
10 punts per fer de la nostra professió un valor en alça

Compta amb nosaltres COL·LEGI DE CENSORS JURATS
DE COMPTES DE CATALUNYA



La missió del Col·legi és recollir les sensibilitats professionals i socials dels

membres que representa; buscar camins, vies per complir les seves obligacions amb el

col·lectiu i treballar per dur-les a terme, per fer material una visió: aconseguir

el reconeixement públic del valor aportat per una professió –l’auditoria– que sempre

ha anat lligada als termes fiabilitat, rigor, utilitat, independència i compromís.

Molts són els camins a seguir. Uns són fàcils i rectes, d’altres presenten dificultats,

alguns són llargs i sembla que no s’aconsegueix arribar mai al final..., però tots

condueixen a algun lloc.

D’aquests camins n’hem triat deu. Deu camins, deu objectius que, si els seguim, avançant

més o menys ràpidament, aconseguirem l’acompliment de la nostra visió.

El decàleg
del nostre col·legi



La nostra missió

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 economicofinancer.

Defensar els interessos professionals dels col·legiats.

Regular, dins 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 per l’acompliment de la qualitat dels treballs.





Davant del repte que això suposa i

per la gran diversitat de coneixements

que requereix un auditor (comptables,

jurídics, tributaris, mediambientals,

informàtics, etc.) es facilitarà:

• la formació constant dels membres

del Col·legi en totes les especialitats

que la professió requereix.

• el suport tècnic i l’actualització

de coneixements necessaris

per a l’adequat desenvolupament

de la tasca de l’auditor.

Facilitar
la formació
professional
de l’auditor





Vigilar l’acompliment
de la qualitat dels treballs
i de les normes
d’independència
professional

Aprofitant l’estructura del

Departament Tècnic, el Col·legi

actuarà:

• en l’aplicació de controls interns

de qualitat, per vetllar per la bona

realització de cada actuació, a banda

dels controls duts a terme per l’ICAC.

• en l’ajut per a la consecució dels

objectius de millora, a través de

l’assessorament personalitzat.

Tanmateix, es promourà la

recomanació d’aplicar tarifes de preus

d’acord amb la qualitat exigida. La

qualitat té un preu.





Vetllar pel foment
de l’ètica,
la transparència,
el rigor professional
i l’acompliment
de la llei

Des dels  estaments directius, tècnics

i deontològics es promourà:

• l’adopció de comportaments ètics i

es fomentarà la responsabilitat social

dels auditors i de les empreses,

així com l’acompliment de les lleis.

Col·laborarà permanentment en la

millora de la informació financera i

del rigor professional.





Conscient de la importància de la

confiança en la funció de l’auditor, el

Col·legi ha de transmetre a la societat

que:

• l’auditoria és un garant de fiabilitat

i transparència de la informació

financera davant de tercers,

mitjançant la independència de criteri,

la capacitació i l’experiència

dels auditors.

• és un element indispensable perquè

hi hagi confiança en el mercat

financer.

Precisament per això, quan

puntualment un auditor no ha

acomplert la seva tasca, és quan ens

adonem de la seva importància.

Propiciar
la responsabilitat
social dels auditors





Atesa la confusió creada davant

l’opinió pública respecte al paper de

l’auditor en la presentació de la

informació financera, el Col·legi es

proposa:

• divulgar el marc d’actuació

d’un auditor, per aclarir

l’abast real del seu treball.

• donar a conèixer que l’auditor no és

l’únic ni el principal artífex del fet que

hi  hagi rigor i transparència en els

mercats. Cal, a més, una actuació

honesta, veraç i responsable

dels administradors, directius

i responsables de gestió de les

empreses, i dels  accionistes,

inversors i partícips i dels organismes

de control (CNMV, Banc d’Espanya,

ICAC, Direcció General

d’Assegurances, etc.) i altres

organismes que intervenen en el

mercat (agències de qualificació,

mediadors, bancs d’inversió, etc.)

Difondre
el que és exigible o no
als auditors
(gap d’expectatives)





El Col·legi, com a institució

representativa dels auditors, considera

que s’ha de:

• restituir plenament la confiança i

credibilitat que la gran majoria dels

que exerceixen aquesta professió

mereix.

