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Qualitat
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Innovació i tendències 
d’auditoria

Convenis 

amb entitats

#somauditors



La nostra
missió

Compromesos amb la societat

www.auditorscensors.com

+
Vetllar perquè
l’activitat professional 
de l’auditoria serveixi 
als interessos dels 
diferents grups 
d'interès

+
Fomentar la pràctica 
de la transparència i 
retiment de comptes 
com un valor fona-
mental per a la 
societat 

+
Representar a la 
professió, en tots
els àmbits

+
Potenciar la qualitat 
dels treballs dels 
auditors i facilitar
la seva formació 
professional

+
Destacar el nostre 
paper per afrontar
els diferents serveis 
d’auditoria i assurance  

+
Defensar els interessos 
de la professió i dels 
col·legiats

+
Treballar per a la 
sostenibilitat de
la professió 

+
Promoure l’interès 
públic de la nostra 
professió 

+
Potenciar l’exercici de 
la professió al nostre 
país alineat amb les 
millors pràctiques 
internacionals



La nostra
visió

Treballem per aconseguir el reconeixement 
públic del valor aportat pels auditors, desta-
cant la seva contribució positiva a la societat, 
actuant amb compromís d’independència de 
criteri, rigor i transparència. 



Els nostres
objectius

#somauditors

+
Fomentem l’ètica,
la transparència i el 
rigor professional

+
Donem seguretat en 
els àmbits financers
i no financers

+
Contribuïm des de
la independència dels 
nostres col·legiats a
la prevenció del frau
i la corrupció

+
Difonem l’interès 
públic de la nostra 
professió 

+
Impulsem la qualitat 
professional per tal 
d’aportar valor a la 
societat 

+
Facilitem la formació 
dels auditors i no 
auditors, així com una 
millor cultura finance-
ra de la societat

+
Innovem per desenvo-
lupar noves oportuni-
tats professionals

+
Impulsem la formació 
dels joves

+
Impulsem la
responsabilitat social 
empresarial 

+
Oferim la nostra 
col·laboració amb els 
àmbits legislatius en 
tot el que millori la 
qualitat de la informa-
ció financera i no 
financera del retiment 
de comptes de les 
organitzacions

+
Impulsem que el 
sector públic s’equipa-
ri al privat pel que fa a 
la transparència i 
retiment de comptes 

+
Col·laborem amb 
entitats públiques, 
universitats, associa-
cions, organitzacions 
empresarials, col·legis 
professionals i entitats 
culturals per tal de 
compartir coneixe-
ment i desenvolupar 
bones pràctiques   
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Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres de 8:30 a 19:00h

P

@AuditorsCENSORS


