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Salutació del president

La presentació de l’Informe d’Activitats és una nova 
oportunitat per presentar i resumir la gestió anual realit-
zada per la corporació professional i retre comptes tant 
als seus membres com també a tots els grups d’interès 
que hi estan relacionats. En aquesta ocasió, recordant 
i celebrant la vintena d’anys assolida ja pel Col·legi des 
del seu renaixement, el 28 de juny de 1995 per acord 
unànime del Parlament de Catalunya, recuperant i se-
guint així l’estela de la institució creada l’any 1931 com a 
Col·legi de Comptadors Jurats de Catalunya, de la qual 
l’any vinent celebrarem el 85è aniversari.

 Les activitats que es detallen per als diferents àm-
bits d’actuació permeten constatar els bons resultats 
assolits pel Col·legi fruit tant de la participació, vitalitat 
i generositat dels seus membres en els diferents òrgans 
de representació i gestió –Consell Directiu, Delegats 
territorials, Comissió Deontològica, Defensora del col·le-
giat, comissions i grups de treball–, com de la profes-
sionalitat, compromís i excel·lència per part dels seus 
col·laboradors, en les diferents categories i funcions.

 Com a fets més rellevants de l’any podem destacar 
la celebració de la 25a edició del Fòrum de l’Auditor, 
reunint prop de 750 participants; la continuïtat de la 
resta d’esdeveniments sectorials: Jornada RSE, Jorna-
da d’Auditoria del Sector Públic, Auditor per 1 dia, Dia 
de l’Auditor; l’activa participació en el 24è Congrés de 
l’AMA celebrat a Toulouse, i la creació del RECC (Regis-
tre d’Experts Comptables de Catalunya) en col·labora-
ció amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

 L’Informe detalla abastament el seguit d’activitats 
realitzades pels diferents àmbits del nostre organigra-
ma –Departament Tècnic, Escola d’Auditoria i Adminis-
tració–, de les quals en podríem ressaltar la resolució 
de 1.800 consultes tècniques, la consolidació de les 
SIT (sessions d’intercanvi tècnic) tant al Col·legi com in 

company, més de 60 cursos i conferències impartits al 
Col·legi amb la participació de més de 2.000 assistents, 
i també el creixement de seguidors a les xarxes socials 
(885 a Linkedin i 440 a Twitter). Quant a comunicació la 
difusió ha estat notable: entrevistes a la televisió i ràdio, 
31 notes de premsa enviades als mitjans i 5 articles pu-
blicats en els principals mitjans nacionals.

 Un altre aspecte que cal assenyalar com a impor-
tant novetat de l’exercici acabat és la consolidació del 
compromís del Col·legi amb la transparència. A més del 
guardó anual atorgat els darrers anys, aquest any també, 
aplicant la Llei de transparència vigent, disposem al nos-
tre web del “Portal de Transparència”, on s’hi pot trobar 
l’organització institucional, l’estructura administrativa, la 
informació econòmica, comptable i pressupostària, els 
convenis signats amb entitats, el codi ètic intern, el codi 
ètic per a professionals de la comptabilitat, el decàleg, el 
catàleg de serveis i altres informacions d’interès.

 Per acabar, no hi podia faltar una mirada cap el futur, 
doncs el que fem i hem fet ens fa forts i ens estimula 
a seguir treballant, incorporant als que han de ser els 
protagonistes i, per això, hem creat també un grup es-
pecial de joves auditores i auditors, que amb les seves 
inquietuds i energia contribuiran, conjuntament amb els 
òrgans electes i els més de 80 membres que participen 
en les diferents comissions sectorials i especialitzades, 
a fer realitat la visió d’aconseguir una professió moder-
na i sostenible, adaptada i que s’anticipa als canvis que 
vénen, incorporant els valors i atributs tradicionals de 
fiabilitat, rigor, utilitat, independència i professionalitat.

Daniel Faura
President=
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Missió, Visió 

+ MISSIÓ + VISIÓ

Vetllar perquè l’activitat professional de  
l’auditor s’adeqüi als interessos dels ciutadans  

Representar a la professió en tots el àmbits  
relacionats amb l’entorn economicofinancer 

Vetllar per la qualitat dels treballs dels  
auditors i facilitar la formació professional  

Defensar els interessos professionals  
dels col·legiats

Vetllar per la sostenibilitat de la professió 

Aconseguir el reconeixement 
públic del valor aportat pels 

auditors i una contribució posi-
tiva a la societat, actuant amb 
compromís d’independència 

de criteri, rigor, transparència i 
control professional de qualitat 

dels membres del Col·legi. 
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Grups d’interès

Els principals grups d’interès identificats són els següents: 

Partits 
polítics  

i sindicats
Organitzacions 
professionals  

nacionals 
 i internacionals

Mitjans de  
comunicació

Entitats  
col·laboradores

Universitats 
i Escoles de 

Negoci

Administracions 
públiques

Entitats 
auditades

Professors

Treballadors

Proveïdors

Col·legiats

+ COL·LEGI DE CENSORS
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Consell Directiu
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  Daniel Faura Llimós 
President 
Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.

 Antoni Gómez Valverde 
Vicepresident 1r 
Auren Auditors BCN, SA

 Donato Moreno González  
Vicepresident 2n  
Grant Thornton, S.L.P.

 José Antonio González Fernández 
Secretari 
Deloitte, S.L.

 M. Dolors Poch Vilaplana 
Tresorera 
Pleta Auditores, S.L.P.

 Eva Aldeguer Vidal 
Vocal 
Marca Cardinal Audit, SLP

 Antonio Lechuga Campillo 
Vocal 
KPMG Auditores, S.L.

 Lluís Prims Vila 
Vocal 
Audria Auditoría y Consultoría, SLP

 Xavier Pujol Pàmies 
Vocal 
Ernst & Young, S.L.

La composició i atribucions del Consell 
Directiu del Col·legi és la següent:

 Ferran Rodríguez Arias 
Vocal 
PricewaterhouseCoopers, S.L.

 Carlos Sureda Serrat 
Vocal 
Auditoria i Control, Auditors, SLP

 _________

 Xavier Cardona Simón 
Director General

+ DELEGATS

   Miriam Aguado Figueras 
  Delegada a Lleida 
  Aguado, Antonijuan y Sárraga, S.L.

