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MISSATGE DE L’EQUIP DIRECTIU
Finalitzem el 2020 amb l'esperança de poder tancar ben aviat una etapa molt significativa de la nostra història recent, tant en l'àmbit
empresarial com personal.
Des de la direcció de Faura-Casas, volem agrair, en primer lloc, l'esforç immesurable de tot el nostre equip durant aquest any que
deixem enrere. La seva capacitat de col·laboració excepcional ens ha permès seguir oferint als nostres clients la màxima qualitat en els
nostres serveis, mantenint en tot moment el nostre compromís de proporcionar un tracte personalitzat i honest.
Volem expressar també el nostre agraïment als nostres clients per la seva comprensió davant les dificultats que han pogut sorgir en
aquestes circumstàncies. Tot i els obstacles que hem trobat pel camí, tenim també una gran satisfacció per la feina feta i per haver-nos
mantingut al seu costat en tot moment, transmetent-los seguretat i confiança, en totes les etapes d'incertesa viscudes.
Des de Faura-Casas hem volgut acompanyar als nostres clients durant els moments de més inseguretat, i és per aquest motiu que hem
intensificat, especialment durant l'estat d'alarma, la periodicitat de les nostres Newsletters amb l'objectiu d'informar de les constants
novetats normatives en els àmbits economicofinancers, tributaris i laborals, tant del sector públic com del món de l'empresa en
general.

Així mateix, hem mantingut la nostra vinculació i participació amb les diferents iniciatives que porten a terme entitats i organismes
del nostre sector, per tal de compartir la nostra experiència sobre els nostres àmbits d'especialització.
Volem destacar també el nostre ferm compromís amb la igualtat de gènere i d'oportunitats al nostre entorn professional, mitjançant la
creació d'una Comissió d'Igualtat que s'encarrega de desenvolupar i aplicar el Pla d'Igualtat de la firma. Faura-Casas s'ha adherit també
al "Decàleg per l'Equitat de Gènere en l'àmbit del Col·legi de Censors Jurats de Comptes Catalunya", el qual té com a objectiu assolir
un tracte equitatiu entre dones i homes en el món professional per eliminar qualsevol discriminació de gènere.
En aquesta Memòria Corporativa de 2020 volem oferir-vos un resum de les activitats més destacades executades el darrer exercici, així
com presentar-vos els nostres valors, serveis i equip humà.
Finalment, volem mostrar-vos una vegada més el nostre més sincer agraïment per la vostra confiança, que és el que ens permet
mantenir el nostre lideratge com a firma d'Auditoria i Consultoria, i també compartir amb vosaltres la nostra il·lusió i empenta per al
futur, que segur que anirà acompanyat de grans èxits.

Mª Josep Arasa Alegre
Jordi Casals Company
Pere Ruiz Espinós
Enric Ripoll Ros

Qui som
Faura-Casas és una firma formada per un equip de professionals
amb més de trenta-cinc anys d'experiència en la prestació de
serveis d'auditoria i consultoria, implantada tant en l'àmbit
territorial de Catalunya com estatal, que va néixer el 1985 amb
voluntat de prestar uns serveis adaptats en tot moment a la situació
específica i les necessitats de les entitats del nostre entorn.

Els més de cent professionals que la integren dediquen la seva
atenció al disseny i l’oferta de serveis personalitzats, evitant
esquemes estandarditzats, amb una resposta àgil i adequada a les
necessitats dels clients.
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QUALITAT I VALORS

Professionalitat

Rigor

Personalització

Faura-Casas es caracteritza pel tracte proper i honest amb els seus clients, la qual cosa
permet conèixer-los i poder personalitzar el disseny de l’estratègia a seguir de cada

servei, mantenint sempre la professionalitat per la qual es destaca la firma i l’alta
qualitat dels serveis que ofereix.
Els més de cent professionals que integren la firma tenen la missió de prestar als seus

clients un servei amb el màxim nivell de rigor tècnic dins d'un marc de qualitat i valors
ètics. Un dels seus principals objectius és dedicar la màxima atenció al disseny i
prestació de serveis personalitzats, evitant així els esquemes estandarditzats, i
proporcionant una resposta àgil i adequada a les necessitats del client.
L’equip humà de Faura-Casas ofereix el ferm compromís de complir amb les expectatives
dels seus clients i la voluntat d’intentar superar-les. L'honestedat és el seu punt de
referència per a aportar solucions i idees constructives que generin valor afegit.
Aquests professionals estan liderats pels seus socis, que afegeixen a la seva experiència
professional el màxim compromís amb la transparència, el rigor i la qualitat.

