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Barcelona, 14 de novembre del 2014 
 

 

Més de 200 auditors celebren el Dia de l’Auditor del Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya al Born Centre Cultural 

 

 
 

ELS AUDITORS CATALANS PREMIEN EL PORTAL 

DE TRANSPARÈNCIA DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA 
 

 

● El portal de Transparència de la Generalitat respon als compromisos del 

Govern arran de la cimera anticorrupció del passat mes de febrer 

 

● Faura (Censors de Comptes): “En aquest futur més incert i 

complex, caldrà anar més enllà de les capacitats i habilitats tradicionals de 

la nostra professió” 

 

● Mario Alonso (ICJCE): “Els auditors oferim la nostra col·laboració perquè 

la nova Llei d’Auditoria de Comptes sigui un èxit per a l’interès públic i per 

a la professió, però sempre des del consens” 
 

 

 

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), en el 

marc del Dia de l’Auditor, ha lliurat el Premi a la millor comunicació en 

temes relacionats amb la transparència al Portal de Transparència GENCAT 

(http://transparencia.gencat.cat/), que enguany ha obtingut la màxima 

qualificació de l'organització Transparency International. Daniel Faura, 

president del Col·legi, ha fet entrega del Premi a Ignasi Genovès, director 

general d’Atenció Ciutadana. 

 

Aquest portal web de la transparència respon a una de les 51 mesures que 

el Govern de la Generalitat va proposar arran de la cimera anticorrupció 

que el mateix Govern va convocar el passat mes de febrer i inclou, entre 

altres, indicadors de serveis, pressupostos detallats, informació sobre 

http://transparencia.gencat.cat/
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contractació, subvencions atorgades i retribucions a personal i a càrrecs 

electes. 

 

Per la seva part, en l’apartat d’Ajut a la Cooperació ha estat reconeguda la 

campanya de la Creu Roja “Aliança Humanitària per a l'Alimentació 

Infantil”. 

 

En el decurs de la seva intervenció, el president dels auditors catalans, Daniel 

Faura, ha destacat que “en aquest futur més incert i complex que ens toca 

viure, caldrà anar més enllà de les capacitats i habilitats tradicionals de la 

nostra professió”. 

 

Innovació constant i imparable de la professió auditora 

Segons Faura, "no n’hi haurà prou amb dominar la normativa comptable i el 

llenguatge financer. Caldrà està atent als nous riscos i a les noves 

demandes de la societat, en una innovació constant i imparable, que 

requereixen nous enfocaments, noves mètriques". 

 

En aquest sentit, el president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 

Catalunya ha destacat la important tasca de formació continuada que ve 

realitzant en els darrers anys el Col·legi, per ajudar als col·legiats a poder 

estar al dia i avançar-se a les exigències de les empreses. 

 

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

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

de comptes en el Born Centre Cultural, als quals ha adreçat unes paraules de 

benvinguda el seu director, Quim Torra. En el decurs de l’acte ha tingut lloc el 

jurament dels nous censors incorporats durant el 2014. 
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En la jornada també hi han participat personalitats com Mario Alonso, president 

del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE); Mireia 

Vidal Ortí, interventora general de la Generalitat de Catalunya; i el professor 

Agustí Alcoberro, que ha impartit la conferència “Catalunya i la Guerra de 

Successió”.  

 

Per la seva part, la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, 

ha presidit el Sopar de Gala del Dia de l’Auditor. De Gispert ha destacat el 

“paper clau” que juguen les institucions col·legials a Catalunya i ha posat 

el Col·legi de Censors com a “model d’institució al servei dels seus 

col·legiats i del conjunt de la societat”. 

 

Necessitat de consens en la nova Llei d’Auditoria de Comptes 

Mario Alonso, president del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España (ICJCE), ha declarat que “els auditors oferim la nostra col·laboració 

perquè la nova Llei d’Auditoria de Comptes sigui un èxit per a l’interès 

públic i per a la professió, però sempre des del consens”. Alonso ha indicat 

que “no hi ha d’haver pressa en la definició de la llei”, que “és necessari un 

procés de reflexió en el si de grups de treball” i que “la seva gestació no ha 

d’estar influïda per casos mediàtics”. 

 

Mario Alonso ha reclamat que “la llei sigui clara i pràctica i, sobretot, que 

sigui possible el seu compliment”. Alhora, ha reivindicat que “el nou marc 

legislatiu faciliti el desenvolupament de les firmes petites i mitjanes del 

sector”. En qualsevol cas, el president del ICJCE ha admès que “la nova llei 

representa una oportunitat històrica perquè Espanya s’homogeneïtzi amb 

Europa”. 

 

En la seva intervenció Alonso també ha afirmat que “la transparència genera 

confiança, tant en la gestió com en la informació” i ha sentenciat que 
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“l’auditoria és el principal instrument de garantia en la credibilitat de la 

informació”, així com que “els auditors tenim un paper fonamental en la 

recuperació econòmica”. 

 

Alonso ha precisat que “a Espanya, segons les darreres dades publicades 

per FIASEP l’any 2012, s’audita un 11% de les entitats públiques i que de 

les 19.000 entitats públiques locals, només se n’auditen el 5,8%”. En aquest 

sentit, ha assenyalat la paradoxa que suposa que “el sector públic representa a 

Espanya el 45% del PIB, i que no s’auditi”. 

 

 

Col·legi de Censors Jurats de Comptes: 1.600 professionals  

La missió del Col·legi és vetllar perquè l’activitat professional de l’auditor s’adeqüi 

als interessos dels ciutadans, representar la professió en tots els àmbits 

relacionats amb l’entorn econòmic-financer, defensar els interessos dels 

col·legiats, regular en el marc de les lleis i vigilar l’exercici de la professió de 

censor jurat de comptes, així com facilitar la formació professional de l’auditor i 

vetllar pel compliment de la qualitat dels treballs. En l’actualitat el Col·legi 

l’integren 1.600 professionals pertanyents a 190 firmes del sector. 

 
 

 
 

Per a més informació: IP Comunicación 

Albert Bassols – Sergi Cañisà 

Tel. 934143175  -   Fax 932002996 – abassols@ipcomunicacion.com 