   Ignasi Climent Sánchez 
  Delegat a Tarragona

   Carles Sureda Serrat  
  Delegat a Girona 
  Auditoria i Control, Auditors, SLP
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Òrgans Col.legials

+ CONSELL CONSULTIU

La finalitat del Consell Consultiu  
és assessorar al Consell Directiu sobre  
els assumptes que aquest li plantegi 

Membres: 

 Expresidents

  Josep Ma. Gassó Vilafranca  
(President)

  Frederic Borràs Pàmies

  Albert Folia Maestre

 Auditors Distingits

  Joan Aldomà La-Roca

  Josep Ma. Bové Montero 

  Ramon Casals Creus

  Anselm Constans Garganta 

  Pere Estefanell Coca

  José Luis Fernández Baños

  Joan Miró Soler

  Manel Salas Ríos

  Carlos Soria Sendra

 Altres Distingits

  Daniel Ferrer Burés

  Alejandro Martínez Borrell

  Rafael Redondo Duran

  Félix Pedrosa Negrete

  Josep Suades Escaler

  Carles Villabona de la Fuente

+ COMISSIÓ DEONTOLÒGICA

L’activitat de la Comissió ha consistit  
en l’atenció de les denúncies rebudes  
de tercers que es van sentir perjudicats 
per l’emissió d’informes emesos  
per membres del Col·legi.

Membres: 

  José Luis Fernández Baños, President

  Ramon Roger Rull, Vocal i Secretari

  Josep Maria Martí Queralt, Vocal

  Josep Pou Setó, Vocal

  Ramon Riera Creus, Vocal
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+ DEFENSOR/A DE LA PERSONA COL.LEGIADA

En el decurs de l’any 2015 s’ha  
intervingut en un cas que ha quedat resolt 
a través de la mediació.

  Mariàngela Ramió Masgrau
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Personal del Col.legi

Xavier 
Cardona
Direcció General

Ana Baro 
Departament Tècnic

Javier Romero 
Departament Tècnic

Elisenda Codina 
Escola d'Auditoria

Chus Cantón 
Escola d'Auditoria

Alba Cuñat 
Escola d'Auditoria

Ariadna Rius 
Escola d'Auditoria

Mónica Fustel 
Esdeveniments

Cristina Navarro 
Administració

Sílvia Richarte 
Administració

Luís Ramos 
Conserge

Rosa Puigvert
Direcció 
Departament 
Tècnic

Xavier Llopart
Direcció 
Escola d'Auditoria

Javier Comín
Direcció 
Administrativa  
Financera
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Estructura col·legial 

Col·legiats 2015

 76-90

 66-75

 56-65

 Homes

 Dones

Col·legiats  
per gènere

Col·legiats 
per edat

 46-55

 36-45

 25-35

14,81% 41,03 %

21,37%

22,22%

22,65%

83,26%

16,74%

18,87%

10,90%

3,99%

44,15%

2015 2014

 Exercents 579 593

 No exercents 623 641

 Exercents per compte aliè 209 205

       Total 1.411 1.439

 Firmes d'auditoria 207 204
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Actuacions professionals

Actuacions professionals % exercents individuals  
segons número d'actuacions 
durant l'any 2015 

% firmes segons  
número d'actuacions 
durant l'any 2015

15.000

13.000

11.000

9.000

7.000

5.000

2013 2014 2015

16,10% 16,33%

4,24%
5,10%

3,39%
3,57%

76,27% 75,00%

 de 0 a 5

 de 6 a 10

 d'11 a 15

 més de 15

2013 2014 2015

Actuacions 
profesionals

14.093 13.281 13.280

% variació -1,95% -5,76% -0,01%  de 0 a 50

 de 51 a 150

 de 151 a 350

 més de 350





ACTIVITATS
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Jornades i congressos

749 
assistents

8.450
hores homologades

20%
dels assistents  
de fora de Catalunya

25è Fòrum de l’Auditor 
Professional

9 i 10 de juliol de 2015 – Hotel Melià Sitges

S� ����!
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Participen:

Col·laboren:

Universitat de LleidaAUDITOR
X1 DIA

Participen:

› Oficina Antifrau de Catalunya

› Red española del Pacto Mundial

› IESE

› Fundació Ship2B

› Respon.cat

› Institut Cerdà

› Agbar

› Atenció ciutadana i difusió  
 de la Generalitat de Catalunya

› Media Responsable

› Transparencia  
 Internacional España

› Economia Social  
 i Cooperativa i Treball  
 Autònom de la  
 Generalitat de Catalunya

› MANGO

› Deloitte

› KPMG Forensic

3ª Jornada d’RSE CCJCC
Lideratge responsable contra la corrupció

26 de març de 2015 – Seu del Col·legi

75 
assistents
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  6a Jornada d’Auditoria
del Sector Públic

16 d’abril de 2015 - Sala d’actes del CCJCC

La gestió del risc en el sector públic

Participen:

› Sindicatura de Comptes de Catalunya

› Intervenció General de la Generalitat  
 de Catalunya

› Fiscalia del Tribunal de Comptes d’Espanya

› Intervenció de la Seguretat Social  
 de la Generalitat de Catalunya

› ADIF

› Sindicatura de Comptes  
 de la Comunitat Valenciana 

 
› Cambra de Comptes de Navarra

› Cambra de Comptes d’Andalusia

› Sindicatura de Comptes  
 del Principat d’Astúries

› Fundació FIASEP

› Federació de Municipis de Catalunya

› Associació Catalana de Municipis

› CSITAL

Participen:

› AEDAF Catalunya

› Associació d’Assessors Fiscals d’Andorra

› Group Financière du Capitole

› CNDCEC

› CNCC

› Universitat Abat Oliba CEU

› CCEF

› Ordre des Experts Comptables de Toulouse

150 
assistents

Durabilité et croissance
Sostenibilidad y crecimiento
Sostenibilità e crescita

24ème Congrès de l’AMA
Toulouse, 23 et 24 octobre 2015

Més de 

100
participants
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› Premi a la millor comunicació  
 en temes de transparència:   
 Fundació Pere Tarrés 

› Ajuda a la cooperació  
 internacional: ACNUR 

› Auditora Distingida:  
 Mariàngela  Ramió

Dia de l’Auditor 2015

25 de novembre 
Universitat de Barcelona
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Comunicació

+ REVISTA L’AUDITOR

Pots veure el contingut de les revistes al web del Col·legi

https://www.auditorscensors.com/ca/revista-lauditor
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+ ALTRES COMUNICACIONS
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Comunicació

+ EL COL·LEGI EN PREMSA

EXPANSIÓN 29/05/2015EL 9 NOU 31/12/2015 EL PERIÓDICO 16/04/2015
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feien. També ens va deixar clar que la policia tampoc feia res 
davant aquests incompliments.