COM TREBALLEM?
Un compromís de servei
al més alt nivell amb un
equip experimentat capaç
d’aportar solucions i
idees constructives amb
valor afegit per l’Entitat.

Contacte permanent i alt
grau d’involucració del
soci coordinador, gerents
i tècnics amb els
responsables.

Una adequada i fluida
coordinació dels gerents i
tècnics de la firma amb
els responsables de les
relacions directes amb
els nostres professionals.

Experts en tecnologies
de la informació,
desenvolupant
softwares propis i
especialitzats.

L’experiència acumulada
durant més de trenta-cinc
anys en els sectors
públic, hospitalari, de
recerca i educatiu que ha
fet de Faura-Casas una
empresa líder d’aquests
sectors.

El nostre compromís de
complir amb les
expectatives dels nostres
clients i la nostra voluntat
d’intentar superar-les,
amb sensibilitat per
problemes específics de
l’entitat i el seu entorn.

Aportació d’informes
escrits que permeten un
coneixement dels
avenços del nostre treball
amb detall d’aquells
aspectes que requereixin
un tractament específic.

Una metodologia
moderna de treball,
centrada en els
processos, conseqüència
d’una revisió i millora
dels mètodes de
consultoria i auditoria
tradicionals.
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SERVEIS DE LA FIRMA

Auditoria

Consultoria

Suport jurídic

Fiscal i Laboral

Contractació administrativa

Recursos Humans

Protecció de Dades

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
Oferim serveis a un ampli ventall de sectors, focalitzant-nos en el sector públic, el sector de serveis, el sector
sanitari i el sector de la indústria, assolint una posició de lideratge tant en Auditoria com en Consultoria, fruit de
la nostra àmplia experiència i alt nivell d'especialització.
La recerca de solucions i serveis adaptats a les peculiaritats, idiosincràsia i complexitats de cada sector ha estat
una constant en la nostra trajectòria, que ha partit sempre de la posició que el paper del consultor ha de ser
sobretot el de ferm col·laborador dels responsables de la presa de decisions. Els projectes de Consultoria
s'inspiren en el model per l'excel·lència de la Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat (EFQM).
Faura-Casas pot oferir als seus clients un servei integral en els àmbits de la gestió econòmica-financera, de
recursos humans i de suport legal. Per això, la nostra organització s’estructura en les àrees següents que, sovint,
desenvolupen els serveis d’una manera transversal per poder oferir una major eficàcia en els treballs i donar
solucions adaptades a les necessitats dels clients.

Una auditoria no només és útil per a comprovar i verificar els
estats comptables i el registre d’operacions, sinó que a més
permet realitzar anàlisis rigoroses de tots els riscs inherents a
l’activitat diària.
Auditoria

Privada

• Auditoria de comptes anuals obligatòria i voluntària, individuals i consolidats,
en base a normativa espanyola d’auditoria (NIA-ES) o en base a normativa
internacional.
• Auditories de comptes anuals o de balanç requerides per normativa mercantil:
o Ampliacions/reduccions de capital
o Conversió de crèdits
o Auditories requerides per socis minoritaris
• Informes de procediments acordats sobre partides, operacions o saldos concrets.
• Informes pericials de caràcter econòmic per ser presentats a òrgans judicials,
tant per encàrrec de part, com per nomenament de torn judicial.

Assessorament en la implantació de models de reporting integral,
responsabilitat social corporativa i informació no financera.

Auditoria
_

Serveis de
reporting
integral

• Models de reporting integral, responsabilitat social corporativa i informació no
financera.
• Verificació d’estats d’informació no financera i memòries de sostenibilitat.
• Elaboració i verificació del balanç social.
• Auditoria de la bretxa salarial / plans d’igualtat.
• Blanqueig de capitals.

Experiència consolidada en Auditoria del Sector Públic.

Auditoria
Pública

• Auditoria de comptes anuals i de compliment d’entitats públiques de la
Generalitat sotmeses a la llei de finances públiques (empreses públiques,
consorcis, fundacions).
• Auditoria de comptes anuals d’universitats públiques.
• Auditoria de comptes anuals en col·laboració amb la Intervenció General de
l’Estat o la Intervenció de la Seguretat Social.
• Auditories de comptes anuals en col·laboració amb les intervencions locals:
o Organismes autònoms.
o Consorcis locals.
o Ens públics empresarials locals.
o Fundacions del sector públic local.
o Societats mercantils públiques no subjectes a auditoria per normativa
mercantil.

