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Amb l’Informe d’Activitats que publiquem anu-

alment, recollim, divulguem i compartim amb els 

Col·legiats i amb tots els grups d’interès les actu-

acions més rellevants de la Corporació realitzades 

durant l’any ja tancat. Situem l’informe en l’eix 

del que ha de ser una gestió oberta, transparent i 

participativa, que permeti a tots els grups d’inte-

rès el coneixement, l’escrutini i l’avaluació en un 

procés integral de retiment de comptes, al qual hi 

estem vinculats i compromesos formant part de 

la nostra missió.

 

Atenent als objectius d’enfortir la nostra reputació 

corporativa i institucional hem seguit divulgant 

la necessitat de l’Auditoria, la seva potencialitat, 

les seves aportacions i també els seus límits, a les 

organitzacions empresarials i socials, als diferents 

usuaris dels nostres Informes i als mitjans de comu-

nicació. Hem col·laborat també molt estretament 

amb les diferents corporacions d’auditors:  a nivell 

estatal -Instituto de Censores Jurados de Cuentas-, 

europeu -Accountancy Europe- o mundial –IFAC-, 

tant en els seus òrgans més representatius, com 

en diferents comissions tècniques.

 

Hem incrementat la nostra presència a les univer-

sitats i escoles de negoci, connectant amb els seus  

responsables docents i donant conferències divul-

gatives als alumnes de darrers cursos dels diferents 

graus amb diferents finalitats: presentar la iniciativa 

“Auditor per 1 Dia” en què hi participen una vintena 

d’empreses auditores i que permet als estudiants 

conèixer directament el seu funcionament i del 

propi procés pràctic d’auditoria, difondre els màs-

ters universitaris especialitzats que coorganitza el 

Col·legi i divulgar les potencialitats de la professió 

auditora com a primer destí laboral, atenent a la 

formació i aprenentatge de competències i habilitats 

que els poden resultar fonamentals en el procés de 

creixement personal i professional.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT 



Els canvis disruptius que viu la nostra societat, 

tant per la digitalització i irrupció exponencial de 

la intel·ligència artificial, com en els propis models 

de negoci, i necessitats de noves informacions i 

noves mètriques més enllà de l’àmbit financer, 

han conduit a centrar prioritàriament l’atenció i 

aprofundiment en diferents comissions, grups de 

treball i esdeveniments anuals per tal d’identificar 

tant els riscos a gestionar com les iniciatives a en-

degar per a transformar la nostra tècnica i alhora 

identificar noves activitats i camps d’actuació pels 

auditors en l’entorn de la confiança, la fiabilitat i 

la seguretat.

Hem participat activament amb la Intercol·legial, 

que representa a més de 100 corporacions pro-

fessionals de Catalunya, amb més de 200.000 

col·legiats i col·legiades de tots els sectors pro-

fessionals, el que ens ha permès impulsar i liderar 

l’Observatori per a la Transparència i el Retiment 

de Comptes, que es proposa estimular les bones 

pràctiques i contribuir al desenvolupament d’una 

bona governança, singularitzada per la integritat 

i l’ètica.

 

De manera sintetitzada, pràctica i esquemàtica, 

l’informe desplega i quantifica les diferents ac-

tivitats realitzades pels diferents àmbits de la 

nostra organització -Departament Tècnic, Escola 

d’auditoria, Administració, Comissions i grups de 

treball- de les quals en podem ressaltar la resolució 

de 1.869 consultes tècniques, 168 seminaris, cursos, 

i esdeveniments, amb 2.181 assistents i 522 docents 

i un notable increment de la nostra activitat en les 

xarxes socials (Linkedin-1264 seguidors- i Twitter 

-962 seguidors). S’hi recullen els impactes en els 

mitjans de comunicació, on hi hem deixat cons-

tància en 249 ocasions. També inclou l’Informe un 

resum de les magnituds economicofinanceres del 

Col·legi, de les quals en destaquem un patrimoni 

acumulat de 3,4 M d’euros, que situa la nostra 

institució en un nivell alt de solvència.

 Incorporem aquest any les opinions de persones 

rellevants en diferents tipus d’institucions: privades, 

públiques, empresarials, acadèmiques, corporatives, 

on ens manifesten la importància i transcendència 

de la labor de l’Auditor com a rellevant per a l’interès 

públic, en la generació de confiança i contribució 

al bé comú, en l’assegurament de la transparèn-

cia i la fiabilitat de la informació, en el necessari 

compromís amb la responsabilitat social, la seva 

col·laboració institucional amb el món acadèmic, 

la necessitat de preservar la seva independència 

i imparcialitat i les possibilitats d’aportar millores 

en la gestió per la seva expertesa.

 

Tanmateix recollir, divulgar i compartir la feina 

feta, cal tractar-ho com un punt de partida i no 

d’arribada, cal també ser conscients que queda 

molt per fer, tant en els àmbits que no s’esgoten 

com l’ètica, la transparència i el rigor professional, 

com en àmbits encara avui desconeguts per la 

disrupció d’eines i models tan presents en la nostra 

societat, potenciant les habilitats i el talent dels 

nostres professionals, generant oportunitats que 

engresquin la incorporació de noves generacions i 

fomentant la conciliació i la diversitat com a factors 

de creixement i consolidació.

 

Manifestar el reconeixement i agraïment a tots i 

totes els que han fet possible el passat i són im-

prescindibles per al futur: membres dels òrgans 

directius, de comissions i grups de treball, i els pro-

fessionals de l’equip del Col·legi. Reservant-me les 

darreres paraules per fer un reconeixement públic 

i deixar constància de la tasca duta a terme per la 

Silvia Richarte que col·laborà amb nosaltres tota 

la seva vida professional -38 anys-, que malaura-

dament ens ha deixat i que la mantindrem sempre 

en el nostre record.

Daniel Faura
President
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MISSIÓ VISIÓ 

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 fonamental 
per a la societat.