Quina classe de llei és aquesta? Un serraller obre de manera 
il·legal un pis perquè l’ocupin i ningú no hi fa res. La llei de 
l’embut.

Núria Nogué
Parets del Vallès

Sí als pactes

Estem vivint en uns moments de profunda incertesa política, ja 
que el resultat de les darreres eleccions generals ens ha dut a una 
més que possible ingovernabilitat política.  Som davant d’una 
no-cultura generalitzada del  gran pacte  –que d’altra banda  és 
la base més important de la democràcia efectiva–  i malgrat tot 
s’ha  de mirar de construir un govern ferm i amb materials con-
sistents tot i que a priori sembli gaire complicat. I això només és 
possible gràcies a la generositat i amplitud de mires d’uns polí-
tics que de moment no semblen demostrar-la.

Anna Maria Muntada Batlle
Granollers

Agraïment a la Fundació Antònia 
Roura
La Residència Mare de Déu de Lourdes de la Fundació Antò-
nia Roura de Granollers (c. Nou 12) ha tingut cura en els últims 
anys de les seves vides de la nostra mare, Conxita Pedragosa († 
5/3/2009), i del nostre pare, Josep Cuquet († 18/12/2015), d’una 
manera extraordinària. Volem destacar  i agrair la professiona-
litat i amor amb què el personal de la residència ha tractat els 
nostres pares i el bon acompanyament fet en el final tant a ells 
com a la família. Alhora encoratgem aquestes treballadores a 
continuar en la mateixa línia; la seva manera d’actuar és un valor 
afegit important al seu treball.

Família Cuquet Pedragosa
Granollers

Dijous, 31 de desembre de 2015

OPINIÓ 22 NOU9EL

ALBERT CUESTA

No ens precipitem. Encara 
falten per comptar els vots 
per correu, oi? #ANECUP

@albertcuesta

GASPAR BLANCAFORT

Per pla de xoc, el que està 
aplicant la CUP als meus 
amics modernets que són 
convergents sense saber-
ho i que els van votar PER 
MOLAR.

@gasparblancafor

XAVIER SERRA

Desconfieu dels que criti-
quen que Mas estava a mercè 
d’uns pocs milers. En gene-
ral, investir o no algú es deci-
deix entre uns pocs dirigents.

@xserrap

OVIDI HUERTAS

La UEFA sancionarà la CUP 
per permetre estelades i càn-
tics independentistes en el 
seu partit d’ahir. El partit de 
tornada serà a porta tancada. 

@ovihuertas

MAR CANELO MATITO

En un estat democràtic de 
dret, no admetre preguntes 
pertorba la naturalesa d’una 
roda de premsa i menysté 
al periodisme compromès. 
#ANECUP

@marcanelo

DAVID BASSA

Com pot un periodista sortir 
a un faristol, parlar de parti-
cipació ciutadana, de demo-
cràcia i transparència, i no 
admetre preguntes? Com?

@david_bassa

PEP MEDINA

Els que ara fan càlculs bino-
mials sobre probabilitats 
d’empat són els mateixos que 
calculaven com arrasaria el 
27-S una llista unitària, oi?

@xarxamedina

JOSEP GINESTA

El Procés Català ha estat un 
projecte comú que ens ha 
unit com mai fins que ha 
estat l’hora dels generosos, 
on hem fallat més del previ-
sible.

@JosepGinesta

ROGER PRIMS VILA

Àngel Llàcer i Chenoa presen-
tant les campanades de Cap 
d’Any és la venjança d’Artur 
Mas per no ser investit abans 
que acabi el 2015.

@Sistomatiques

JOSEP MARIA DEDÉU

Us proposo per demà 
una aventura extrema: 
Montmeló-La Llagosta anar 
i tornar 3 vegades en @rod-
2nordcat. Feu-vos abans una 
bona assegurança.

@PituDedeu

Piulades

Bústia

L’auditoria és transparència

Com cada cop que hi ha unes eleccions en què es preveu –o es 
desitja– un canvi de color polític, diversos partits durant la pas-
sada campanya electoral van anunciar –una vegada més– “audi-
tories”. Ho va fer el PSOE el 1982, en anunciar Alfonso Guerra 
“auditorías de infarto”. A Catalunya va passar el 2003 amb el pri-
mer tripartit PSC-ICV-ERC, i es va reproduir l’anunci quan CiU 
va guanyar les eleccions el 2010, i en aquest cas amb relació a la 
gestió dels governs dels dos tripartits.

Durant la passada campanya ho vam tornar a viure, anunciat 
per altres formacions polítiques: unes ho justificaven “per nete-
jar tota la porqueria de 30 anys”; d’altres deien que farien audito-
ries “reals”, i uns tercers ens prometien auditories “ciutadanes”. 
És una actitud que relega l’auditoria al simple paper d’arma en 
una guerra partidista, en una amenaça. Demanar o, simplement, 
proposar es converteix en una amenaça, en una acusació de mala 
gestió, quan, de fet, no és res més que un instrument destinat a 
garantir la qualitat democràtica de les nostres institucions. 

Auditem per donar a conèixer als ciutadans en què s’han inver-
tit els seus recursos. Un exercici simple, sense el qual la demo-
cràcia no és possible. L’auditoria o, en un sentit més ampli, el 
control de la gestió pública i de la privada constitueix una de les 
actuacions essencials en el procés de transparència i de retiment 
de comptes. I ambdós són els pilars que han de fonamentar la 
gestió dels governs democràtics per informar i explicar les seves 
accions, assumint la seva responsabilitat, mostrant el seu funci-
onament i sotmetent-se periòdicament a l’avaluació dels ciuta-
dans. 

A Catalunya, el control es ve exercint en un doble abast i 
dimensió: de manera interna i permanent a través de la inter-
venció de la Generalitat, en aplicació del que preveu la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, i de manera externa per part 
de la Sindicatura de Comptes. Paradoxalment, aquesta fiscalit-

zació té un abast més ampli que l’establert per a les auditories de 
comptes del sector privat, en contemplar que es fiscalitzi també 
el compliment de la legalitat, l’eficàcia, l’eficiència, i economia” 
de les activitats realitzades pels diversos centres de gestió dels 
diferents serveis de la Generalitat.

Els nostres representants democràtics disposen, per tant, dels 
mecanismes de control aprovats per ells mateixos, així com dels 
recursos per desenvolupar-los i exercir-los. Pot ser que alguns 
creguin que resulten insuficients, a la llum del ritme dels infor-
mes publicats: l’última fiscalització publicada correspon al 
Compte General de la Generalitat de Catalunya del 2012. 