Auditories de compliment normatiu i auditories operatives en
col·laboració amb les intervencions locals.

Auditoria
Pública

Consorcis Locals.
Ens públics empresarials locals.
Fundacions del sector públic local.
Societats mercantils públiques no subjectes a auditoria de comptes anuals per
normativa mercantil.
• Societats mercantils públiques subjectes a auditoria de comptes anuals per
normativa mercantil.
•
•
•
•

Altres treballs de suport als òrgans de control públic.

Auditoria
Pública

• Auditoria de la factura electrònica.
• Informes de control financer de concessionaris de serveis públics (recollida de
residus, equipaments esportius, culturals i educatius, serveis d’aigües, etc.).
• Estudis sobre la necessitat de reequilibri financer de concessions
administratives.
• Suport a les tasques de control permanent en àrees internes de l’administració
pública: despeses de personal, compres i contractació, gestió d’ingressos...

Serveis d'auditoria sobre comptes justificatius de projectes
subvencionats, control de subvencions de fons europeus i control
financer de beneficiaris de subvencions atorgades per
ajuntaments.

Auditoria de
subvencions

• Elaboració d’informes d’auditoria sobre comptes justificatius de projectes
subvencionats:
o Subvencions europees per projectes de recerca (H2020...) o a inversions
(FEDER...)
o Subvencions de projectes estatals (CDTI, Instituto de Investigación
Carlos III...)
o Subvencions de projectes autonòmics (PERIS, Servei d’Ocupació de
Catalunya...)
o Altres subvencions atorgades per entitats públiques o privades.
• Control de subvencions de fons europeus subjectes al control de la
Intervenció General de la Generalitat (FEAGA, FEDER, Fons Social
Europeu, etc.).
• Control financer de beneficiaris de subvencions atorgades per ajuntaments.

El nostre objectiu és aportar solucions als problemes de gestió i
administració de les empreses i entitats, facilitant-los informació
puntual, clara i suficient per a conèixer la seva situació i
proporcionant-los instruments de gestió economicofinancera.

Consultoria
_
Sector
Privat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informes de valoració d’empreses com a part de processos de compra/venda.
Informes de Due Dilligence o diagnosi empresarial.
Informes d’estudi i anàlisi de la situació financera.
Informes de viabilitat econòmica.
Definició d’eines de gestió financera (quadre de comandament).
Anàlisi o implantació de comptabilitat de costos.
Anàlisi de procediments de control intern.
Assessorament permanent en la gestió economicofinancera.
Assessorament en operacions comptables d’especial complexitat.
Assessorament en la sol·licitud i tramitació de subvencions (en col·laboració
amb un despatx extern).

Els serveis de consultoria economicofinancera que ofereix la
nostra firma es caracteritzen per un alt grau de
professionalització.

Consultoria
_
Sector
Públic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessorament en la implantació del model de control intern.
Definició del mapa de riscos.
Assessorament permanent en comptabilitat i gestió pressupostària.
Assessorament en remissió d’informació a òrgans de control.
Actualització de la comptabilitat pública.
Estudis economicofinancers.
Plans de viabilitat.
Elaboració de projeccions pressupostàries.
Elaboració del disseny d’estructures corporatives.
Assessorament en el disseny i implantació de nous serveis.
Anàlisi de procediments d’internalització de serveis públics.

La fiscalitat i la normativa laboral són àmbits en permanent canvi
que requereixen personal altament especialitzat, amb molta
experiència i formació continuada. Només així podem oferir
assessorament, planificació i gestió d’alt nivell.
Fiscal i Laboral

_
Sector privat i
públic

Serveis àmbit fiscal:
• Assessorament permanent.
• Elaboració de diagnosi fiscal.
• Planificació fiscal i anàlisi de
propostes jurídiques alternatives.
• Realització d’estudis específics.
• Outsourcing en la gestió
d’impostos.
• Outsourcing comptable.
• Assessorament en la tributació
internacional.

Serveis àmbit laboral:
• Assessorament permanent.
• Outsourcing de la gestió
d’administració de personal.
• Auditoria laboral.
• Auditoria retributiva.

El nostre servei, personalitzat i adaptat a una realitat canviant, té
com a objectiu col·laborar amb les empreses i entitats en la cerca,
planificació, potenciació i millora del seu equip humà, aportant
solucions als problemes que es plantegin.