Treballar per a la 
sostenibilitat de la 
professió.

Representar a la professió 
en tots els àmbits.

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

Promoure l’interès de la 
nostra professió.

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

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

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

1

4

7

2

5

8

3

6

9

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



GRUPS D’INTERÈS 

Entitats 
auditades

Treballadors

Administracions 
públiques

Col·legiats

Universitats  
i Escoles de negoci

Entitats 
col·laboradores

Col·laboradors 
i associats

Altres 
organitzacions 
professionals

Proveïdors

Mitjans 
de comunicació

Usuaris dels   
Informes

Professors

Partits polítics 
i sindicats
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Daniel Faura Llimós
PRESIDENT
FAURA-CASAS  
AUDITORS-CONSULTORS, S.L.

Antoni Gómez Valverde
VICEPRESIDENT 1R
AUREN AUDITORES SP, SL

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.

Ferran Rodríguez Arias
VOCAL
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.

Carlos Sureda Serrat
VOCAL
AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, SLP

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

XAVIER CARDONA SIMÓN
DIRECTOR GENERAL

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

CONSELL DIRECTIU 
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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

ÒRGANS COL·LEGIALS
 Consell consultiu



 Comissió deontològica

La Comissió, seguint allò establert pels estatuts, 

va atendre dues queixes rebudes de  persones 

que es van sentir perjudicades per l’emissió d’in-

formes emesos  per membres  del Col·legi com a 

conseqüència d’encàrrecs relatius a la professió 

de Censor Jurat de Comptes.

En relació a la primera de les queixes rebudes, la 

Comissió acordà per unanimitat, una vegada analit-

zada la denúncia rebuda així com les al·legacions i 

proves presentades davant la Comissió per part del 

col·legiat denunciat, no obrir expedient sancionador 

i l’arxiu de la queixa en considerar que en l’execució 

dels encàrrecs rebuts per part del col·legiat denun-

ciat no s’apreciaven  les presumptes infraccions 

denunciades. Una vegada comunicada aquesta 

resolució per part de la Comissió al denunciant, 

aquest va recórrer la resolució davant el Consell 

Directiu del Col·legi, que una vegada analitzada 

tota la documentació va ratificar la resolució de la 

Comissió Deontològica. Respecte a l’altra queixa 

rebuda, una vegada analitzada, la Comissió decidí 

per unanimitat el seu arxiu per considerar que els 

fets denunciats no eren de la seva competència i 

a més a més estarien prescrits.

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

  Defensor/a de la persona 
col·legiada

Durant 2017 no s’ha requerit la mediació de la 

Defensora del col·legiat.

· Mariàngela Ramió Masgrau
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La composició del personal del Col·legi és la següent:

Xavier Cardona
DIRECTOR GENERAL

Rosa Puigvert
DIRECCIÓ
Departament
Tècnic

Xavier Llopart
DIRECCIÓ
Escola d’Auditoria

Javier Comín
DIRECCIÓ
Administrativa
Financera

Ana Baro
Departament Tècnic

Javier Romero
Departament Tècnic

Elisenda Codina
Adjunta Direcció de 
l’Escola d’auditoria

Chus Cantón
Escola d’auditoria

Alba Cuñat
Escola d’auditoria

Ariadna Rius
Escola d’auditoria

Cristina Navarro
Administració

Sílvia Richarte
Administració
(1962-2018)

Luís Ramos
Conserge

PERSONAL DEL COL·LEGI
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2017 2016

548
561

623 648

217 209

0

200 203

114

800

600

400

200

0

Exercents
No exercents
Exercents per compte aliè
Col·laboradors
Firmes

81,84% 18,16%

25-35
36-45
46-55
56-65
65-75
més de75

2,57%

21,92%

19,65%

22,29% 21,04%

12,53%

ESTRUCTURA COL·LEGIAL
 Col·legiats i Firmes

 Col·legiats per edat

 Col·legiats per gènere



  % exercents individuals 
segons número d’actuacions 
durant l’any 2017

   % firmes segons  
número d’actuacions 
durant l’any 2017

   Altres actuacions

d’1 a 5 actuacions
de 6 a 10 actuacions
d’11 a 15 actuacions
més de 15 actuacions

d’1 a 50 actuacions
de 51 a 150 actuacions
de 151 a 350 actuacions
més de 350 actuacions

ACTUACIONS PROFESSIONALS
 Actuacions Auditoria

16,25%

6,25%

70,00%

7,50%

16,96%

7,60%

70,76%

4,68%

5.000

13.280

12.576

12.744

7.500 10.000 12.500 15.000

20172016

2015 20172016

500

2.062

2.817

1.000 1.500 2.000 2.500
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IMPORT NET 
DE LA XIFRA 
DE NEGOCI

2.333.813 €

TOTAL 
ACTIU

3.587.840 €

FONS DE  
MANIOBRA

777.118 €

PATRIMONI 
NET

3.388.440 €

TRESORERIA

483.210 €

INCREMENT 
TRESORERIA

285.579 €

IMMOBILITZAT 
MATERIAL

2.179.052 €

INVERSIONS 
FINANCERES

400.000 €

EXCEDENT  
DE L’EXERCICI

12.526 €

  Comptes anuals auditats  
per les firmes:

ABALANCE AUDITORES, SL
RUIZ AUDITORES Y ASESORES, SL

Per veure el contingut de 
l’informe econòmic 2017

58NÚMERO DE TREBALLADORS

INFORMACIÓ ECONÒMICA



Amb data 14 de juliol de 2017 s’han 
publicat els nous Estatuts del Col·legi.

Per veure el seu contingut

En el decurs de l’any hem implementat un model d’organització i gestió de prevenció de riscos penals. 
Amb aquest model de prevenció de delictes, el Consell Directiu del Col·legi pretén situar-se a la vanguardia 
del compliment normatiu i de prevenció d’irregularitats i seguir amb el compromís de millora contínua del 
desenvolupament de la nostra activitat. 