És evident que un retard de tres anys en explicar en què s’han 
invertit els recursos públics genera una mancança, tant de cara 
als ciutadans, que tenen el dret de saber com es gestiona el bé 
comú, com de la pròpia administració, que difícilment podrà 
actuar amb eficàcia sense saber del cert allò que ha fet. Una insu-
ficiència que podria ser plenament mitigada amb la contractació 
d’auditors externs per part d’aquests òrgans de control intern i 
extern, una col·laboració ja prevista per la normativa i amb l’ex-
periència ja acumulada tant pel que fa a l’auditoria d’empreses i 
organismes públics, com en la fiscalització de fons europeus.

La col·laboració entres les administracions públiques i els audi-
tors pot tenir, a més, un fet extremadament beneficiós, com és la 
seva capacitat de generar confiança, un bé extremadament pre-
uat en aquests temps encara difícils. Un seguiment de l’activitat 
dels governs contribueix a construir eficàcia i solvència. L’alta 
capacitació dels professionals de l’auditoria converteixen la seva 
tasca en una eina al servei de la millora i el màxim rendiment 
que cal exigir a les nostres administracions. Res més allunyat del 
seu ús com a arma destinada a crear malfiança.

Per respecte a la professionalitat i independència dels qui de 
forma interna i externa han estat realitzant aquesta pràctica, 
pensem que no es pot recórrer a les “auditories” com un arma 
electoralista, presentant-la com un fenomen aïllat, circumstan-
cial, instrumental –i, menys encara, bel·ligerant!–, ignorant així 
la seva missió fonamental de caràcter periòdic, regular i –no ho 
oblidem– legal. Als qui legítimament volen representar els ciu-
tadans creiem que els són exigibles el rigor i respecte que la seva 
noble funció comporta.

Daniel Faura Llimós

President del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya

Una cruïlla perillosa

La segona setmana de novembre vaig enviar un avís al departa-
ment de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers, via web, per 
fer veure la mala visibilitat que tenim els qui ens hem d’incor-
porar a diari a l’avinguda Sant Esteve des del carrer del Lliri, per 
culpa de la mala ubicació d’un contenidor d’escombraries. A falta 
de resposta quasi dos mesos després, us envio aquesta queixa 
juntament amb una fotografia del punt en qüestió. El dia que hi 
hagi una desgràcia, que no sigui perquè no s’hagi avisat.

Marc Maymó (Comunitat de Veïns Carrers  Josep Umbert-Lleó) 
Granollers

Alerta amb els serrallers

Fa poc van ocupar il·legalment el pis de la meva filla, aprofitant 
que estava passant una temporada a l’estranger. Per fer-ho van 
avisar un serraller, que va venir, va obrir el pis i va canviar el 
pany. Aquest professional va col·laborar en l’ocupació del pis per-
què no va demanar ni títol de propietat ni contracte de lloguer ni 
res que justifiqués que el seu client tenia dret a ser al pis. Va fer 
una feina completament il·legal.

Quan vam anar a la policia ens van dir que els serrallers teni-
en l’obligació de comprovar a qui obrien el pis, que s’havien 
d’assegurar que era el propietari o llogater, però que no ho 
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E l progreso vertiginoso de las 
tecnologías de la información 
ha permitido el desarrollo de 

nuevos modelos de intermediación fi-
nanciera basados en el uso de soft-
ware especializado. Al conjunto de 
tecnologías de la información aplica-
das a los servicios financieros se le co-
noce como fintech, acrónimo de la 
frase anglosajona financial techno-
logy. Estas tecnologías son desarrolla-
das principalmente por empresas de 
reciente creación (start up), que com-
piten directa o indirectamente con la 
banca convencional. Las empresas 
fintech gozan de gran popularidad 
entre los adultos jóvenes, que son más 
proclives a asimilar la nueva oferta di-
gital. En Estados Unidos, los adultos 
jóvenes o millennials representan el 
26% de la población total, unos 75 mi-
llones de individuos con edades entre 
los 18 y 35 años. 

Uno de los aspectos más sobresa-
lientes de fintech es el desarrollo de 
productos y servicios que facilitan el 
ahorro y la inversión. En este ámbito 
existen tres grupos de compañías: 

El primer grupo está conformado 
por empresas cuyo objetivo es ayudar 
al usuario a tener un mejor control 
sobre sus finanzas personales y cum-
plir con objetivos de ahorro. Estas 
empresas se caracterizan por el desa-
rrollo de software que permite iden-
tificar y categorizar patrones de gas-

to, proponer estrategias de ahorro y 
canalizar los recursos a cuentas ges-
tionadas por las mismas compañías. 
Otras empresas tienen como objetivo 
ayudar al usuario a suavizar su con-
sumo durante el año, consolidando 
sus ingresos en una cuenta y pagán-
dole una cantidad fija cada mes. Con 
ello, los usuarios que cuentan con tra-

bajos temporales y/o reciben sueldos 
por hora o dependen de propinas 
quedan protegidos frente a la volatili-
dad de sus ingresos. 

En el segundo grupo se encuentran 
las compañías que gestionan carteras 
de inversión. Estas empresas han de-
sarrollado algoritmos capaces de eva-
luar el perfil de riesgo del inversor y 
ofrecer alternativas de inversión ade-
cuadas a sus necesidades. Su modelo 
de negocio está basado en la automati-
zación, la simplicidad y la ausencia de 
espacios físicos, lo que les permite co-
brar comisiones por debajo del pro-

medio de las instituciones financieras 
convencionales. Algunas de estas 
compañías no requieren de un monto 
mínimo para invertir.  

Finalmente, el tercer grupo está for-
mado por empresas que ofrecen servi-
cios de asesoría financiera de manera 
gratuita a través de Internet. Por una 
cuota fija, los usuarios de estos sitios 
también pueden obtener los servicios 
de un asesor financiero personal. Estas 
compañías no gestionan activos ni 
custodian ahorros. Su modelo de ne-
gocio se basa principalmente en pro-
mover servicios financieros de terce-
ros, frecuentemente bancos y asegura-
doras, que pagan por colocar sus pro-
ductos al alcance de los usuarios. 