Recursos
Humans
_

Sector
privat i públic

Sector privat i públic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecció de personal.
Avaluació de personal.
Coaching.
Estudis organitzatius.
Gestió de competències.
Estudis retributius i salarials.
Assessorament permanent en RH.
Elaboració de plans formatius.
Formació a mida en matèries
comptables, pressupostàries, fiscals.

Especialització sector públic:
• Elaboració de fitxes de llocs de
treball.
• Valoració de llocs de treball i
determinació del complement
específic.
• Definició d’organigrames i relació
de llocs de treball.

En els assessoraments i propostes que requereixen suport o un
enfocament juridicolegal, Faura-Casas aporta un equip propi
d’advocats especialitzats en diversos àmbits.
Suport Jurídic
_

Sector
privat i públic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessorament en la constitució de societats i altres entitats jurídiques.
Estudis sobre figures jurídiques alternatives.
Operacions de reestructuració corporativa.
Assessorament en processos societaris (ampliacions de capital, adaptació
d’estatuts, fusions, escissions...).
Elaboració d’estatuts.
Elaboració de plans d’igualtat.
Elaboració de codis de governança.
Elaboració i implantació de plans de compliance.
Realització de codis de conducta sobre inversions financeres de fundacions.
Assessorament en el compliment d’obligacions de transparència de fundacions i
entitats públiques.

Assessorament en matèria de contractació pública.

Contractació
administrativa
_
Sector públic

• Assessorament integral en matèria de contractació pública, tant a poders
adjudicadors com a empreses licitadores.
• Elaboració d’informes i dictàmens relatius a qüestions vinculades a la
contractació del sector públic.
• Elaboració d’informes i dictàmens sobre qüestions jurídiques controvertides així
com assessorament en la regulació d’entitats del sector públic.
• Assessorament integral en el disseny i configuració jurídica de les diverses
fórmules possibles de gestió de serveis públics així com la col·laboració i
assessorament en la constitució d’organismes autònoms, entitats públiques
empresarials, fundacions públiques i societats mercantils de capital públic.
• Assessorament en processos de creació i transformació d’ens instrumentals.

Protecció
de Dades

La protecció de les dades personals precisa del disseny de
diferents procediments i documents que garanteixin el compliment
adequat de la normativa vigent. Faura-Casas té la capacitat de
col·laborar en la revisió, implantació i manteniment de les mesures
de seguretat relatives als fitxers de dades de caràcter personal.
Consultoria de compliment d’obligacions legals en protecció de dades.
Consultoria en la implantació de mesures de seguretat.
Revisions i control de les implantacions.
Auditoria en protecció de dades.
Formació en protecció de dades.
Suport a les entitats adherides al codi de conducta en protecció de dades de la
unió catalana d’hospitals.
• Estudis d’avaluació d’impacte.
•
•
•
•
•
•
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SECTORS D'ESPECIALITZACIÓ

Fundacions

Sector Públic

Sector Sanitari

Suport a Filials

Ensenyament

Recerca i Tecnologia

Empreses de Serveis

Indústria

Dins d'aquest sector volem anar més lluny de la simple anàlisi i tractament
de xifres i magnituds. A més, ens interessa entendre els seus objectius i
finalitats. Som conscients que aquestes entitats requereixen una anàlisi
profunda i adequada del seu entorn i situació concreta per afrontar els
possibles riscos que puguin derivar-se d'unes actuacions no planificades.

Fundacions
Comptem, entre la nostra base de clients, amb nombroses entitats que realitzen activitats i
presten serveis sense constituir l'afany de lucre el seu objectiu. Aquestes organitzacions,
malgrat la seva finalitat, sovint actuen en un marc econòmic i en un mercat que els exigeix ser
tan professionals en la seva gestió financera com qualsevol altra organització, si volen acomplir
amb èxit els seus objectius.

Aquesta és l'essència del nostre enfocament, anar més enllà de l'anàlisi i tractament de
xifres i magnituds, i entendre els seus objectius, i finalitats. Però també som conscients que
sense uns adequats controls i disciplina, aquells objectius poden resultar inassolibles.
Malgrat les activitats d'aquestes entitats puguin estar limitades o totalment exemptes de
l'acompliment de les obligacions tributàries, cal analitzar profundament i adequadament el seu
entorn i la seva situació concreta, per afrontar els possibles riscos que es puguin derivar d'unes
actuacions no planificades.

