
que en els nous informes d’auditoria “s’incrementa la informació en les 
seccions de responsabilitat dels administradors i dels auditors”, mentre que 
el president del mateix ICAC Enrique Rubio ha defensat “seguir apostant per 
una informació econòmica i financera de qualitat”. 
 
Barcelona, 27 de setembre del 2018.- En el marc de la sessió de tarda de la 18a 
edició de la Jornada Tècnica d’Auditoria del Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
el Consejo General de Economistas celebrada avui a Barcelona, el president 
d’Economistas Contables EC del Consejo General de Economistas-CGE i 
vicepresident del Registro de Expertos Contables-REC Francisco Gracia ha 
abordat els informes que poden realitzar l’auditor i l’expert comptable. D’entrada 
ha alertat que “no existeix una definició clara en la normativa mercantil de la figura 
de l’expert comptable, així com una normativa que el reguli, el desenvolupi i que 
defineixi clarament quines són les seves àrees de treball”.  D’altra banda ha 
admès que “existeixen multitud d’informes els quals poden ser elaborats pels 
experts comptables i que poden topar amb els que du a terme un auditor de 
comptes”. En aquest sentit ha explicat que “diverses organitzacions i registres han 
intentat fixar les bases de desenvolupament de la figura de l’expert comptable com 
és el cas del Registre d’Experts Comptables creat per l’Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España i el Consejo General de Economistas”. 
 
La 18a Jornada Tècnica d’Auditoria també ha comptat amb la intervenció de la 
subdirectora de Normes Tècniques d’Auditoria de l’Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas-ICAC María Jesús Alonso, la qual ha repassat les 
principals problemàtiques relacionades amb l’aplicació dels nous informes 
d’auditoria, els quals ha recordat que “impliquen una modificació substancial que 
afecten tant l’estructura com el contingut”. Alonso ha afegit que “el nou informe 
proporciona una major informació als usuaris i facilita globalment la comparabilitat i 
congruència entre informes”. A més, Alonso ha subratllat que “s’incrementa 
considerablement la informació en les seccions de responsabilitat dels 
administradors i dels auditors”.  



 

La responsable de Normes Tècniques d’Auditoria de l’ICAC també ha ressaltat 
que s’afegeixen tres seccions noves que porten per nom “qüestions clau de 
l’auditoria”, “incertesa relacionada amb el principi d’empresa en funcionament” i 
“altra informació”. D’entre les principals problemàtiques detectades en els nous 
informes, Alonso ha indicat la falta de concreció en la definició dels títols i de 
l’estructura de l’informe, així com en la manera d’introduir-hi les opinions”. 
 
La última ponència del dia ha anat a càrrec del president de l’Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas-ICAC Enrique Rubio, el qual ha defensat 
“seguir apostant per una informació econòmica i financera de qualitat en la línia del 
que s’ha anat impulsant en els últims 30 anys”. Entre els reptes de futur, Rubio ha 
assenyalat aspectes com la independència, la qualitat, el big data, la 
ciberseguretat, la capacitat de creixement o l’atractiu de l’activitat. 
 
Finalment, el president del Registro de Economistas Auditores del Consejo 
General de Economistas Carlos Puig i el president de la Comissió d’Auditoria de 
Comptes | REA Catalunya Emilio Álvarez han estat els responsables de cloure 
una jornada que ha comptat amb l’assistència d’uns 200 professionals del sector 
de l’auditoria de comptes.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) que compta amb més de 8.000 
col·legiats (800 dels quals formen part de la Comissió d’Auditors de Comptes | 
REA Catalunya del CEC) i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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