• defensar els drets de l’auditor davant

dels organismes competents, dels

diferents partícips del mercat i de

l’opinió pública, però a la vegada

exigint-li que la seva actuació sigui

feta amb el rigor i la professionalitat

que les normes requereixen.

Remarcar el bon fer
i rigor general
de l’auditor





Assumint la  part de responsabilitat

social que ens correspon i com a

defensors de la transparència

informativa com a garantia d’un

funcionament més eficaç en

l’acompliment de les funcions, ens

proposem demanar:

• que les administracions públiques

actuïn sota el mateix criteri de

transparència i rigor que el legislador

ha exigit a les empreses privades,

tant en control com en publicitat

de la seva informació.

• que, si els òrgans de control de

l’Administració no poden exercir el

nivell de control desitjat, s’accedeixi

a utilitzar l’auditoria de comptes

externa i independent.

• que, tal com consta a la Llei

d’auditoria, s’apliqui l’exigència

d’auditar el destí de subvencions,

fons i ajudes d’una certa rellevància,

atorgats per ajuntaments,

diputacions i altres ens públics que

depenen de l’Estat o la Generalitat.

Creiem que l’experiència i

la professionalitat dels

auditors poden ajudar no només

a millorar el control dels

fons, sinó també a millorar-

ne l’eficiència de gestió,

tot suggerint mesures de

gestió d’ens privats, però

alhora tenint present les

finalitats de caràcter social

que tenen alguns d’aquests

ens.

Sol·licitar
que el sector públic
s’equipari al privat
pel que fa a la
transparència
informativa





Atès el coneixement professional del

món de la informació financera, de la

gestió empresarial i de la gestió

pública, i en correspondència amb la

gran responsabilitat assumida:

• oferirem i demanarem als òrgans

legisladors, organismes de supervisió

i de control que se’ns deixi participar,

en temps i forma, en tot allò que

es relacioni amb la creació

de normes sobre informació

financera, comptabilitat i auditoria.

Requerir la nostra
participació/col·laboració
en els àmbits
legislatius relatius
a tot el que afecti
la informació financera





Atès que la nostra visió sobre el que

passa en el món del govern corporatiu

no troba el canal de comunicació que

entenem apropiat cap a la resta

d’actors del mercat financer,

proposem:

• la creació d’un organisme de

supervisió i control, a l’estil del

Public Oversight Board de la SEC

(Securities and Exchange

Commission) de la Borsa de

Nova York, en  què participessin

els diferents actors en el mercat

financer i en què també els auditors

tindríem veu i vot per aportar

els nostres punts de vista,

experiències i coneixements.

Requerir la creació
d’un únic organisme
de supervisió
en què intervinguin
tots els actors
del mercat financer





Atès que la nostra missió va més enllà

dels interessos propis dels membres

de la nostra institució:

• Facilitarem la col·laboració entre els

nostres membres i les institucions 

públiques, especialment en tot allò

que millori l’eficàcia de la seva gestió:

telemàtica, signatura electrònica, 

convenis de col·laboració, etc.

• Seguirem col·laborant amb les 

universitats quant a la formació

i treballant en la difusió, entre

el col·lectiu docent i l’alumnat,

del missatge sobre la importància 

de la nostra professió i de  l’impacte

positiu que té  en la societat.

Continuarem establint llaços i 

col·laboracions amb institucions 

afins al món empresarial, a través

de les quals puguem facilitar el 

mutu acompliment dels nostres 

objectius.

Apropar les nostres
relacions amb
els àmbits institucionals,
públics, universitaris
i empresarials
de Catalunya



La nostra visió

Aconseguir el reconeixement públic del valor aportat pels auditors i una contribució positiva a la societat,

actuant amb compromís d’independència de criteri, rigor, transparència i control professional de la qualitat

dels  membres del Col·legi.



Sor Eulàlia d’Anzizu, 41

08034 Barcelona

Tel. 93 280 31 00

Fax 93 252 15 01

col.legi@auditors-censors.com

www.auditors-censors.com D
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