Faura-Casas va optar des de la seva creació per oferir els seus serveis al
Sector Públic, àmbit en el qual s'ha consolidat, assolint una posició de
lideratge tant en Auditoria com en Consultoria, fruit de la seva àmplia
experiència i alt nivell d'especialització.

Sector Públic
La recerca de solucions i serveis adaptats a les peculiaritats, idiosincràsia i complexitats d'aquest
sector ha estat una constant en la trajectòria de Faura-Casas, que ha partit sempre de la posició
que el paper del consultor ha de ser sobretot el de ferm col·laborador dels responsables de la
presa de decisions. Els projectes de Consultoria executats per Faura-Casas s'inspiren en el
model per l'excel·lència de la Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat (EFQM).
Amb relació a l'Auditoria Pública, la nostra missió és col·laborar amb els Òrgans de Control
Extern i Intern de les Entitats Públiques, en els àmbits en els quals la legislació preveu el suport
dels professionals externs en l'execució de les funcions de fiscalització i de control financer.

Faura-Casas col·labora des dels seus inicis amb les entitats de l'entorn
sociosanitari assessorant i recolzant en els diferents nivells de la gestió
economicofinancera, l'organització i els recursos humans.

Sector Sanitari
Ajudem les empreses del sector sanitari a desenvolupar estratègies d'anticipació per a garantir
la seva sostenibilitat i millorar la seva eficiència.
Faura-Casas col·labora des dels seus inicis com a empresa de serveis, assessorant i recolzant en
els diferents nivells de la gestió economicofinancera, d'organització i de recursos humans, a les
entitats de l'entorn sociosanitari.
El dinamisme dels canvis de l'entorn i l'impacte dels factors econòmics i tecnològics, vinculats
a la progressiva globalització, exigeixen a les organitzacions sanitàries desenvolupar estratègies
d'anticipació per a garantir la seva sostenibilitat, i millorar la seva eficiència. Faura-Casas i el
seu equip de professionals aporta en aquest context una experiència contrastada en diferents
camps com: construcció de sistemes organitzatius i corporatius adaptats a les necessitats de cada
entorn, desenvolupament d'habilitats i competències, elaboració de comptabilitat analítica,
implantació de models de Qualitat: ISO, EFQM.

Participem activament a la xarxa internacional d'empreses auditores i
consultores. La nostra experiència ens ha permès crear un potent equip de
professionals capaços d'ajudar i oferir servei a les empreses de capital
estranger que decideixen desenvolupar activitats econòmiques al nostre
país. Un servei adaptat a qualsevol necessitat.

Suport a Filials
La nostra participació activa en la xarxa internacional d'empreses auditores i consultores BKR,
des de gairebé els nostres orígens, ens ha donat l'oportunitat de crear un potent equip de
professionals capaços d'ajudar i oferir servei a les empreses de capital estranger que decideixen
desenvolupar activitats econòmiques en el nostre país.
Els nostres serveis s'adapten a qualsevol necessitat, des de la senzilla alta en l'Impost sobre el
Valor afegit per aquelles empreses que vulguin tan sols exportar al nostre país sense l'obertura
de cap seu ni establiment mercantil, fins a la constitució de societats, selecció del seu equip
humà, tramitació de tota la documentació legal necessària, i/o tramesa de reporting mensual a
l'empresa matriu.
Els nostres professionals poden atendre als clients en diferents idiomes.

L'educació és un dels pilars de la nostra societat, que ens permet una
evolució personal i professional constant.

Ensenyament
Faura-Casas col·labora amb diferents universitats públiques catalanes, així com amb centres
educatius i escoles.

La nostra firma se suma així als objectius prioritaris del sistema educatiu català, que són l'èxit
escolar i l'excel·lència educativa.

La recerca i la tecnologia són uns dels motors del progrés econòmic i
social al nostre país.

Recerca i

Tecnologia
Amb un gran trànsit d’exportacions i importacions, el sector tecnològic és un dels més
importants a l’hora de créixer. La recerca i desenvolupament són també claus per a millorar la
qualitat de productes o serveis.
Faura-Casas col·labora d’una manera contínua amb empreses posicionades dins d’aquests
sectors, oferint un servei estable i consolidat gràcies a la nostra experiència.