NOUS ESTATUTS

PROJECTE COMPLIANCE



20



Activitats
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 750 Assistents

 7.854 hores homologades

 3 Organitzacions col·laboradores

 18 Firmes d’auditoria col·laboradores

 32 Ponents

 8 Entitats patrocinadores

Accedeix  

al contingut

del Fòrum

JORNADES I CONGRESSOS
 27è fòrum de l’auditor professional



 8a jornada d’auditoría dels sector públic

 120 Assistents

 Participants:
· Oficina Antifrau de Catalunya

· Sindicatura de Comptes de Catalunya

· Sindicatura de Comptes del Principat d’Astúries

·  Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

· CNMV

· Transparency International España

· Generalitat de Catalunya

· CSITAL

· Institut d’Auditors Interns

· Institut Municipal d’Informàtica
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 Auditor per un dia

 72 Alumnes inscrits

 6 Universitats participants

 20 Firmes d’auditoria participants

  6 Conferències divulgatives  

a universitats



  110 Assistents

El Col·legi participa activament en l’organització del Congrés de l’Arc Mediterrani d’Auditors que aplega 

a institucions regionals representatives d’auditors i altres professionals de la comptabilitat d’Espanya, 

França i Itàlia.

 26è Congrés de l’Arc Mediterrani d’Auditors a Gènova

Accedeix  

al material i 

fotografies 

del Congrés
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  210 Assistents

·  Premi a la millor comunicació en temes de transparència: Fundació La Marató de TV3.

·  Ajuda a la cooperació: El Casal dels Infants.

·  Auditor Distingit: Mario Alonso

·  Lliurament de guardons als col·legiats amb 50 o més anys d’antiguitat.

·  Lliuraments dels diplomes del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat.

 Dia del auditor/a



COMUNICACIÓ
 Revista l’Auditor

Pots veure el contingut de  

les revistes al web del Col·legi
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 Quaderns tècnics

Pots veure el contingut dels 

quaderns tècnics al web del Col·legi



 Newsletter

 Actualitat normativa

  Re-aprenent la Llei d’Auditoria
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 El Col·legi en premsa



 Web

SESSIONS
48.000

USUARIS
20.000

NÚMERO DE VISITES
A PÀGINES

173.000

PÀGINES/
SESSIÓ

3,62

DURACIÓ MITJANA 
DE LA SESSIÓ

00:03:25
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 El Col·legi als mitjans

249
APARICIONS
A MITJANS

32
NOTES DE  

PREMSA EMESES
4

ENTREVISTES 
DIGITALS

4
TROBADES 

AMB PERIODISTES

2
ENTREVISTES 

RADIOFÒNIQUES

1
ENTREVISTA 

TV

17
ARTICLES D’OPINIÓ

PUBLICATS



Publicació de l’Informe de Progrés que conté 

informació sobre la incidència de l’organització 

en el medi ambient, la societat i els aspectes 

econòmics.

Per veure el contingut de l’Informe de Progrés

RSE
 Informe de Progrés  Banc de Sang i Teixits

Durant el Fòrum de l’Auditor Professional es va fer 

una acció conjunta amb el Banc de Sang i Teixits. 

Es va traslladar una unitat mòbil a la seu del 

Fòrum on tots aquells congressistes que ho con-

sideressin, podien fer la seva donació.

 Ajuda a la cooperació

El Col·legi, a través d’un sistema de votació dels seus col·legiats, atorga cada any una quantitat monetària 

equivalent al 0,7% del seu pressupost a una entitat sense ànim de lucre que desenvolupi projectes dirigits 

a reduir les desigualtats socials, fer front a qualsevol situació d’emergència social i/o ajudar a millorar la 

qualitat de vida de les persones amb discapacitat física o intel·lectual. 

Aquest any, en el marc del Dia de l’Auditor, es va entrega de l’assignació corresponent a l’entitat Casal 

dels Infants per a l’acció social als barris.
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COMISSIONS
 Comissió d’Actuacions Pericials

ACTIVITATS 2017

    Manual de bones pràctiques. Continuació de la 
publicació a través de la revista l’Auditor en format 
article.

  Participació en el Fòrum de l’Auditor, liderant una 
taula sobre actuacions pericial. 

  Accions formatives (propostes de contingut i 
ponents) trasllades a l’Escola d’auditoria: Formació 
en habilitats orals i escrites, en dues sessions 
celebrades el novembre (La defensa de l’informe 
pericial en sala i L’informe pericial: tècniques 
d’expressió escrita professional).

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
FORESTPARTNERS, SL

 Enric Olcina
KPMG AUDITORES, SL

 Secundino Urcera
COORDINADOR 

BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS, SL

 Carlos Villabona
GRANT THORNTON, SLP



 Comissió Concursal

ACTIVITATS 2017

    Publicació mensual “Apunts de concursal”: 3 
números publicats el 2017.

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

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

    Participació del coordinador de la comissió en 
les reunions del RAJ (ICJCE).

    Promoció d’accions formatives conjuntes amb 
l’ICAB. 

MEMBRES

  Lluis Arqued

  Marcos Baigorri

  Raül Lorente 
COORDINADOR 

LBL PARTNERS

  Josep Enric Llapart
G.P.M. AUDITORS ASSOCIATS SL

  Javier Martínez
AUDILEGEM

  Luis Ojeda
PONSATI OJEDA AUDITORES, SLP

  Gemma Soligó
GRANT THORNTON, SLP
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MEMBRES

  Jordi Casals
COORDINADOR

FAURA-CASAS. 

AUDITORS-CONSULTORS, SL

  Ricardo García-Nieto
GNL RUSSEL BEDFORD AUDITORS, S.L.