Beneficios 
¿Qué implicaciones tiene la aparición 
de estas empresas para la banca? Con-
trario a otras innovaciones financieras 
como el peer-to-peer lending o el 
crowdfunding, cuyos modelos de ne-
gocio fueron diseñados en contrapo-
sición a los servicios bancarios tradi-
cionales, las nuevas compañías dedi-
cadas a la asesoría financiera, el aho-
rro y la gestión de activos no represen-
tan necesariamente una amenaza. 
Por el contrario, los bancos pueden 
incorporar este tipo de servicios a su 
propia oferta digital, ya sea a través de 
adquisiciones, asociaciones o median-
te el desarrollo de este tipo de produc-
tos dentro de las propias instituciones. 
Lo anterior aumentaría la competiti-
vidad del sector frente a las nuevas 
empresas fintech. Mediante la incor-
poración de estas innovaciones, los 
bancos podrían competir de manera 

más efectiva por el segmento de clien-
tes jóvenes, cuya bancarización es 
crucial para mantener una base de 
clientes estable a lo largo del tiempo. 
Por otra parte, la adopción de este tipo 
de servicios permitiría a los bancos 
captar depósitos, colocar otros pro-
ductos entre sus nuevos clientes e in-
crementar sus ingresos por comisio-
nes, necesarios en un entorno de bajas 
tasas de interés. 

Cabe mencionar que el futuro de 
estas empresas no está exento de in-
certidumbre. Por ejemplo, en el caso 
de las gestoras de activos no está clara 
su capacidad para resistir periodos de 
alta volatilidad o de crisis financieras. 
¿Cómo diseñar un algoritmo que res-
ponda de manera óptima a situacio-
nes de pánico? Otro reto para las com-
pañías fintech es su capacidad para 
retener a sus clientes jóvenes cuando 
éstos dejen de serlo y, en consecuen-
cia, demanden servicios de mayor 
complejidad. 

La digitalización de los servicios fi-
nancieros es una tendencia irreversi-
ble. Los cambios para la banca pueden 
suceder gradual o rápidamente, de-
pendiendo de la línea de negocio, el 
grado de aceptación de las nuevas tec-
nologías y la complejidad del marco 
regulatorio. Sin embargo, la banca tie-
ne que estar lista para responder de 
manera efectiva a las necesidades de 
clientes para quienes la tecnología es 
parte fundamental de sus actividades 
cotidianas.

Transformando nuestra forma de ahorrar e invertir

Marcial Nava es economista senior  
de BBVA Research EEUU.  

Amanda Augustine es economista 
junior de BBVA Research EEUU.

AHORA MISMO

L a Federación Internacional de 
Auditores (IFAC por sus siglas 
en inglés) realiza anualmente 

una amplia encuesta a nivel mundial 
para conocer las inquietudes de los 
pequeños y medianos despachos pro-
fesionales y firmas. Estos profesiona-
les constituyen la gran mayoría de la 
profesión contable y auditora, y un co-
lectivo extraordinariamente impor-
tante para el mantenimiento del inte-
rés público de sus actuaciones profe-
sionales, esenciales para mantener la 
confianza en la información financie-
ra, que permite un desarrollo econó-
mico sostenible. 

La encuesta correspondiente a 
2014 ha contado con la participación 
de 5.083 firmas y profesionales de to-
do el mundo, de los que 87 pertene-
cían a España. Ello nos permite saber 
qué preocupa a las pequeñas y media-
nas firmas y profesionales de la audi-
toría en España. Según se desprende 
de sus respuestas, el reto más signifi-
cativo es la obtención de nuevos clien-

tes (un 82,8 % de los casos), un dato 
que contrasta con la menor percep-
ción de preocupación que sobre esta 
cuestión se da a nivel europeo y mun-
dial (57%).  

Es también sorprendente el segun-
do motivo de inquietud para las fir-
mas españolas. La adaptación a las 
nuevas normas y regulaciones preo-
cupa al 78,2% de los participantes es-
pañoles, mientras que sólo es un reto 
significativo o muy significativo para 
el 63% de los europeos en su conjunto, 
y apenas preocupante para menos de 
la mitad de los americanos (47%). 

Si bien algunos participantes en el 
estudio pueden ser extracomunita-
rios, y por tanto no estar afectados por 
la regulación europea, es muy notable 
la mayor inquietud respecto de la re-
gulación de los auditores españoles, 
probablemente debida al revuelo pro-
ducido por la tramitación –precipita-
da y sin el consenso del sector– de la 
Ley de Auditoría, actualmente en dis-
cusión en las Cortes, y en la que la pro-
fesión no se siente atendida. 

Significativamente, los menores 
motivos de preocupación para los 
profesionales españoles son el au-
mento de los costes (23%) y la suce-
sión del despacho (24,1%), más preo-

cupantes en el entorno internacional.  
La inquietud por el entorno regulato-
rio afecta también a las respuestas so-
bre la consideración de los factores 
que más influirán en la profesión en 
los próximos 5 años. La regulación es 
el primer factor en la consideración 
de elemento importante o muy im-
portante (82,8%) de los españoles, 
frente a un 61% a nivel mundial. Otros 
factores, como la competencia, están 
más equilibrados: preocupa al 57% de 
los participantes mundiales y al 61% 
de los españoles. 

Es interesante observar las diferen-
cias en cuanto a la internacionaliza-
ción. A pesar de que los clientes inter-
nacionales suponen más del 10% de 
los clientes para el 60% de los despa-
chos españoles (frente a la media eu-
ropea del 28%), tan sólo un 41% perte-
necen a una red, alianza o asociación 
internacional, si bien casi un 30% con-
sidera incorporarse a alguna. 

Vemos, pues, como las inquietudes 
mayoritarias de los pequeños y me-

dianos despachos y firmas de audito-
ría tienen matices muy significativos 
respecto de nuestro entorno europeo 
inmediato.  

El estancamiento de la economía, la 
caída del número de clientes como 
consecuencia de la reducción de su 
volumen de operaciones, la desapari-
ción o el concurso, hacen apremiante 
la consecución de nuevos clientes que 
permitan recuperar los volúmenes de 
actividad de antaño. Y los cambios en 
el marco regulatorio agravan la situa-
ción, ya que, según  las continuas in-
formaciones relativas a la futura nue-
va ley de auditoría, en diversos aspec-
tos nos alejamos de Europa y en mu-
chos otros se complicará la labor de 
los auditores. 

Sostenibilidad de la profesión 
Más allá del análisis de los datos, ¿qué 
alternativas de futuro tienen los pro-
fesionales? Los cambios que se aveci-
nan tendrán un profundo impacto en 
el trabajo de los auditores. Su función 
es transmitir confianza respecto de la 
información que facilita la toma de 
decisiones. Eso se traduce en el papel 
a jugar en relación a una mayor impli-
cación en la validación de informa-
ción financiera y no financiera, así co-

mo en la valoración de los riesgos más 
significativos de las empresas.  En esta 
línea, la directiva comunitaria que de-
be ser transpuesta a las legislaciones 
nacionales en 2016 regula la informa-
ción no financiera a publicar por las 
empresas con más de 500 trabajado-
res. Y los avances del informe integra-
do –iniciativa internacional impulsa-
da por distintas organizaciones rele-
vantes, entre ellas el IFAC, que plan-
tea incluir en un único informe los as-
pectos económicos, medioambienta-
les y de gobernanza de las empresas– 
constituyen otro elemento de infor-
mación pública en el que el papel de 
los auditores será fundamental. 