El pes cada vegada més important dels sectors serveis en l’economia ha
fet d’aquest, també un sector estratègic a Faura-Casas on la nostra
presència com a entitat col·laboradora ha anat creixent, no únicament a
escala individual, sinó també amb les agrupacions i institucions que les
representen (col·legis professionals, agrupacions patronals...).

Empreses de
Serveis
Conscients de la diversitat d’entitats que configuren el sector de les empreses de serveis, per les
seves activitats, orígens, figures jurídiques i la seva constant evolució, des de Faura-Casas
oferim una col·laboració ajustada a les necessitats de cada moment, adoptant solucions a mida
de cada cas, dinàmiques i, moltes vegades, recollides pels professionals que integrem la Firma
en experiències i situacions similars en les que hem participat.

El sector industrial a Catalunya ha estat, i és encara, un dels puntals més
importants de l'economia i basat en la petita i mitjana empresa familiar.

Indústria
Faura-Casas neix i es consolida també com una Firma local de serveis a les empreses i, des del
seu origen, venim col·laborant amb el món de la indústria, especialment en l'àmbit català,
donant suport, d'una banda, a millorar i professionalitzar-ne la gestió, des de l'àmbit
economicofinancer i administratiu i, de l'altra, també en millorar-ne el nivell d'informació i
transparència requerits tant pels gestors partícips, com la societat.
A Faura-Casas, com a membres de la xarxa BKR International, oferim serveis a la indústria en
el seu procés d’expansió internacional, tant pel que fa a la sortida d’empreses locals, com
donant suport a la implantació a l’estat espanyol de filials industrials de companyies
estrangeres.
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RESUM
D’ACTIVITATS
EXECUTADES EL
2020

Sessió de treball sobre l'aprovació de les
NIAS-ES-SP
Faura-Casas va organitzar un esmorzar de treball per tal de compartir amb diferents
interventors i responsables de control intern del sector públic local, les NIAS-ES-SP
aprovades. En l’acte, coordinat pel nostre soci, Pere Ruiz, es van analitzar i debatre els efectes
més significatius que suposaran aquestes noves normes sobre els treballs d’auditoria dels ens
dependents del sector local, que resulten obligatòries pels comptes tancats a 31/12/19.

Renovació dels membres de la Comissió Tècnica
en Matèria de Documentació Clínica del
Departament de Salut
Josep Mª Bosch i la nostra gerent dels Serveis Jurídics, Caterina Bartrons, membres del Codi Tipus
de La Unió, participen activament com a membres de la Comissió Tècnica en Matèria de
Documentació Clínica, adscrita a la Secretaria General del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.
FAURA - CASAS
GENER DE 2020

Adhesió de Faura-Casas al “Decàleg per l’Equitat
de Gènere” del Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya
Faura-Casas es va adherir al “Decàleg per l’Equitat de Gènere en l'àmbit del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes Catalunya”, el qual té com a objectiu assolir un tracte equitatiu
entre dones i homes en el món professional per eliminar qualsevol discriminació de gènere.

Jornada sobre “Normes Tècniques d'Auditoria
Pública: Les NIA-ES-SP”
El nostre soci, Pere Ruiz, va participar com a ponent en la Jornada sobre “Normes Tècniques
d'Auditoria Pública: Les NIA-ES-SP” on ens va parlar sobre les diferents responsabilitats de

l'auditor i principis generals, i que va ser organitzada per la Fundació FIASEP, a Madrid.

FAURA - CASAS
FEBRER DE 2020

Publicacions especials informatives durant l’estat
d’alarma
Durant l'estat d'alarma, Faura-Casas va intensificar la periodicitat de les seves Newsletters amb
l’objectiu d’informar puntualment als seus clients de les constants novetats normatives

esdevingudes en aquest període en els àmbits economicofinancers, tributaris i laborals, tant del
sector públic com del món de l’empresa en general.

Dia Mundial d’Internet
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial d’Internet (17 de maig), l’equip de l’Àrea de Suport

Jurídic de Faura-Casas va publicar diferents articles :
• El teletreball: una roda de continu moviment (David Ros, Àrea de Suport Jurídic)
• L’AEPD publica una anàlisi de riscos inicial, recomanacions i reflexions sobre la tecnologia
5G (Alba Torres, Àrea de Suport Jurídic)
• La «bretxa digital» que cada cop es fa més grossa (Severí Vinyoles, Àrea de Suport Jurídic)
• La protecció dels menors a internet (Cristina Gabarró, Àrea de Suport Jurídic)
FAURA - CASAS
MARÇ - MAIG DE 2020

Fòrum de l’auditor 2020
El mes de juliol es va celebrar la 30a edició del Fòrum de l’Auditor/ 1a trobada virtual Professional,
organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, sota el lema “Tornarem a
trobar-nos”, amb el suport de Faura-Casas, entre d'altres.