  Llorenç Maristany
MARISTANY & OSES. ADVOCATS  

I ECONOMISTES

  Josep Maria Noguera
JM NOGUERA. SERVEIS DE 

CONSULTORIA EMPRESARIAL, SL

  Meritxell Pérez-Copons
CORTÉS, PÉREZ Y CIA. AUDITORES, SLP

ACTIVITATS 2017

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

    Representació del Col·legi en la plataforma 
d’assessors fiscals que va col·laborar amb l’Agència 
Tributària de Catalunya en la redacció del Codi 
Tributari de Catalunya.

    Ponents en la SIT monogràfica sobre temes fiscals. 

    Participació en la sessió La gestió del temps en 
l’era digital del 27è Fòrum. 

    Participació en les revistes i en el grup de Linkedin 
del Col·legi: 
·    Revista núm. 80 “La reforma de l’Impost sobre 
societats 2 anys després”. 

·    Revista núm. 78 “Possible inconstitucionalitat de 
l’impost sobre el valor de la producció de l’ener-
gia elèctrica i dubtosa compatibilitat d’aquest 
impost amb el dret de la Unió Europea”.

    Participació en sessions de formació:
·       Sessió sobre l’IVA i les entitats sense ànim de 
lucre. Impartida conjuntament amb la comissió 
d’ENL.

·    4 sessions relacionades amb novetats fiscals i 
tancament fiscal i comptable. 

 Comissió Fiscal



MEMBRES

  Miquel Ayuso
COORDINADOR 

FAURA-CASAS. 

AUDITORS-CONSULTORS, SL

 Pedro Basanta
PRICEWATERHOUSECOOPERS  

AUDITORES, SL

 Núria Batet - Coordinadora
COORDINADORA

PLETA AUDITORES, S.L.P.

 Albert Closa
ERNST & YOUNG, SL

 Anna Domingo
AUREN AUDITORES SP, SLP

 Eva Estrella
VIR AUDIT, SLP

 Jacobo García-Nieto
GNL RUSSELL BEDFORD AUDITORS, S.L.

 Esther Javierre
DELOITTE, SL

 Manuel Muñoz
GRANT THORNTON, SLP

 Borja Sánchez
BDO AUDITORES, S.L.P.

 Carlos Serrano
RSM SPAIN AUDITORES, SLP

 Josep Maria Serrano
KPMG AUDITORES, SL

 Comissió de Joves

ACTIVITATS 2017

       Publicació d’articles a cada edició de la revista 
l’Auditor.

        Llançament d’una sèrie de vídeos sobre el present 
i futur de l’auditoria.

       Preparació i gestió de l’enquesta “Professionals 
de petites i mitjanes empreses. Reflexions” per 
tal de calibrar la percepció dels professionals 
joves respecte a l’auditoria.

       Participació en la sessió del Fòrum Actitud, mo-
tivació, èxit i felicitat en temps difícils en què es 
van presentar els resultats de l’enquesta.

       Difusió i promoció de la presencia en les xarxes 
de la Comissió de Joves mitjançant la creació 
d’un perfil propi.
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 Comissió d’RSE

MEMBRES

 Noelia Acosta
AUDIAXIS AUDITORES, SLP

 Josep M. Canyelles
RESPON.CAT

 Xavier Carbonell
CÀTEDRA MANGO

 Xavier Cardona
COORDINADOR 

CCJCC

 Margarita De Roselló
PRICEWATERHOUSECOOPERS

 Emili Coll
ACTIVA AUDITORIA I CONSULTORIA, SLP

 Cecilia Dal Acqua
DELOITTE, Sl

 Joan Fontrodona
IESE

 Marcos González
MEDIA RESPONSABLE

 Daniel Ortiz
INSTITUT CERDÀ

 Àngel Pes
CAIXABANK / RED ESPAÑOLA DEL PACTO 

MUNDIAL

ACTIVITATS 2017

       Publicació d’articles a la Revista l’Auditor.

       Organització de la V Jornada RSE “Reporting i 
verificació externa de la sostenibilitat”.

       Organització conjunta amb la Fundació FIDEM 
de la conferència sobre la igualtat de gènere a 
les professions.

       Organització de la conferència presentació del 
Manual d’auditoria social elaborat per la Càtedra 
Mango.

       Presentació del llibre publicat per l’Artur Amich 
Parkinson i ara què? (amb la col·laboració de la 
Comissió de Sèniors).



 Comissió Sector Públic

MEMBRES

  Josefa Casas
INTERVENCIÓ ADJUNTA PER A LA SEGURETAT 

SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 Miguel Ángel Catalán
AUREN AUDITORES SP, SLP

 Aurelio Corella
COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTOR I TRESORERS 

D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE BARCELONA (CSITAL)

 David Eraso.  
DELOITTE, SL

 Joan Guerrero
SUBDIRECTOR GENERAL DE COMPTABILITAT DE  

LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT  

DE CATALUNYA

 Yolanda Olius
GRANT THORNTON, SLP

 Ivan Puig
SOTS DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE 

EMPRESES I ENTITATS PÚBLIQUES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

 Francesc Rosa
VIDIELLA Y ROSA. AUDITORES CJC ASOCIADOS, SRC

 Pere Ruiz
FAURA-CASAS. AUDITORS-CONSULTORS, SL

 Enric Sobrans
AUDRIA. AUDITORIA Y CONSULTORIA, SLP

 Juan Ramon Tugas
COORDINADOR

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

 Jordi Vicente
UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

ACTIVITATS 2017

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

       Participació en la reunió del Col·legi 
amb la delegació de govern de Malàisia 
del 25 de maig per intercanviar experi-
ències d’organització del sector públic 
comparant el seu país amb el nostre.

       Participació en les revistes: 
·  Revista núm. 80: “Actuacions dels au-
ditors privats en l’àmbit del sector de 
la Generalitat de Catalunya” (article en 
col·laboració amb el Comitè tècnic) i 
“Les novetats en el règim jurídic de 
control intern de les entitats del sector 
públic local”.