Por otra parte, el impacto de la tec-
nología cambiará profundamente el 
entorno de trabajo. Las herramientas 
de análisis de datos, el business intelli-
gence, el cloud computing y los siste-
mas de gestión de procesos son retos a 
los que los auditores se deben enfren-
tar. Y, desde luego, la multidisciplina-
riedad, necesaria para entender y res-
ponder a entornos de negocio de los 
clientes cada vez más complejos.

¿Qué preocupa a los auditores españoles?
VISIÓN PERSONAL

Antoni Gómez

Vicepresidente primero del Col•legi 
de censors jurats de comptes de 

Catalunya y miembro del SMP 
committe en el IFAC

El revuelo generado   
por la nueva Ley de 
Auditoría ha generado 
preocupación en el sector

Marcial Nava  
Amanda Augustine
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5  
articles d’opinió 

publicats

97  
Aparicions 
 a mitjans

5  
Trobades amb periodistes (La 

Vanguardia, El Periódico de Ca-
talunya, El Punt Avui i l’ARA)

31  
notes de premsa 

emeses

2  
entrevistes TV

1  
entrevista ràdio
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Acords i Convenis 
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RSE

+ INFORME DE PROGRÉS

+ +

=

Col·laboració en 
l’elaboració de l’eina 
online “Sistema de 
gestió en integritat 
i transparència per 
a Pimes” de la Red 
Española del Pacto 

Mundial

Organització de  
la Jornada “Lideratge 

responsable contra  
la corrupció”

L’Escola d’Auditoria  
ha programat un cicle 

formatiu d’RSE
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Portal de Transparència

El Col·legi és conscient del seu paper al servei 
dels ciutadans, empreses i entitats. Per tant, posa 
a disposició dels seus col·legiats, associats, altres 

grups d'interès i de la societat la informació relle-
vant sobre les seves activitats i funcionament a 
través del Portal de la transparència.

https://www.auditorscensors.com/ca/portal-de-la-transparencia
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Comissions

+ COMISSIÓ D’ACTUACIONS PERICIALS

 Organització d’una sessió de formació 
sobre “Informes pericials en l’àmbit  
dels processos concursals”. 

 Preparació d’un manual de bones 
pràctiques en l’àmbit pericial. 

 Organització de la I Jornada sobre 
actuacions pericials en l'àmbit 
economicofinancer. 

Membres:

— Sergio Aranda
 PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDITORES, SL

— Víctor Benedito
 HISPANIA ALFA COMPLETENESS, SLP

— Enric Faura
 AUDIAXIS AUDITORES, SLP

— Josep Ma. Gassó
 RSM SPAIN AUDITORES, SLP

— Jorge Lledías
 DELOITTE, SL

— Jorge Matas
 FOREST PARTNERS ESTRADA  

Y ASOCIADOS, SLP

— Enric Olcina
 KPMG AUDITORES, SL

— Carlos Villabona
 GRANT THORNTON, SLP

— Secundino Urcera
 BOVE MONTERO Y ASOCIADOS, S.L.

+ COMISSIÓ CONCURSAL

 Col·laboració en el I Foro  
Concursal (Aranzadi). 

 Publicació “Apunts de concursal”. 

 Coorganització amb l’ICAB de cinc 
“Tallers concursals” per tractar as-  
pectes pràctics (jurídics i econòmics)  
del concurs. 

 Col·laboració en el II Congrés  
Concursal de Catalunya (Aranzadi).

Membres: 

— Lluís Arqued

— Marcos Baigorri

— Raül Lorente

— Javier Martínez
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— Luis Ojeda
 PONSATI OJEDA AUDITORES, SLP

— Gemma Soligó
 GRANT THORNTON, SLP

+ COMISSIÓ FISCAL

 Organització i coordinació d’una  
sessió informativa sobre novetats  
en les declaracions tributàries. 

 Preparació d’un document amb els 
principals aspectes fiscals (check-list)  
a considerar en el tancament  
de l’exercici 2014. 

 Ponents en la SIT monogràfica sobre 
temes fiscals. 

 Sessió Novetats tributàries 2015. 

Membres: 

— Jordi Casals 
 FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL

— Ricardo García-Nieto
 GNL RUSSELL BEDFORD AUDITORS, SL

— Llorenç Maristany 
 MARISTANY & OSÉS ADVOCATS  

I ECONOMISTES

— Josep Maria Noguera 
 JM NOGUERA. SERVEIS DE CONSULTORIA 

EMPRESARIAL, SL

— Meritxell Pérez-Copons
 CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES 

ASOCIADOS, S.L.

+ COMISSIÓ DE JOVES

 OBJECTIUS:

 Captar les expectatives dels joves 
en relació amb la professió.

 Detectar necessitats de formació 
específica.

 Organitzar jornades i activitats 
específiques per a aquest col·lectiu.

 Fomentar la integració i participació  
del joves en les activitats del Col·legi.

 Propiciar articles d’opinió.

 Fer propostes per afavorir  
la responsabilitat social. 

 Proposar idees per a la innovació.

 Establir vincles i espais de col·laboració 
amb altres joves d’altres professions.
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Comissions

Membres: 

— Albert Arellano 
 BDO AUDITORES, S.L.P.

— Miquel Ayuso 
 FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL

— Laura Barranco 
 IBERAUDIT KRESTON MRM, SLP

— Nuria Batet 
 PLETA AUDITORES, S.L.P.

— Albert Closa 
 ERNST & YOUNG, SL

— Anna Domingo 
 AUREN AUDITORS BCN, SLP

— Esther Javierre 
 DELOITTE, SL

— Manuel Muñoz
 GRANT THORNTON, SLP

— Carlos Serrano 
 RSM SPAIN AUDITORES, SLP

— Josep Maria Serrano 
 KPMG AUDITORES, SL

— Anastasi Tejedor 
 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

— Nuria Vidal  
AUDITORIA I CONTROL AUDITORS, SLP

+ COMISSIÓ D’RSE

 Posada en marxa del segon cicle formatiu 
d’RSE en format conferència.

