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E
1Col.legide Cen
sors Jurats de
Comptes de Ca-
talunya (CJCC)
reunir~ els pro-

pers dijous i divendres a Sit-
ges m6s de 700 professionals
del sector de l’auditoria per
debatre sobre els objectius de
la professi6, en el marc de la
nova llei d’auditoria de
comptes, que est~ en trami-
tacid al Senat perqu~ entri en
vigor al juny del 2016.

E1 projecte de nova llei d’au-
ditoria 6s qtiestionat pels au-
ditors. Qu~ ~s el que m6s pre-
ocupa?
Ens preocupa la pressa per
aprovar-la, quan hi ha temps
fins al juny del 2016 per
transposar la directiva euro
pea. Hi ha una cosa molt im
portant: que la directiva fixa
normes, per6 tamb6 d6na als
estats m6s de 40 opcions a
triar, i si no es fa arab coordi-
naci6 arab els altres pa’~sos, el
resultat ser~ que, de l’har-
monitzaci6 que es busca, no
n’acabarh havent-hi gaire.

Es queixen que el text que es
debat no ha estat consultat
amb els auditors.
Entenem que s’hauria de
consensuar amb els auditors,
per6 no nom6s amb nosal-
tres. La CNMV tamb6 ha ex-
pressat discrep~mcies, que no
ban estat ateses, de la matei-
xa manera queen el Congr6s
els partits hi van presentar
154 esmenes i nom6s van
prosperar les del PP. A1Senat
se n’han presentat m6s de
130, i es va pel mateix cam/...
Una norma sense consens 6s
feble.

E1 r~gim d’incompatibilitats
tampoc fa el pes, al vostre
col.lectiu.
Hi ha serveis que 6s lbgic que

Preocupa la pressa
per aprovar la llei.
Sense coordinaci6
no hi haur/~
harmonitzaci6

S’arribara a
l’absurd que l’Estat
espanyol
concentrar~ el 30%
de les EIP europees

S’han d’incorporar
opcions m6s
favorables a les
petites i mitjanes
firmes auditores

En el sector ptiblic,
hauriem de poder
fisealitzar almenys
als aiuntaments
petits

Daniel Faura, a la seu del col.legi L’ECON~M~C

EL FORUM

Debats sobre el futur
En el marc de la 25 edici6 del Fbrum es desenvoluparan
dues sessions plen~ries. E1 president del Cercle
d’Economia, Ant6n Costas, i el catedr~tic d’Economia de
l’Empresa de la Universitat de Barcelona, Ramon Adell,
debatran en la titulada L ’ economia. Perspectives de futur.
Per la seva part, l’assessor de Triodos Bank, Joan Antoni
Mel6, l’autor i impulsor de La economia del bien com~n,
Christian Felber, i el catedr~tic d’Histbria i Institucions
Econbmiques de la Universitat Autbnoma de Barcelona,
Jordi Maluquer, ho faran en la titulada ~s possible una
altra visi6 del model econbmic?.

En el Fbrum, es tractaran temes com els efectes de les
novetats comptables i fiscals en les entitats no lucratives
(ENL), el futur de l’administraci6 concursal i les tendencies
en l’~ambit de la Responsabilitat Social Empresarial.

estiguin prohibits -ja ho es-
tan amb la llei actual-, com
portar la comptabilitat d’una
Empresa d’Interes Ptiblic
(EIP) que auditds, o fer-los
d’advocat, per6 la nova llei
amplia el perimetre de com-
panyies que tenen aquesta
consideraci6, incloent hi les
que cotitzen en el MAB. La
conseqtt~ncia 6s que una
norma que a nivell europeu
est~ pensada per ales empre-
ses cotitzades, financeres i
d’assegurances, a l’Estat
panyol tamb6 obligar~ mop
tes petites empreses, fins a
arribar a l’absurd, 6s a dir,
que aqui concentraran el
30% de les EIP europees.

Com afectarh, aix6, als audi-
tors?
Per evitar la concentraci6 de
negoci en les grans empreses
auditores, la directiva euro
pea fixa que els contractes
d’auditoria en les EIP tinguin
una durada mhxima de 10
anys ampliable, a criteri dels
estats, fins a 24 anys, si hi ha
concurs ptiblic i la feina la fan
dues auditores. ~s una mesu-
ra pensada perqu~ les audito-
res de mida mitjana tinguin
accfs als contractes amb
grans empreses, per6 el pro-
jecte espanyol no esgota
aquesta possibilitat i hi posa
el lfmit en 14 anys. La llei es-
panyola hauria d’incorporar
opcions m6s favorables al
desenvolupament de les pe
rites i mitjanes firmes audi-
tores.

l~s dificil competir, sent petit?
La competitivitat implica ser
mes gran. Per aix6, per ajudar
que les auditores petites agafin
massa critica, en el congrds
hem organitzat un espais des-
tinats a la trobada de profes-
sionals per impulsar possibles
vies de col-laboraci6, fusions i
compravendes entre firmes
del sector.

Una de les reivindicacions que
no prospera 6s la de que els au-
ditors privats puguin auditar
els organismes ptiblics.
Haurfem de poder fiscalitzar
almenys els ajuntaments mds
petits. Altres organismes ja es
tan fiscalitzats per la Sindica-
tufa o el Tribunal de Comptes,
perb els ajuntaments nomds
estan obligats a enviar els
comptes a la Sindicatura, i aixb
no 6s auditar. Per6 no hi ha
manera, aquesta possibilitat
queda clarament exclosa en la
llei.
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