·  Revista núm. 78: “Modificació en el 
règim de control dels consorcis: una 
experiència de col·laboració amb les 
societats auditores en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya”.

       Col·laboració amb les Administracions 
públiques receptores de serveis duts a 
terme per auditors, quant a la redacció 
de certs entregables. 

 
En el si de la comissió es comparteixen 
experiències en feines del sector públic, 
es comenten legislacions en matèria d’ad-
ministracions públiques i es comenten els 
aspectes tractats en la comissió del sector 
públic de l’ICJCE, per tal d’avaluar quines 
accions concretes cal desenvolupar de 
cara al col·lectiu.
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 Comissió de Sèniors

MEMBRES

  José Antonio del Castillo

  José Luis Fernández

  Joan Lagen
COORDINADOR

  Enric Miró

  Manel Vilar

ACTIVITATS 2017

       Seguint l´èxit de la ponència del Fòrum 2016 
“Mindfulness o l’art d’estar present” que va impartir 
Andrés Martin Asuero i recordant l’excel·lent anunci 
de BMW al final de la sessió, vam convidar a Toni 
Segarra, creador de l’anunci citat, i vam mantenir 
una excel·lent conversa a la seu del Col·legi 
sobre “La consciència del moment: creativitat i 
mindfulness”.

        Seguim col·laborant amb el Projecte EFEC sobre 
formació en l’àmbit financer a adolescents de 
col·legis públics, concertats i privats. 

       Estem impulsant el projecte del nostre company 
Artur Amich, col·laborant amb la Associació del 
Parkinson a Catalunya.



 Comitè Tècnic

MEMBRES
 Eva Aldeguer

MARCA CARDINAL AUDIT, SLP

 Ana Baro
DEPARTAMENT TÈCNIC CCJCC

 Juan Luis Casanova
AUDRIA AUDITORIA CONSULTORIA, SLP

 Enrique De Fez
FAURA-CASAS  

AUDITORS-CONSULTORS, SL

 Francisco Enrique
DELOITTE, SL

 Manuel V. Martínez
KPMG AUDITORES, SL

 Xavier Pujol
COORDINADOR

ERNST & YOUNG, SL

 Rosa Puigvert
DEPARTAMENT TÈCNIC CCJCC

 Francisco J. Remiro
RSM SPAIN AUDITORES, SLP

 Javier Romero
DEPARTAMENT TÈCNIC CCJCC

 Josep Domènec Salas
PRICEWATERHOUSECOOPERS  

AUDITORES, SL

 Gemma Soligó
GRANT THORNTON, SLP

ACTIVITATS 2017

       Publicació de tres articles tècnics en la revista 
l’Auditor i participació en el procés de revisió del 
Quadern Tècnic que l’acompanya.

       Participació en el Fòrum de l’Auditor, en una taula 
sobre els canvis en la normativa internacional de 
comptabilitat.

       Suport al Departament Tècnic en la publicació 
periòdica Re-Aprenent la Llei d’auditoria (a l’agost 
es va publicar l’últim número), en la publicació de 
la segona edició del llibre NIA-ES –Guia de con-
sulta ràpida (lliurat als participants en el Fòrum)  
i en la traducció al català dels models d’informe 
inclosos en les NIA-ES Revisades (Circular 12/2017 
del Col·legi).

       Col·laboració amb la Comissió Tècnica i de Quali-
tat del l’ICJCE en la preparació dels qüestionaris 
de revisió dels comptes anuals normals, abreujats 
i consolidats (Circulars ES05/2017, ES07/2017 i  
ES06/2017 de l’ICJCE).
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 Comissió d’Entitats no Lucratives

MEMBRES

  Joan Anton Abad
AUDITING, SL

  Maria Eugènia Bailach
AUREN AUDITORES SP, SLP

  Ferran Busquet
BUSQUET ESTUDI JURÍDIC, SL

  Montse Enrique 
COORDINADORA 
GRUP INTEGRAL D’AUDITORS, SLP

  Juan José González-Simó
GONZÁLEZ & CIA. AUDITORS, SL

  Joan Miró
GM AUDITORS, SL

  Josep Morera
AUDIAXIS AUDITORES, SLP

  Núria Quevedo

  Teresa Salas
ACTIVA AUDITORIA I CONSULTORIA, SLP

  Antoni Solaní
SIGMA AUDITORS I CONSULTORS, SL

ACTIVITATS 2017

        Participació en grups de treball multisectorials 
promoguts pel Departament de Justícia de la 
Generalitat per a la millora del marc regulador 
de les fundacions catalanes.

       Establiment de vincles amb les institucions 
responsables de la gestió i rendició de comptes en 
les ENL catalanes i col·laboració en la preparació 
del document guia per elaborar la “Proposta de 
càlcul de l’aplicació obligatòria del percentatge 
legalment establert a les finalitats fundacionals” 
i anàlisi de l’impacte en les ENL catalanes de les  
modificacions comptables fetes a nivell d’ENL 
d’àmbit estatal.

        Col·laboració en activitats i actes del Col·legi 
específics per a les ENL (conferència requeriments 
transparència, curs específic sobre ENL...).

       Publicació d’articles a cada edició de la revista 
l’Auditor respecte a temes d’interès en les ENL. 



 Grup de Treball Mediació

MEMBRES

 Maria Eugènia Bailach
AUREN AUDITORES SP, SLP

 David García
MUNT AUDIT&FORENSIC, SLP

 Albert Grèbol
GREBOL I COLLET AUDITORS, SLP

 Joan Lagen
COORDINADOR

ACTIVITATS 2017

       Participació amb el Centre de Mediació de dret 
privat de la Generalitat tant en el consell assessor 
com en el comitè d’especialitats.