 Coorganització amb la Red Española del 
Pacto Mundial de la Jornada  
“Transparència, via fonamental per al 
compliment a Espanya de l’Agenda 2030”.

 Organització de sessions relacionades 
amb l’RSE al Fòrum.

 Organització de la 3a Jornada d’RSE 
“Lideratge responsable contra la corrupció”.

Membres: 

— Noelia Acosta
 AUDIAXIS AUDITORES, SLP

— Josep M. Canyelles
 RESPON.CAT

— Xavier Carbonell
 CÀTEDRA MANGO

— Xavier Cardona  
COL·LEGI DE CENSORS JURATS  

DE COMPTES DE CATALUNYA

— Maria Luz Castilla
 PRICEWATERHOUSECOOPERS

— Emili Coll
 ACTIVA AUDITORIA I CONSULTORIA, SLP
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— Joan Fontrodona
 IESE

— Marcos González
 MEDIA RESPONSABLE

— Daniel Ortiz
 INSTITUT CERDÀ 

— Ángel Pes
 CAIXABANK / RED ESPAÑOLA  

DEL PACTO MUNDIAL

— Arturo Simón
 DELOITTE, SL

+ COMISSIÓ SECTOR PÚBLIC 

 Col·laboració en l’organització de la 
Jornada d’Auditoria del Sector Públic. 

 Revisió instruccions Intervenció en 
relació amb l’auditoria dels Consorcis. 
Aportació de comentaris i intercanvi 
d’opinions sobre la situació i com els ha 
anat la col·laboració amb els auditors  
de comptes externs.

Membres: 

— Joan Camps 
 OLIVER CAMPS, AUDITORS 

I CONSULTORS, SL

— Miquel Ángel Catalán 
 AUREN AUDITORS BCN, SLP

— Aurelio Corella 
 COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS  

I TRESORERS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

DE BARCELONA (CSITAL)

— José Antonio González 
 DELOITTE, SL

— Joan Guerrero 
 INTERVENTOR ADJUNT PER A LA 

SEGURETAT SOCIAL DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA

— Ivan Puig
 SOTS DIRECTOR GENERAL DE CONTROL 

D'EMPRESES I ENTITATS PÚBLIQUES  

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

— Yolanda Olius 
 GRANT THORNTON, SLP

— Francesc Rosa 
 VIDIELLA Y ROSA. AUDITORES C.J.C. 

ASOCIADOS, S.R.C.

— Enric Sobrans 
 AUDRIA AUDITORIA  

Y CONSULTORIA, SLP

— Juan Ramón Tugas 
 PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDITORES, SL

— Pere Ruiz
 FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL
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Comissions

+ COMISSIÓ DE SÈNIORS

 Suport al projecte EFEC aportant 
tasques de docència en temes financers  
a alumnes d’ESO. 

 Reunions amb membres de la Fundació 
Ship2B per desenvolupar el conveni signat. 

Membres: 

— José Antonio del Castillo

— José Luis Fernández

— Joan Lagen

— Enric Miró

— Manel Vilar

+ COMITÈ TÈCNIC

 Traducció al català dels models d’informe 
adjunts a la Circular ES02/2015 de l’ICJCE 
i del model de carta de manifestacions 
adaptat a les NIA-ES adjunt a la Circular 
ES06/2014 de l’ICJCE. 

 Suport al Departament Tècnic en la 
preparació del llibre “NIA-ES Guía de 
consulta ràpida”.

 Col·laboració amb la Comissió Tècnica  
i de Qualitat de l’ICJCE en qüestionaris 
de revisió de comptes anuals individuals  
i consolidats.

Membres: 

— Eva Aldeguer 
 MARCA CARDINAL AUDIT, S.L.P.

— Francisco Enrique 
 DELOITTE, SL

— Carlos Giménez 
 AUDRIA AUDITORIA  

Y CONSULTORIA, SLP

— Manuel V. Martínez 
 KPMG AUDITORES, SL

— Xavier Pujol 
 ERNST & YOUNG, SL

— Francisco J. Remiro 
 RSM SPAIN AUDITORES, SLP

— Gemma Soligó 
 GRANT THORNTON, SLP

— Josep-Domènec Salas 
 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

 En el comitè s’integra també  
el Departament Tècnic del CCJCC
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+ GRUP SECTORIAL D’ENTITATS  
NO LUCRATIVES

 Col·laboració amb l’ACCID en aspectes 
relatius a la Memòria dels comptes 
anuals de les ESAL.

 Col·laboració amb la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social a Catalunya en 
seminaris, cursos i conferències.

Membres: 

— Joan A. Abad
 AUDITING, SL

— Ferran Busquet
 BUSQUET ESTUDI JURIDIC, SL

— Emili Coll
 ACTIVA AUDITORIA & CONSULTORIA, SLP

— Montse Enrique
 GRUP INTEGRAL D'AUDITORS, SLP

— Joan Josep González-Simó
 GONZALEZ & CIA. AUDITORS, SRL

— Joan Miró
 GM AUDITORS, SL

— Josep Morera
 AUDIAXIS AUDITORES, SLP

— Núria Quevedo

— Antoni Solaní
 SIGMA AUDITORS I CONSULTORS, SL

+ GRUP DE TREBALL MEDIACIÓ

 Participació en el Comitè Assessor de 
Mediació de la Generalitat de Catalunya. 

 Participació al Fòrum de l’Auditor 
Professional. 

 Publicació d’un article a la revista 
commemorativa dels 25 anys del Fòrum.

 Participació en la comissió de mediació 
de l’SMAS de l’ICJCE.

 Disseny de formació en la resolució 
alternativa de conflictes.

Membres:

— Maria Eugènia Bailach
 AUREN AUDITORS BCN, SLP

— David García
 MUNT AUDIT&FORENSIC, SLP

— Albert Grèbol
 GREBOL I COLLET AUDITORS, SLP

— Joan Lagen





SERVEIS A  
COL·LEGIATS I ALTRES
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Departament tècnic

Les activitats del departament tècnic són de-
terminades pel pla estratègic anual aprovat pel 
Consell directiu i per les diferents necessitats que 
es detecten en el col·lectiu via publicació de no-
vetats normatives o per les consultes ateses. En 
aquest sentit volem aprofitar la memòria d’acti-
vitats per donar-vos les gràcies a tots, per nosal-
tres és un plaer poder donar-vos suport tècnic i 

som conscients que junt amb l’Escola som els dos 
canals que utilitza el Col·legi per oferir els seus 
serveis directes i, en aquest sentit, ens esforcem 
cada dia perquè aquests siguin de qualitat. 

