Cos d’Auditors de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Convocatòria CO A1-AUD/2017
Torn lliure / Promoció interna
Primera prova / Segon exercici
1. Segons les normes de reconeixement i valoració dels diferents plans comptables
vigents, es poden activar les despeses de recerca i desenvolupament?
2. Expliqueu la diferència conceptual entre les operacions d’adscripció i de cessió
gratuïtes d’ús de béns i drets, segons la Norma de reconeixement i valoració 19a
del Pla general de comptabilitat pública, aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, del
13 d’abril.
3. El 30 de juny de l’any 1 una administració pública obté un préstec a cinc anys per
import d’1 M€. L’any 2 paga quotes per import de 200.000 €, dels quals 50.000
corresponen a interessos. Com es reflectiran comptablement les operacions
anteriors en la comptabilitat financera i en la comptabilitat pressupostària dels
anys 1 i 2?
4. En la fiscalització (de legalitat i financera) d’un ens públic subjecte a comptabilitat
pública, quins procediments cal realitzar per verificar un saldo pressupostari
pendent de pagament en concepte d’una subvenció de capital no nominativa
atorgada en l’exercici corrent a favor d’un tercer?
5. Què mesuren les desviacions de finançament de les despeses amb finançament
afectat? Quins estats afecten i com es veuen afectats?
6. Quines de les següents operacions realitzades per una administració pública l’any
2017 suposen un ajustament al resultat pressupostari per obtenir el resultat
economicopatrimonial i quin serà el sentit de l’ajustament?
a. El 30 de juny l’entitat adquireix un element d’immobilitzat amb un cost de
10.000 € i una vida útil de 10 anys.
b. L’entitat rep transferències corrents per 50.000 €.
c. L’entitat retorna un préstec obtingut l’any 2010 abonant l’última quota de
30.000 €, que inclou 1.000 € d’interessos.
d. L’entitat satisfà retribucions al seu personal per 100.000 €.
e. L’entitat registra una provisió per un litigi en curs per 30.000 €.
f. L’entitat abona una indemnització de 40.000 € a un treballador per a la qual va
crear el 2016 una provisió de 20.000 €.
7. Quines conseqüències té que una corporació local incompleixi el termini de
lliurament del seu compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya?

8. Es disposa d’N justificants de despesa d’igual quantia i per fiscalitzar-los es
decideix seleccionar-ne una mostra. Per a un nivell de confiança del 95%, en què
l’error tolerable és del 5% i l’error esperat del 4%, resulta una grandària mostral
d’n justificants de despesa. Què passaria amb la grandària mostral (augmentaria,
disminuiria o romandria constant) si:
a. L’error tolerable fos del 2% (mantenint constant la resta de paràmetres).
b. L’error esperat fos del 2% (mantenint constant la resta de paràmetres).
c. El nivell de confiança fos del 90% (mantenint constant la resta de paràmetres).
Justifiqueu la resposta.
9. Una empresa pública formalitza un contracte d’arrendament d’una maquinària
especialitzada amb les característiques següents:
- Objecte: maquinària amb un preu de tarifa de 200.000 €.
- Durada: 4 anys.
- Quotes d’arrendament mensuals: 4.850 €.
- Quota final addicional: 4.500 €.
Com haurà de registrar l’empresa aquest contracte? Justifiqueu la resposta.
10. En la fiscalització (de legalitat i financera) d’un ens subjecte a comptabilitat
pública (Pla general de comptabilitat pública, aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010,
del 13 d’abril) s’ha posat de manifest que al tancament de l’exercici 2017 el
compte 413, Creditors per operacions meritades, presentava un saldo significatiu
que feia referència a obligacions vençudes pendents d’aplicar al pressupost.
Quins són els principals aspectes que cal analitzar i, en funció d’aquesta anàlisi,
què s’hauria de posar de manifest en l’informe de fiscalització?
11. En un procediment de fiscalització es posa de manifest que una empresa va
acomiadar el 31 de març del 2017 un treballador amb una antiguitat des de l’1 de
gener de 1992. Com hauria d’haver calculat l’empresa el pagament a satisfer al
treballador si:
a. L’acomiadament va ser per causes objectives.
b. El 15 de desembre del 2017 l’Administració de Justícia va declarar
l’acomiadament improcedent i l’empresa va readmetre el treballador.
c. El 15 de desembre del 2017 l’Administració de Justícia va declarar
l’acomiadament improcedent i l’empresa no va readmetre el treballador.
12. En la fiscalització financera d’una entitat sotmesa al Pla general de comptabilitat
pública, aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, del 13 d’abril, quins procediments
alternatius s’haurien d’aplicar si no s’ha obtingut resposta a una de les cartes de
confirmació de saldos dels comptes a cobrar? Comenteu també la repercussió
que podria tenir en l’informe de fiscalització el fet de no poder obtenir evidència
d’auditoria suficient, tenint present que l’import del saldo és significatiu.