       Renovació del conveni de col·laboració amb la 
conselleria de Justícia en l’impuls de la Resolució 
Alternativa de Conflictes i la mediació.

       Organització d’una jornada de diàleg-debat amb 
professionals de la mediació i col·legiats respecte 
a decidir la millor formació en matèria de reso-
lució de conflictes i mediació.

        Conferència a càrrec de l’advocat i mediador 
internacional Paulino Fajardo que va significar 
la inauguració del programa formatiu en matèria 
d’ADR.

        Membres del Comitè organitzador de la Global 
Pound Conference que es va celebrar a Barcelona 
sota el lema “Modelant el futur de la resolució 
de conflictes i la millora de l’accés a la justícia”.

        Participació en el Fòrum de l’Auditor, en una 
sessió sobre casos reals de resolució alternativa 
de confictes.
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Serveis a col·legiats
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DEPARTAMENT TÈCNIC 

Les activitats del departament tècnic són determinades pel pla estratègic anual aprovat pel Consell 

Directiu i per les diferents necessitats que es detecten en el col·lectiu via publicació de novetats nor-

matives o per les consultes ateses. 

En el quadre adjunt hem fet un petit resum numèric de les principals activitats en què hem treballat 

durant el 2017:



FORMACIÓ
1 PONÈNCIA FÒRUM
3  CURSOS DE 

FORMACIÓ 
IMPARTITS AL CCJCC

4  SESSIONS DE 
FORMACIÓ 
IMPARTITS FORA 
DEL CCJC

COL·LABORACIÓ AMB L’ICJCE

CIRCULARS I GUIES TÈCNIQUES
Actualització qüestionaris comptes 
anuals i comptes anuals consolidats 
i preparació del qüestionari 
comptes anuals abreujats

PUBLICACIONS COMPARTIDES
Quadern Tècnic i la “Ley de 
Auditoría de un vistazo”

COMISSIONS
Participació en 7 reunions de la 
Comissió Tècnica i de Qualitat  
de l’ICJCE

ACTUALITZACIÓ 
DEL LLIBRE

PUBLICACIONS 
  3 REVISTA L’AUDITOR
  3 QUADERN TÈCNIC
  4  ACTUALITAT 

NORMATIVA
10 RE-APRENENT 
46  PREGUNTA DE LA 

SETMANA

COMISSIONS 
COL·LABORACIÓ EN 7 
COMISSIONS DEL COL·LEGI
44 REUNIONS

DOCUMENTS
TRADUCCIÓ AL CATALÀ 
DELS EXEMPLES 
D’INFORMES INCLOSOS EN 
LA SÈRIE 700 REVISADA 
DE LES NIA-ES

TRADUCCIÓ AL CATALÀ 
DE L’EXEMPLE DE CARTA 
D’ENCÀRREC 

GRUP LINKEDIN
79 MISSATGES
571 PERSONES AL GRUP

SIT
    6 SIT
    (107 PARTICIPANTS)
   8 SIT FIRMES
   1 SIT MALLORCA
   1 DT PARLEM-NE
    (28 PARTICIPANTS)

CONSULTES

1.869
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ESCOLA D’AUDITORIA



L’Escola d’Auditoria del Col·legi té 

una llarga trajectòria de desenvo-

lupament que s’ha anat adaptant 

a les necessitats del col·lectiu i les 

directrius establertes des del Consell 

Directiu i la Direcció General.

Com a eixos fonamentals, s’ha de-

senvolupat la formació d’accés, la 

formació professional continuada i 

la formació oberta.

Com a productes principals figuren 

el Màster Universitari en Auditoria 

de Comptes i Comptabilitat, el Curs 

d’Especialització en Auditoria i tota 

la formació professional, en l’àmbit 

d’auditoria i d’altres matèries, en 

format presencial i virtual.
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 Cursos en format obert   Docents que han participat 
en les activitats formatives 
de l’Escola d’Auditoria

 Accions formatives

41 522

2017 20172016 2016

38 525

 Accions Formatives

SEMINARIS I 
JORNADES

CONGRESSOS,
VARIS 

MÀSTERS EN 
AUDITORIA I 

COMPTABILITAT

CONFERÈNCIES CURSOS  
ACCÉS ROAC

CURS  
2a FASE ROAC

149

144

12

14

7

8

6

7

2

2

2

-

2017

2016

 Assistents

SEMINARIS I 
JORNADES

CONGRESSOS,
VARIS 

MÀSTERS EN 
AUDITORIA I 

COMPTABILITAT

CONFERÈNCIES CURSOS  
ACCÉS ROAC

CURS  
2a FASE ROAC

2.181

2.067

529

665

1.114

1.518

53

63

75

72

70

-

2017

2016

 Hores totals

SEMINARIS I 
JORNADES

CONGRESSOS,
VARIS 

MÀSTERS EN 
AUDITORIA I 

COMPTABILITAT

CONFERÈNCIES CURSOS  
ACCÉS ROAC

CURS  
2a FASE ROAC

19.919

16.892

1.174

1.288

8.991

9.818

1.690

2.000

21.850

17.305

3.920

-

2017

2016



 Cursos de preparació per a la 2a fase d’accés al ROAC

 Accions Formatives destacables

69

Assistents % aprovats examen ROAC

55%

Anàlisi de riscos i informes d’auditoria

74
ALUMNES 

1.480
HORES LECTIVES 

Curs virtual de NIA-ES revisades

93
ALUMNES

2.790
HORES LECTIVES 

4a Jornada Nacional de 
Investigación en Auditoría

123
ASSISTENTS 

738
HORES LECTIVES 

Dijous Consulting

64
ASSISTENTS 

7
SESSIONS 

1.174
HORES LECTIVES 

529
ASSISTENTS 

12
CONFERÈNCIES 
GRATUÏTES 
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XARXES SOCIALS 

765

1.264

550

SEGUIDORS

1.127

571

962

2016 2017

GRUP

SEGUIDORS
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OBJECTIUS 

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.

