
  
 

 

 

AUDITORIA FINANCERA 

 

Tipus d’assignatura 

 
Titulació:  GRAU en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. 

Curs: Optativa Diürn 

Trimestre: Segon 
Crèdits ECTS: 5 

Professorat: JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ 

 Idiomes d’ impartició:  Castellà 100% 

 

1.- Objectius 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 

El contingut d’aquesta assignatura pretén donar a 

conèixer de forma pràctica el marc legal, les normes 

tècniques i els procediments empleats per dur a terme 

l’activitat d’auditoria. 

 

No es pretén aconseguir formar tècnics i experts 

auditors, cosa que només s’adquireix amb 

l’experiència i una adequada formació continuada, 

però sí conèixer la utilitat dels informes d’auditoria, les 

responsabilitats dels auditors, les tècniques que 

utilitza en la realització de la seva activitat, etc. 

En acabar l'assignatura els alumnes coneixeran la 

funció de l'auditor i el paper que juga l'auditoria de 

comptes en la fiabilitat dels estats financers de les 

empreses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

2.- Competències 
 

2.1.-  Competències 
bàsiques 
 

 

 

 CB2 . Que els estudiants sàpiguen aplicar els 
seus coneixements al seu treball o vocació d'una 
forma professional i posseeixin les competències 
que solen demostrar-se mitjançant de l'elaboració 
i defensa d'arguments i la resolució de problemes 
dins la seva àrea d'estudi ; 

 CB3 . Que els estudiants tinguin la capacitat de 
reunir i interpretar dades rellevants (normalment 
dins la seva àrea d'estudi ) per emetre judicis que 
incloguin una reflexió sobre temes rellevants 
d'índole social , científica o ètica ; 

 CB5 . Que els estudiants hagin desenvolupat 
aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per 
emprendre estudis posteriors amb un alt grau de 
autonomia.  

 

 

2.2.-  Competències 
generals 
 

 

 

 CG2 . Generar idees i solucionar problemes, tant 
de manera individual com col·lectiva, així com 
disposar de capacitat per expressar a altres 
aquestes idees i solucions. 

 

 

2.3.-  Competències 
transversals 
 

 

 

 CT4 . Mostrar habilitats emprenedores de lideratge 
i direcció, que reforcin la confiança personal i 
redueixin l'aversió al risc . 

 CT5 . Reconèixer la diversitat i multiculturalitat a 
través del treball en equips de caràcter 
interdisciplinari . 

 CT6 . Dominar les eines informàtiques i les seves 
principals aplicacions per a l'activitat acadèmica 
ordinària . 

 CT7 . Desenvolupar tasques de manera autònoma 
amb una correcta organització i temporalització del 
treball acadèmic, aplicant amb flexibilitat i 
creativitat els coneixements adquirits i adaptar-lo a 
contextos i situacions noves . 

 CT8 . Interpretar normativa legal i d'organització 
institucional i gestionar informació d'àmbit 
empresarial . 

 

 



  
 

 

 

Resultats del aprenentatge: 

 

3.- Metodologia de treball 
 

 Classes magistrals. Presentació ppt.  

 Exercicis pràctics 

 Comentaris i debats sobre noticies d’actualitat per cada tema  

 Treball en grups d’anàlisi i síntesi de determinades temàtiques. 

 Realització de tutories individuals o en grup. 

 Recerca i/o utilització de material (documents, publicacions, articles, vídeos, 
etc.) per a determinats temes. 

 Estudi i anàlisi de material exemple. 

 Es valorarà realitzar visites externes i/o sessions amb professionals.  

2.4.-  Competències 

específiques 

 CE.3 . Analitzar i valorar la informació dels estats 

comptables aplicant criteris legals o definits per 

l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar 

informes financers que serveixin per a la presa de 

decisions. 

Conèixer la funció de l'auditor i el paper que juga l'auditoria de comptes en el 

manteniment de les empreses. Això implica tenir coneixement de: 

 

a) Normes d'auditoria 

b) La importància del Control Intern 

c) El Desenvolupament d'una Auditoria externa, l'Evidència, principals procediments 

que es realitzen en les àrees més importants. 

d) Documentació de l'Auditoria, papers de treball, el Balanç de Situació en diferents 

partides, Actiu no corrent i corrent, Patrimoni net, Passiu no corrent i corrent. 

Compte de pèrdues i guanys, ingressos i despeses. 

e) Tancament de l'Auditoria i altres temes, situació fiscal, Auditoria interna, 

esdeveniments posteriors. 

f) Informe d’Auditoria de comptes anuals i altres tipus d’informes. 



  
 

 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L'examen final suposa el 75% de la nota final i consistirà en un examen test i un cas 
pràctic que consistirà en la realització d’un informe d’auditoria. 
 
El 25% que resta es formarà a partir dels treballs i casos pràctics que es tenen que 
realitzar durant el trimestre. 
 
Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i 
preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades. 
 

L'assignatura necessita la participació per part de l'alumne. 

En resum l’avaluació de l’assignatura serà: 

1. Exercicis i treballs entregats durant el trimestre  25 % 

2. Examen final – Test i Cas pràctic    75 % 

En el període de recuperació només hi ha opció de recuperar: 

2 Examen final – Test i Cas pràctic  75 % 

 



  
 

 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1 L'entorn legal de l'auditoria. 
 
Conèixer els aspectes més rellevants de la llei i el reglament 
d'auditoria. 
 

Tema 2 
 

Normes d'auditoria (de caràcter general, sobre l'execució del 
treball i sobre l'elaboració d'informes) 
 
Conèixer les principals normes d'auditoria , principalment 
aquelles que fan referència a l'execució el treball i a l'elaboració 
de l'informe. 
 
 

Tema 3 
 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 
 
 
Tema 5 
 
 
 
 
Tema 6 
 

El Control Intern. 
 
Conèixer què significa " Control Intern" i la importància d'aquest 
concepte en el desenvolupament de l'auditoria. 
 
Desenvolupament d'una auditoria: Planificació i Revisió 
analítica. 
 
Conèixer la importància de la Planificació i la revisió analítica . 
Realitzar casos pràctics de revisió analítica . 
 
Auditoria d'àrees concretes. 
 
Conèixer els procediments d'auditoria que es realitzen en 
algunes àrees concretes (Immobilitzat , clients , proveïdors , ... ) 
 
Informes d'auditoria. 
 
Conèixer els diferents tipus d'informes i excepcions d'auditoria. 
El principal objectiu és saber interpretar un informe d'auditoria i 
redactar-ho en funció de les conclusions obtingudes desprès de 
realitzar els procediments d’auditoria. 
 

 



  
 

 

 

6.- Recursos didàctics 
 

 

Al llarg del curs s'anirà facilitant una sèrie d'articles i treballs relatius i complementaris 

sobre els temes que s'aborden durant el desenvolupament de l'assignatura , tant ja 

publicades com que es publiquin durant el període lectiu . 

 

Els Principals recursos didàctics seran els normes Tècniques i Resolucions que és 
troben publicades a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 
(www.icac.meh.es). 

 

 