Durant el Fòrum van tenir lloc diverses sessions plenàries i sessions tècniques de temes d’actualitat.
Una de les sessions, sota el títol «On posarem el focus en la comptabilitat del 2020?», va ser
moderada pel nostre soci, Pere Ruiz, també membre del Consell Directiu del CCJCC.
Així mateix, Enrique de Fez, Gerent de Faura-Casas, va participar com a ponent en la sessió
«Firmes d’auditoria i gestió de la pandèmia: Transformació digital, canvis i oportunitats».
Entrevista realitzada en relació amb les experiències i aprenentatges en què la crisi de la COVID19 ens ha fet replantejar moltes coses per la gestió de la pandèmia.

FAURA - CASAS
JULIOL DE 2020

“Manual de Auditoría Pública de las Entidades
Administrativas”
Faura-Casas participa com a firma experta i patrocinadora del “Manual de Auditoría Pública de las
Entidades Administrativas: Auditoría Financiera y de cumplimiento de la Legalidad”, que recull les
aportacions de 25 experts en matèria d'auditoria i comptabilitat que donen compte dels
desafiaments i reptes amb què es troben els professionals de l'auditoria que exerceixen el seu
treball en les entitats públiques. El nostre soci Pere Ruiz Espinós ha realitzat els capítols 15 i 16
sobre «Ingresos fiscales» i «Ingresos por transferencias nacionales y europeas».

“Transformació del sistema públic de salut.
Dels aprenentatges COVID-19 als canvis
transformacionals”
La Comissió d'Economia de la Salut del Col·legi d’Economistes de Catalunya, de la que són
membres el nostre soci fundador Joan B. Casas i Mª Josep Arasa, sòcia de Faura -Casas, va

organitzar una sessió online en la que es va tractar sobre la transformació del sistema públic de
salut segons les propostes que recull l'informe del Comitè d'Experts.
FAURA - CASAS
JULIOL-SETEMBRE DE 2020

Faura-Casas, patrocinador del IX Congrés
Nacional d'Auditoria del Sector Públic
Faura-Casas va participar com a firma patrocinadora del IX Congrés Nacional d'Auditoria del
Sector Públic, organitzat en format virtual per la Fundació FIASEP conjuntament amb la
Fundació General de la Universitat de Salamanca.

El lema escollit en aquesta ocasió va ser “L'Administració digital: un repte per a la gestió i
l'auditoria del sector públic”, el qual no pot resultar més oportú i reflex d'una tendència clara
en la modernització dels serveis públics.

Webinar sobre el RD 424/2017
El nostre soci Pere Ruiz va impartir un Webinar Online, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya, amb el títol “Auditories al Sector Públic Local, un nou repte per als
auditors. Estem preparats?”.
En aquest Webinar es va exposar la situació relativa a l’actuació dels auditors privats en
col·laboració amb els interventors locals, en el marc del RD 424/2017 que regula el règim de
control intern del sector públic local i, especialment, en la realització d’auditories de les entitats
dependents dels ajuntaments.
FAURA - CASAS
OCTUBRE DE 2020

III edició del Digital Law World Congress
El mes d’octubre va tenir lloc la III edició del Digital Law World Congress amb el lema «Digital
rights: a new evolution of Human Rights» coincidint amb la celebració, el 24 d’octubre, del 75è
aniversari de la creació de Nacions Unides.
La nostra gerent de Serveis Jurídics, Caterina Bartrons, va participar en una de les meses com a
relatora.

III Jornada sobre Normes Tècniques d'Auditoria
Pública “Les NIAS-ES-SP”
El nostre soci Pere Ruiz va participar com a ponent en la III Jornada sobre Normes Tècniques
d'Auditoria Pública “Les NIA-ES-SP”, organitzada per la Fundació FIASEP, en format online.
La finalitat de la Jornada va ser donar a conèixer a tots els interessats aquest nou marc normatiu
regulador de l'activitat de l'auditoria en el Sector Públic Espanyol.

FAURA - CASAS
OCTUBRE-NOVEMBRE DE 2020

“L'auditoria pública”
Pere Ruiz va participar també com a ponent en la sessió de treball virtual organitzada pel CCJCC
sota el títol “L'auditoria pública: Formes de col·laboració dels auditors privats en les funcions
d'auditoria pública i control financer”.

