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Barcelona, 26 de novembre del 2015 
 

 

200 auditors celebren el Dia de l’Auditor del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya al Paranimf de la Universitat de Barcelona 

 

 

DANIEL FAURA (CCJCC) LAMENTA EL CREIXEMENT 

DEL NOMBRE DE MUNICIPIS CATALANS QUE 

PRESENTEN ELS COMPTES FORA DE TERMINI 
 

 

● El president dels auditors catalans emmarca la pràctica auditora en la 

“integritat, l’objectivitat i l’imperatiu ètic”, i des de “l’escepticisme i la 

independència professional” 

 

● El CCJCC commemorarà el seu 85è aniversari l’any 2016 

 

● Mario Alonso (ICJCE) defensa un canvi de normativa en l’auditoria 

pública i un supervisor independent 
 

 

 

El president dels auditors catalans, Daniel Faura, ha lamentat l’increment 

del nombre de municipis de Catalunya que presenten els seus comptes 

anuals fora del termini legal. Faura ha justificat el seu posicionament en 

unes dades fetes públiques recentment per la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, que palesen que un 73% dels municipis han presentat els 

comptes anuals de 2014 en la data legal que els corresponia, enfront del 

78% que ho van fer l’any anterior. 

 

Faura ha insistit en la necessitat que des del sector públic s’adopti la 

“transparència” com a condició necessària per “garantir la integritat i la bona 

governança”. I ha defensat que “els comptes públics siguin auditats per 

experts independents”. 

 

El president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha 

emmarcat la pràctica auditora en la “integritat, l’objectivitat i l’imperatiu ètic” i 

ha declarat “trobar a faltar cursos d’ètica aplicada” en l’etapa formativa dels 

futurs professionals de l’auditoria -bàsicament, en la formació de graus 

universitaris, però també en matèries exigides per l’ICAC- que “els dotin de 
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competències per encarar els dilemes que sorgiran durant les seves 

respectives trajectòries professionals”. 

 

El president dels auditors catalans també ha posat en valor l’efemèride que 

suposarà el 85è aniversari del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 

Catalunya, que es commemorarà l’any 2016. L’Entitat té el seu origen en la Llei 

7/1995, del Parlament de Catalunya. El seu impuls va suposar la recuperació del 

Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya, una institució creada el 1931. 

 

Daniel Faura ha pronunciat aquestes paraules en el marc del Dia de l’Auditor, 

cita anual que enguany ha congregat 200 professionals de l’auditoria de comptes 

en el Paranimf de la Universitat de Barcelona (UB).  

 

En l’acte també hi han participat personalitats com Mario Alonso, president del 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Dídac Ramírez, 

rector de la Universitat de Barcelona, Elisenda Paluzie, degana de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i Jordi Llovet, catedràtic 

de Literatura Comparada de la UB i crític literari. Llovet ha pronunciat la 

conferència “El valor invisible de les Humanitats”. 

 

Ens públics sense auditoria externa 
 

Mario Alonso, president del ICJCE, ha indicat que menys d’un 10% dels ens 

públics locals a Espanya reten els seus comptes mitjançant una auditoria externa 

i ha anunciat que l’Instituto ha remès una carta als principals partits polítics 

“perquè promoguin els canvis necessaris en la normativa d’auditoria 

pública i ho incorporin en els seus programes electorals per a les properes 

eleccions generals”.  

 

Alonso ha afegit que des del sector també se sol·licita al Govern espanyol “un 

supervisor independent” de forma que “se separin amb claredat les funcions 

reguladores i les d’emissió de normes comptables”. 

 

Disrupció tecnològica, transformació i anticipació 

D’altra banda, en la seva intervenció en el Dia de l’Auditor, Daniel Faura ha 

admès que davant la disrupció tecnològica i en les comunicacions, “avui és 

imprescindible per a l’auditor dominar noves tècniques i adquirir noves 
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competències” que li permetin identificar la informació necessària per a poder 

realitzar la seva missió.  

 

Faura ha remarcat que “els coneixements comptables i financers quedaran 

curts” en un entorn en què “es precisaran altres formats i continguts de 

formació, amb menys domini de reglamentació i normativa, i més atenció 

en el desenvolupament d’habilitats analítiques i de gestió”. En aquest 

context, el president dels auditors catalans ha vaticinat la difusió del Big Data en 

la pràctica auditora perquè, en la seva opinió, “permetrà a l’auditor disposar i 

identificar la informació rellevant imprescindible” per executar la seva tasca. 

 

Finalment, Faura ha sostingut que les noves regulacions i l’increment de les 

càrregues administratives en la pràctica auditora són factors que “podrien 

incentivar als professionals del sector a centrar-se en tasques 

d’assessorament i consultoria”. 
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