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Estudi

- 14 Entrevistes semiestructurades a socis i 
sòcies en actiu d’1 hora de durada 
cadascuna

- Objectiu d’identificar els principals àmbits 
de modificació de la Directiva i Reglament 
2014, així com la llei 2015

- I determinar l’efecte sobre la qualitat de 
l’auditoria



Informe

- Els objectius d’utilitat i major transparència 
NO s’acaben de complir

- Obligatorietat de l’informe per a tot tipus 
d’empresa

- Costos d’aprenentatge =  menys marges

- Risc d’estandardització

- Dificultats per a explicar-lo als clients



Incompatilitats (NAS)

- Opció per firmes d’auditoria pures

- Increment de costos

- Ingressos perduts

- Oportunitats per entrar en el mercat de 
serveis aliens a l’auditoria per a EIP



Rotació de firma
- S’atribueix a una rutinització de la feina i 

no a la familiaritat amb el client la possible 
pèrdua de qualitat

- Es podria solucionar amb una rotació 
interna

- Competència limitada en l’auditoria d’EIP

- El paper de la coauditoria

- Costos de canvi

- Efectes sobre l’organització de la firma



Control / processos interns

- Excessiva càrrega de tasques i funcions que 
no són d’auditoria

- Impossibilitat de repercutir els costos als 
clients

- Majors requeriments de formació i 
adequació de l’estructura organitzativa

- Pot comportar un procés de concentració 
en el mercat



Labor inspectora de l’ICAC

- L’augment de la probabilitat d’inspeccions i 
investigacions pot augmentar la qualitat de 
la feina

- Inspeccions funcionarials. Manca de 
capacitació

- Processos massa llargs

- Es centren en les empreses més grans



Concentració del mercat

- Mercat d’EIP dominat per les grans firmes

- No es potencia la coauditoria 

- Concentració de firmes petites



Conclusions

- Més costos per a auditors/es i empreses 
que beneficis per a la qualitat de la feina

- No està oferint més opcions de créixer a les 
firmes més petites

- L’objectiu sembla ser més la millora de la 
imatge d’independència de l’auditor i de la 
qualitat de l’auditoria que la millora real
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