Versió en català. Veure traducció al castellà en la segona pàgina
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Quins objectius de qualitat ha de cobrir el
component de govern i lideratge del sistema de
gestió de la qualitat (SGCI) de firma d'auditoria?

La cultura de la firma reconeix i
reforça:
 La funció de servir a l'interès públic.
 La importància de l'ètica, els valors i
actituds professionals.
 La responsabilitat de tot el personal
amb la qualitat en la realització dels
encàrrecs o en activitats dins de
l’SGCI, i del comportament que
s'espera d'ells.
 La importància de la qualitat en les
decisions i actuacions estratègiques,
incloent les prioritats financeres i
operatives.

Els dirigents:
 Són responsables de la qualitat i de
rendir comptes sobre aquesta.
 Demostren un compromís amb la
qualitat a través de les seves
actuacions i comportaments.

Compromís
amb la
qualitat

Lideratge

Estructura
organitzativa

Recursos

L'estructura organitzativa i l'assignació
de funcions, responsabilitats i
autoritat és adequada per a permetre
el disseny, implementació i
funcionament de l’SGCI.
Veure PS núm. 262

 Les necessitats de recursos,
inclosos els financers, es
planifiquen.
 Els recursos s'obtenen,
distribueixen o assignen d'una
manera congruent amb el
compromís de la firma amb la
qualitat.

Base normativa: Ap. 28 de la NIGC1-ES (Resolució de l’ICAC de 20/04/2022) i art.
66.1, 67.2a) i 68 de l’RLAC.
Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC
Veure les preguntes publicades fins avui a la web del Col·legi
19 de setembre de 2022
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Versión en castellano
¿Qué objetivos de calidad debe cubrir el
componente de gobierno y liderazgo del sistema
de gestión de la calidad (SGCI) de la firma de
auditoría?

La cultura de la firma reconoce y
refuerza:
 La función de servir al interés
público.
 La importancia de la ética, los
valores y actitudes profesionales.
 La responsabilidad de todo el
personal con la calidad en la
realización de los encargos o en
actividades dentro del SGCI, y del
comportamiento que se espera de
ellos.
 La importancia de la calidad
en las decisiones y actuaciones
estratégicas, incluyendo
las prioridades
financieras y operativas. Compromiso
con la
calidad

Estructura
organizativa

La estructura organizativa y la
asignación de funciones,
responsabilidades y autoridad es
adecuada para permitir el diseño,
implementación y funcionamiento del
SGCI.
Ver PS nº. 262

Los dirigentes:
 Son responsables de la calidad y de
rendir cuentas sobre esta.
 Demuestran un compromiso con la
calidad a través de sus
actuaciones y comportamientos.

Liderazgo

Recursos

 Las necesidades de recursos,
incluidos los financieros, se
planifican.
 Los recursos se obtienen,
distribuyen o asignan de un modo
congruente con el compromiso de
la firma con la calidad.

Base normativa: Ap. 28 de la NIGC1-ES (Resolución del ICAC de 20/04/2022) y
arts. 66.1, 67.2a) y 68 del RLAC.
Para dudas y aclaraciones contactar con el departamento técnico
Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi
19 de septiembre de 2022

