
 

 

 

 

BASES PER EL PREMI DE  L’AUDITOR DISTINGIT   

 

ENTITAT CONVOCANT  

 

 El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya  

 

ENTITATS COL·LABORADORES   

 

 

 

 

 

PERIODICITAT  

 

El Premi es convocarà anualment   

 

CANDIDATS  

 

Els candidats seran auditors censors jurats de comptes col·legiats en qualsevol de les seves 
categories.  

 

REQUISITS  

 

Els mèrits hauran de fer referència a :  

 

 Treballs científics rellevants en matèries d’auditoria i comptabilitat  

 Col·laboració destacada amb les tasques desenvolupades al Col·legi 

 Projecció rellevant en l’àmbit de  la transparència i retiment de comptes 

 Col·laboració i lideratge d’un projecte empresarial i professional  

 Haver ostentat càrrecs de prestigi  al servei de la col·lectivitat  

 Trajectòria docent rellevant en matèries d’auditoria i comptabilitat 

 



 

 

DOTACIÓ ECONÒMICA  

 

El Premi no tindrà dotació econòmica. Constarà d’un pergamí personalitzat. 

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATS 

 

El Col·legi enviarà una circular als col·legiats per informar de l’obertura del període de 
presentació de candidatures.  

Qualsevol membre del Col·legi podrà efectuar propostes de designació mitjançant escrit dirigit 
al President, en el que es farà constar el nom del candidat proposat i els seus mèrits.     

El Consell Directiu del Col·legi recollirà les propostes dels col·legiats i les remetrà, juntament 
amb la seva pròpia proposta al Jurat per a la seva deliberació. 

El termini per a la presentació de candidatures  és el 15 d’octubre.  

Més informació a: http://www.auditors-censors.com/ 

Les candidatures s’hauran d’enviar a la Secretaria del Col·legi  col.legi@auditors-censors.com 

 

JURAT  

 

El jurat estarà format per 5 persones, de les quals dues seran auditors distingits en anys 
anteriors, el president de la Comissió Deontològica, el Defensor de la persona col·legiada i el 
secretari del Consell Directiu. Els components del jurat que ho siguin per la seva condició 
d’auditor distingit, s’incorporaran al mateix per ordre d’antiguitat.  

 

El quòrum de votació serà per majoria simple.  

 

ACORDS ADOPTATS 

 

Abans del dia 1 de novembre, el Jurat haurà de comunicar al Consell Directiu l’acord adoptat per 
atorgar el premi. El guardó es lliurarà en el decurs d’un acte públic, preferentment el Dia de 
l’Auditor.   
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