1 2 3

Difonem l’interès públic 
de la nostra professió.

Defensem la qualitat 
professional per tal 
d’aportar valor a la 
societat.

Facilitem la formació dels 
auditors i no auditors, així 
com una millor cultura 
financera de la societat.

4 5 6

Innovem per desenvolupar 
noves oportunitats 
professionals.

Fomentem la formació 
dels joves.

 Impulsem la 
responsabilitat social 
empresarial.

7 8 9

Reivindiquem que el 
sector públic s’equipari 
al privat pel que fa a la 
transparència i retiment 
de comptes.

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

Col·laborem amb entitats 
públiques, universitats, 
associacions, organitzacions 
empresarials, col·legis 
professionals i entitats 
culturals per tal de 
compartir coneixement 
i desenvolupar bones 
pràctiques.

10 11 12



ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

Qualitat

Convenis  
amb entitats

Participació
Innovació i tendències 

d’auditoria

Formació

RSE

Comunicació
Reputació  

corporativa/institucional
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LA SOCIETAT OPINA 

Confiança. Aquesta és la paraula que crec que pot definir-ho millor. 

En un entorn tant competitiu on la informació és bàsica, poder gaudir 

de la professionalitat d’uns experts que ens garanteixin que aquesta 

informació és correcta, que està elaborada sobre la base d’uns estàn-

dards coneguts per tots, ens permet interpretar la realitat i prendre 

decisions sobre una base sòlida. 

I fora molt important que aquesta confiança i aquesta pràctica que 

forma part de la nostra realitat en l’àmbit privat, també fos possible 

en l’àmbit públic. Seria molt recomanable que professionals indepen-

dents a qualsevol estructura funcionarial i/o política poguessin revisar 

i opinar sobre els estats comptables de les diferents administracions 

públiques per dotar el sistema d’una major transparència.

Antoni Abad, 
PRESIDENT 

DE LA CECOT 

Des del retiment de comptes, la transparència i la fiabilitat de les da-

des, i a partir de l’expertesa comptable i la necessària confiança sobre 

la revisió feta, l’auditor és una eina per al gestor i administrador i a 

la vegada dona la necessària seguretat al ciutadà i a la societat. Han 

variat molt els paràmetres sobre els quals es mouen les societats a 

auditar, però encara ha de prevaler la confiança, l’objectivitat i el bon 

criteri de l’antic oïdor de comptes.

Jaume Amat, 
SÍNDIC MAJOR DE LA 

SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA 



L’objectiu de l’economia és generar el màxim benestar possible per 

a la població. 

Per assolir-ho cal desenvolupament i creixement econòmic. 

Això requereix entre molt ingredients, la confiança en les empreses, 

organitzacions, Administracions públiques i qualsevol institució que 

actua en el sistema econòmic. L’auditoria contribueix decisivament 

a la millora de la transparència i la fiabilitat de la informació que 

subministren les empreses, que són elements imprescindibles per a 

la confiança.

Oriol Amat 
PRESIDENT DE L’ACCID 

En un món on la informació és cada cop més abundant però en què 

tenim cada cop menys la certesa sobre la seva fiabilitat, l’auditoria és 

una peça essencial per avaluar i contrastar la informació empresarial 

i oferir així, la garantia i la confiança necessària que la societat actual 

reclama. Aquesta avaluació va molt més enllà de les xifres econòmi-

ques, en tant que analitza aspectes legals, contingències, projectes de 

viabilitat, tendències del negoci, etc., per formar una opinió complerta 

de la solidesa i el futur de les companyies.

D’altra banda, els auditors acostumen, a la pràctica, a ser clau en 

l’organització dels recursos de l’empresa, suggerint millores -molts 

cops simplement desenvolupant la seva feina- en el disseny de siste-

mes eficaços i fiables per extraure la informació financera de l’entitat. 

En resum, cal agrair a l’auditoria la seva contribució clau per donar 

transparència i solidesa a l’economia i per la seva ajuda en el dia a 

dia de les empreses.

Jordi Baqués, 
DELEGAT DE L’AEDAF 

A CATALUNYA 
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A la facultat ensenyem que l’auditor vetlla per l’actuació responsable 

de les empreses o els comptes públics, realitzant una avaluació crítica, 

aportant una opinió independent i, tot plegat, amb l’objectiu de descobrir 

oportunitats de millora.  Els darrers sotracs a la professió d’auditor posen 

de manifest quan important és la responsabilitat social i els principis ètics 

en aquesta professió. Haurem d’incidir-hi més, també des dels nostres 

estudis universitaris, perquè la societat ens ho exigeix.

Anna Garriga 
DEGANA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES  

ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS DE LA UDG 

L’entorn empresarial és cada vegada més complex i la quantitat d’opcions 

i procediments que es desenvolupen en una organització són múltiples.

L’auditor extern examina els sistemes d’informació d’una empresa i 

emet una opinió independent i imparcial d’aquests. El dictamen que 

neix com a resultat del treball de l‘auditor extern té plena validesa i 

transcendència enfront a tercers. L’auditor de comptes no només presta 

servei a l‘entitat revisada, sinó també a tercers que pugin mantenir-hi 

relacions i que sobre la base de la qualitat i fiabilitat de la informació 

economicofinancera auditada puguin adoptar decisions informades.

Al Principat d’Andorra no tenim una llei d’auditoria ni òrgan que ens 

reguli i malgrat això existeixen professionals locals, de l’auditoria, que 

exerceixen des de fa més de cinquanta anys. Això ens demostra que 

la societat confia en el servei que presta l’auditor a l’hora de prendre 

decisions i garantir la fiabilitat de la informació financera. El servei que 

presta l’auditor té valor afegit més enllà del marc regulatori.

