Dispensa genèrica dels cursos de formació teòrics d’auditors i de la primera fase de
l’examen d’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC)
L'article 8 del text refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/2011, d'1 de juliol, estableix com un dels requisits per obtenir l'autorització per a la
inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, l'haver seguit programes
d'ensenyament teòric. Aquests cursos complementen els coneixements rebuts a l'Escola o
Facultat, endinsant als estudiants en el món de la comptabilitat avançada i de l'auditoria de
comptes i, en alguns casos, posant als futurs auditors en contacte amb el sector, ja que molts
els cursos estan organitzats amb el concurs de Corporacions representatives d'auditors, de
firmes d'auditoria i d'auditors de comptes.
Els GRADUATS/DES EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES PER LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA d’acord amb el pla d’estudis publicat per la Resolució de 18 de Novembre de
2013, de la Universitat de Barcelona, tindran la dispensa genèrica dels cursos de formació
teòrics d’auditors i de la primera fase de l’examen d’accés al Registre Oficial d’Auditors de
Comptes en les matèries recollides a la taula d’equivalències, sempre que el títol o suplement
europeu del títol confirmi cursades les assignatures assenyalades a la taula.
BLOCS TEMÀTICS DISPENSATS
BLOC I
Mòdul I.2: Marcs Normatius d’informació financera
aplicables a Espanya
· I.2.1: Pla General de Comptabilitat i PGC de PIMES
· I.2.2: Normes per a la formulació de comptes
anuals consolidades.
Mòdul I.3: Altres matèries comptables
· I.3.1: Anàlisis d’estats financers
· I.3.2: Comptabilitat analítica de costos,
pressupostària i de gestió.
BLOC II
Mòdul II.1 Matèries jurídiques
Dret civil i mercantil
Dret de societats, d’altres entitats i governança
Dret concursal
Dret fiscal
Dret del treball i de la Seguretat Social
Mòdul II.2 Tecnologia de la informació i sistemes
informàtics
Mòdul II.3 Altres matèries
Economia general i economia financera
Economia de l’empresa
Principis fonamentals de gestió financera de les
empreses
Matemàtiques i estadística

ASSIGNACIÓ CURSADES DEL GRAU EN ADE (UB)

Comptabilitat I
Comptabilitat II
Consolidació d’Estats Comptables (Op.)
Anàlisis d’Estats Comptables
Comptabilitat Analítica

Introducció al Dret de l’Empresa
Dret Mercantil
Fiscalitat de l’Empresa
Fonaments de la Fiscalitat
Recursos Humans
Plans Públics de Previsió (Op.)
Sistemes d’Informació Empresarial per a la
Direcció (Op.)
Administració de l’Empresa
Economia de l’Empresa
Història Econòmica
Introducció a l’Economia
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Microeconomia
Estadística I
Estadística II

Macroeconomia
Entorn Econòmic Mundial
Entorn Econòmic Espanyol
Matemàtica Financera
Direcció Estratègica
Direcció Financera
Econometria de l’Empresa
Finances Corporatives
(Op.: Caràcter optatiu de l’assignatura en el pla d’estudis)