En el quadre adjunt hem fet un petit resum nu-
mèric de les principals activitats en què hem tre-
ballat durant el 2015:

1.799 

consultes

117 

missatges 
en el grup

9 SIT

187 participans

3 quaderns  
tècnics +

3 articles  
a la revista

4 actualitats  
normatives +

6 destacats 
tècnics 

1 publicació

NIA-ES Guia de 
consulta ràpida

Col·laboració  
en 5 comissions 

del Col·legi

37 hores  
de classe

7 SIT firmes
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Escola d’auditoria

Un dels principals objectius del Col·legi és poder 
oferir una formació professional continuada de 
qualitat. L’Escola planifica un ampli ventall d’ac-
tivitats formatives dels temes que interessen més 
als col·legiats des del punt de vista professional. 

En l’FPC s'han mantingut els criteris de l’exercici 
anterior i el seu principal objectiu és prosseguir 
amb la formació dels professionals en les noves 

tendències i reforçar les bases de la professió. És 
per aquest motiu que des de l’Escola d’Auditoria 
s’estan revisant contínuament les noves temàti-
ques que afecten al col·lectiu per poder adaptar 
la formació a les demandes dels col·legiats.

Les temàtiques més sol·licitades el 2015 han es-
tat les següents:

Serveis addicionals per a 
despatxos d’auditoria (IBR, 
PMI Disseny de quadres de 
comandament).

Nova regulació de la  
responsabilitat penal de  
les empreses i compliance.

Auditoria dels sistemes 
informatitzats (NIA-ES/
ISAI-ES).

Impacte de les NIA-ES 700, 
705, 706 i 710 en el primer 
any de la seva aplicació.
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Escola d’auditoria

Evolució de l'activitat formativa

 2013             2014             2015

Màster en Auditoria  
i Comptabilitat

CEA — EPEGA
 

Curs 2a fase  
d'accés al ROAC

Cursos d'accés 
 al ROAC

Congressos — Varis

Conferències — 
Sessions gratuïtes

Seminaris, jornades, 
postgraus i cursos

Hores totals 0 5000 10000 15000 20000 25000
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Formació accés

Formació accés

Formació accés

Conferències

Conferències

21

427

1.000

10

13

41

1.013

348

577

21

FPC

FPC

FPC

Cursos  
realitzats

Assistents

Hores 
realitzades

Conferències  
realitzades

Convenis  
formació en co-

organització
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Escola d’auditoria

Una diferència important d’aquest any és que s’ha 
celebrat una nova convocatòria de l’examen d’ac-
cés a la professió, i en aquesta línia, l’Escola ha 
dut a terme i ha col·laborat en diferents cursos de 
preparació per a la segona fase de l’examen (part 

pràctica) per donar suport als professionals que 
volen accedir-hi.

En l’àmbit de la formació teòrica d’accés al 
ROAC s’han dut a terme els següents programes:

Curs d’Especialització en 
Auditoria, curs homologat per 
l’ICAC que no dispensa de la 

primera fase de l’examen d’ap-
titud i dóna accés a l’examen 
teòric. Adreçat a personal de 
firmes que comencin la seva 
carrera professional i vulguin 

desenvolupar durant varis anys 
una formació pràctica.

Màster Universitari en Audito-
ria de Comptes i Comptabilitat 
(UAO), és un màster universitari 
homologat per l’ICAC que dis-

pensa de l’examen teòric d’accés 
al ROAC i incorpora 1.000 hores 
de pràctiques professionals que 

computen a efectes de la for-
mació pràctica necessària per a 

l’accés a la professió d’auditor de 
comptes i que serà la futura via 
de formació per als nous incor-

porats a firmes.
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Els alumnes que l’han realitzat  
i han superat l’oposició són un  

10% superior a la mitjana estatal
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Registre d’Experts Comptables de Catalunya

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Ca-
talunya (CCJCC) i el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) han signat un acord per crear el 
Registre d’Experts Comptables de Catalunya, en 
endavant RECC. 

Les principals funcions del RECC seran consti-
tuir-se com a entitat que acredita als professio-

nals membres del CEC i del CCJCC com a Experts 
Comptables acreditats segons el sistema d’acre-
ditació de l’Expert Comptable del Consejo Gene-
ral de Colegios de Economistas i de l’Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España. 

El Consell Directiu del RECC està compost per: Asisteixen a les reunions:

Tribunal avaluador: 

CEC Xavier Subirats President

CCJCC Antoni Delgado Vicepresident

CEC Joan Ramon Salvador Secretari

CEC Salvador Bertrán Vocal

CEC Rodrigo Cabedo Vocal

CEC Martí García Vocal

CEC Cristina Gil Vocal

CCJCC Xavier Llopart Vocal

CCJCC Lluís Prims Vocal

CCJCC Mariàngela Ramió Vocal

CCJCC Gemma Soligó Vocal

UB Jordi Martí President

UAB Magda Solà Vicepresidenta

CCJCC Víctor Benedito Vocal

CEC Francesc Garreta Vocal

CEC Emili Gironella Vocal

CCJCC Albert Grèbol Vocal

Joan B. Casas President del CEC

Daniel Faura President del CCJCC

Maurici Olivé Gerent del CEC

Xavier Cardona Director del CCJCC
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Xarxes socials

885 seguidors

500 seguidors

443 seguidors

GRUP
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Objectius 2016

+ LÍNIES ESTRATÈGIQUES

 

 

 

Consolidar el CCJCC com a referent de l’activitat d’auditoria a Catalunya.

Projectar la funció dels auditors i del CCJCC a la societat.

Avançar en l’excel·lència dels serveis directes als col·legiats.

Vincular les noves promocions i personal col·laborador de les firmes amb el Col·legi.

Ser un referent d’innovació i tendències en auditoria.

Liderar el sector davant d’altres agents.

Potenciar el diàleg amb els stakeholders.

Projectar la figura de l’expert comptable com una oportunitat.
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+ ÀMBITS D’ACTUACIÓ

1

6

3

8

5

10

2

7

4

9

Reputació  
corporativa /  
institucional

Convenis  
amb entitats

Comunicació

Noves àrees  
d’actuació

Serveis  
directes

RSE

Participació

Gestió del risc 

Organització 
interna

Innovació  
i tendències  
d’auditoria
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Línies  
estratègiques

Àmbits  
d’actuació

52 accions a 
desenvolupar 
el 2016=+



Sor Eulàlia d’Anzizu, 41
08034 Barcelona

Tel. 93 280 31 00
Fax. 93 252 15 01 col.legi@auditors-censors.com




