
 

Barcelona, 29 de novembre del 2013 
 

 

200 auditors celebren el Dia de l’Auditor del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 

 

 
 

ELS AUDITORS CATALANS DENUNCIEN LA 
PROPOSTA DE LLEI DE SERVEIS PROFESSIONALS 

PER ANAR CONTRA L’AUTONOMIA COL·LEGIAL 
 

 
● Faura (Censors de Comptes): “la Llei de Transparència que s’acaba 

d’aprovar suposa la pèrdua d’una nova oportunitat per millorar la 
transparència del sector públic” 

 
● Ballester (Generalitat): “a Catalunya adoptarem la normativa europea per 

defensar les professions col·legiades” 
 

● Mario Alonso (ICJCE): “cal canviar la tendència europea de generar nova 
normativa per millorar la professió auditora” 

 
 

 
El president dels auditors catalans, Daniel Faura, ha denunciat que “la 
proposta de Llei de Serveis i Col·legis professionals del Govern central va en 
contra de l’autonomia actual de les entitats col·legials”. 
 
Segons Faura, “l’aprovació d’aquesta llei, actualment en fase de tramitació 
parlamentària, podria eliminar garanties sobre la qualitat dels serveis professionals, 
afavorir l’intrusisme professional i reforçar el rol dels Consejos Generales estatals”. I 
ha afegit que “la nova legislació envairia competències pròpies de la Generalitat i 
potenciaria les atribucions dels anomenats ‘consejos generales’ d’abast estatal en 
detriment de l’autonomia dels Col·legis”.  
 
En aquest sentit, el president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya (CCJCC) ha agraït el suport rebut per part de l’Administració catalana per 
afrontar la proposta del Govern central. Faura ha aplaudit la iniciativa del Govern 
català de reformar la Llei catalana de Col·legis professionals. 
 
En aquesta mateixa línia, Faura ha remarcat que l’associació Intercol·legial, entitat 
que agrupa a 100 entitats i més de 200.000 col·legiats, ja ha presentat més de 80 
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esmenes a l’avantprojecte. Faura considera que “aquest tipus d’iniciatives de 
reforma legal no contribueixen a fomentar el bon to i la confiança tan necessària en 
tots els àmbits”.  
 
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 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC).  
 
A la jornada també hi han participat personalitats com Mario Alonso, president del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Santiago 
Ballester, director de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i Ferran Madico, actor i 
director teatral, qui ha pronunciat una conferència sobre la relació entre la direcció 
teatral i la gestió. 
 
Els Col·legis, col·laboradors de l’Administració 
 
Santiago Ballester, director general de Dret i Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha assenyalat que “el 
Govern català en tot moment ha defensat la realitat catalana dels col·legis 
professionals i les competències que els hi reconeix l’Estatut de Catalunya”.  
 
Ballester ha anunciat que “la defensa de la realitat col·legial catalana passarà per 
adaptar la normativa europea per reformular el concepte, les funcions i els requisits 
de professió titulada i situar als Col·legis”. Ha afegit que “el Departament de 
Justícia està treballant per a un projecte de Llei que ha de permetre reforçar 
els col·legis professionals com a instrument al servei de la societat”.  
 
Per aquest motiu el Govern està treballant en un conjunt d’al·legacions a 
l’avantprojecte de la Llei de Serveis i Col·legis professionals de l’Administració 
central.  
 
Llei de Transparència: oportunitat perduda 
 
D’altra banda, Faura considera que “l’aprovació de la Llei de Transparència és una 
altra iniciativa per augmentar la transparència del sector públic”. El president dels 
auditors catalans ha denunciat que la Llei aprovada ahir no contempla l’auditoria 
obligatòria de tots els ajuntaments de població superior als 5.000 habitants.  
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Faura ha denunciat amb contundència que “malgrat l´aprovació de la tan esperada 
Llei de Transparència, el text del projecte de l´esmentada llei conté una gran retòrica 
en l’exposició de motius, però en el seu contingut normatiu no hi trobareu rastre del 
compromís manifestat en el programa electora del PP”.  
 
Per aquest motiu, segons Daniel Faura, “l’Administració espanyola incompleix el 
programa electoral del partit que ara governa amb majoria absoluta”. 
 
Finalment, Faura ha assenyalat que “la corrupció es una xacra social que entre 
altres efectes perversos posa en risc i malmet la qualitat de la nostra democràcia”. 
Per al censor de comptes, “aquestes activitats compten amb uns aliats que la fan 
possible i l’enforteixen, com són l’opacitat, la impunitat i la indiferència i resignació de 
la societat”. 
 
Igualtat d’oportunitats 
Mario Alonso, president del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE), ha declarat que “cal que totes les firmes d’auditoria tinguin les 
mateixes opcions de poder participar en contractes i concursos, sense que les 
dimensions del despatx siguin un factor determinant ni un impediment 
insalvable”. 
 
Alonso també ha afegit que “cal anar contra la tendència d’Europa de generar 
contínuament nova normativa per regular l’auditoria”. En aquest sentit, considera que 
“s’ha de potenciar l’estabilitat reguladora i impulsar un procés de simplificació 
normativa”.  
 
 

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 
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