Neus Cornella, 
DEGANA DEL COL·LEGI OFICIAL 

D’ECONOMISTES D’ANDORRA

L’auditor es troba entre la societat i les organitzacions. Col·labora en 

el bé comú generant confiança de la societat cap a les empreses i les 

entitats que audita. Donat que les coses que la societat demana a les 

empreses canvien, canvia també el que la societat espera de l’auditor. 

Canvien la seva feina i les capacitats que necessita. Per auditar el que 

ha passat cal avançar-se a un futur que sempre és nou i canviant.

Joan Fontrodona
IESE



La col·laboració interprofessional és imprescindible en la societat 

actual per prestar el servei integral que les persones i les empreses 

necessiten. En aquesta línia, advocats/des i auditors/es treballen 

sovint de la mà per desenvolupar la seva tasca davant d’una realitat 

complexa i dinàmica on els aspectes legals i econòmics s’entrellacen 

cada cop més. 

L’advocacia i l’auditoria són dues professions interrelacionades, amb 

una forta vocació de servei a l’interès general, sotmeses a normes 

deontològiques i legals i a criteris jurisprudencials estrictes que vetllen 

per l’efectiu compliment d’aquesta funció social.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha esdevingut 

un referent per al sector col·legial català i el nou Observatori Inter-

col·legial de Transparència i Retiment de Comptes, que presideix, ha 

reforçat la seva contribució a l’impuls de les polítiques de transparència 

i bon govern corporatiu en l’àmbit de les professions col·legiades.

Maria Eugènia Gay, 
DEGANA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI 

DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

La confiança es debilita amb l’opacitat i es malmet amb la corrupció. 

La feina de l’auditor és crucial perquè te a veure amb la preservació 

d’aquest valor cabdal en les institucions i en la societat, en la mesura 

que contribueix a la transparència i la fiabilitat de la informació eco-

nomicofinancera de les entitats auditades. La seva responsabilitat 

pública va més enllà de la satisfacció de les necessitats particulars de 

cada client. El seu compromís amb l’interès públic imposa, per tant, 

un exercici especialment íntegre, independent, diligent i rigorós. Cal, 

així mateix, que es projecti sobre la gestió adequada de qualsevol 

risc per a la imparcialitat en l’exercici de les seves funcions, com a 

pressupost previ per al seu acompliment objectiu. 

Miguel Ángel Gimeno, 
DIRECTOR DE L’OFICINA  

ANTIFRAU DE CATALUNYA
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La informació de tot tipus que avui en dia tenim al nostre abast és 

enorme i en funció de com la tinguem gestionada fa que estiguem 

davant d’un bé preuat o davant d’un caos total.

El mateix passa amb la gran quantitat d’opinions i d’opinadors que 

podem tenir sobre una mateixa qüestió, la qual cosa pot sovint 

contribuir a la formació d’aquest caos de què parlàvem.

Davant de tots aquests excessos, l’auditoria és una eina especialment 

important a l’hora d’ajudar-nos a discriminar entre la informació que 

és fiable i la que no ho és. Aquesta discriminació facilita la presa 

de decisions als diferents agents econòmics i per tant, ajuda a que 

l’economia flueixi.

En definitiva, l’auditoria és un bon aliat perquè l’economia i els mercats 

funcionin.

Llorenç Maristany, 
VICEPRESIDENT DE L’AEDAF 

Sin un sistema de auditoría, una empresa no podría crear informes 

financieros fiables para fines internos o externos. En consecuencia, un 

sistema de auditoría es crucial para prevenir declaraciones erróneas 

en informes de una compañía.

  

En un mundo rápidamente cambiante, la auditoría tiene un futuro aún 

más relevante. La transparencia es clave hoy, pero lo será aún más en 

el futuro. Ya no hablamos solo de responsabilidad empresarial con 

los accionistas, sino con todos los stakeholders, y con la sociedad 

en su conjunto.  

 

La colaboración entre el Colegio de Censores Jurados y la Universitat 

es fundamental, para juntos formar profesionales en conocimientos, 

habilidades y competencias para desarrollar esta importante función.

 

Felicitamos al Col·legi por su noble labor y deseamos continuar esta 

provechosa y fructífera colaboración por muchos años, sintiéndonos 

orgullosos de formar juntos a estos profesionales.

Eva Perea
RECTORA DE LA UAO-CEU



En el sector públic i en el sector privat l’activitat d’auditoria de comptes 

d’una entitat es caracteritza per la seva rellevància pública, tant pel 

servei que presta a l’entitat revisada, com als tercers interessats en 

conèixer la qualitat i la fiabilitat de la informació econòmica i financera 

verificada per un auditor independent. 

 

L’auditoria pública, atribuïda legalment als òrgans públics  de control 

de la gestió economicofinancera del sector públic, en la que poden 

col·laborar auditors inscrits en el ROAC en les seves múltiples vessants 

-auditoria de comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa- 

està íntimament vinculada en les societats democràtiques amb el bon 

govern, ja que la verificació independent de la gestió economicofinan-

cera legitima la gestió pública, limita la discrecionalitat, contribueix a 

la millora de la qualitat i de la transparència de la informació, fomenta 

els principis i regles de la bona governança, afavoreix  la integritat dels 

servidors públics limitant la corrupció, alhora que incentiva la participació 

i la col·laboració ciutadana i reforça la confiança amb les institucions.

Petra Saiz
PRESIDENTA DEL CSITAL

Els auditors fan que el món econòmic sigui més fiable gràcies a exercir 

amb uns valors associats a la seva feina: el rigor, la independència, la 

fiabilitat i el compromís. El concepte i la feina de l’auditoria s’hauria 

d’ampliar cap als pressupostos, projectes i comptes públics.  Els 

auditors de comptes aportarien imparcialitat, facilitarien la presa de 

decisions i una millor avaluació de la gestió pública; un objectiu cada 

cop més important en la nostra societat.

Josep Soler 
DIRECTOR GENERAL DE L’IEF 
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