En aquesta sessió es va presentar la diversa tipologia de treballs en què els auditors privats poden
col·laborar amb els òrgans de control intern del sector públic local, per tal de conèixer les
principals característiques d’aquests treballs, la forma en què els auditors privats podem col·laborar
i la normativa bàsica a tenir en compte.

“Les NIA-ES-SP: un any d'aplicació”
El nostre soci Pere Ruiz va participar en la jornada de presentació de les NIA-ES-SP, organitzada
per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en què va formar part d'una mesa formada
per l’ICAC i la IGAE sota el títol: “De les NIA-ES a les NIA-ES-SP: un canvi de paradigma?”

FAURA - CASAS
NOVEMBRE DE 2020

“Manual de control interno de las entidades
locales”
El “Manual de control interno de las entidades locales”, publicat per Wolters Kluwer, compta amb
la participació del nostre soci, Pere Ruiz, com a coautor.

Formació per a júniors de firmes d'auditoria
El nostre soci Enric Ripoll va impartir sessions de formació per a júniors de firmes d'auditoria.
La finalitat del Programa, organitzat pel CEC, és facilitar el procés d'incorporació formatiu i
experimental dels júniors a la firma.

FAURA - CASAS
NOVEMBRE-DESEMBRE DE 2020

Aspectes pràctics de col·laboració entre
auditors privats i interventors
El nostre soci Pere Ruiz va impartir una sessió al Col·legi de Censors en el marc del Curs de
formació per a la col·laboració en actuacions d'auditoria pública a les entitats dependents del
sector local sota el títol: «Aspectes pràctics de col·laboració entre auditors privats i interventors».

Sessions Codi Tipus
Durant el 2020, Caterina Bartrons, gerent dels Serveis Jurídics de Faura-Casas, juntament amb
Josep Maria Bosch, assessor jurídic de la Unió, han realitzat diferents sessions per a les entitats
adherides del Codi Tipus, que han tractat, entre d'altres, sobre pràctiques en atenció domiciliària,
especificitats en els tractaments de dades de les grans corporacions de salut, bones pràctiques,

teletreball, eines i tractaments.

FAURA - CASAS
DESEMBRE DE 2020
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EQUIP HUMÀ
Socis de la firma
Equip de gerents

Mª JOSEP ARASA ALEGRE
Sòcia Administradora de Faura-Casas on desenvolupa la seva activitat professional des de 1987.
DESTACAT
– Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.
– Auditora-Censora Jurada de Comptes. ROAC nº 15.397.
– Vocal de la Junta de Govern del CEC i membre de la Comissió Executiva.
– Consellera de la Junta Directiva de l’ACCID.
– Membre del Consell Directiu del RECC.
– Membre del Consell Consultiu Econòmic del CIDOB.
– Membre del Consell Assessor del Cercle de Salut.
– Membre de la Comissió Permanent de Salut del CEC.
DOCÈNCIA
Ha impartit diverses accions formatives, seminaris, màsters i postgraus en auditoria,
comptabilitat i consolidació.

PUBLICACIONS
Coautora de l’obra “Manual de Auditoría del Sector Público”, autora d’articles publicats a la
revista internacional “Intangible Capital”, i col·laboradora habitual amb l’Informatiu del
Col·legi d’Economistes de Catalunya.

J O R D I C A S A L S C O M PA N Y
Soci Administrador de Faura-Casas, on desenvolupa la seva activitat professional des de 1985.
DESTACAT
– Auditor-Censor Jurat de Comptes. ROAC nº 15.471.
– Màster en Tributació Fiscal per l’Escola de Direcció i Administració d’Empreses.
– Conseller de la Junta Directiva de l’ACCID.
– Coordinador de la Comissió de Fiscalitat del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya.
– Membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF).
DOCÈNCIA
Ha impartit accions formatives i seminaris en els àmbits tributari, gestió economicofinancera i
publicitat, i ha participat com a professor en diversos cursos de màsters i postgraus.
PUBLICACIONS
Coautor de l’obra “Manual de Auditoría del Sector Público”; col·laborador habitual de la
revista “L’Auditor” i autor de diversos articles sobre fiscalitat en diverses publicacions
especialitzades.

PERE RUIZ ESPINÓS
Soci Administrador de Faura-Casas on desenvolupa la seva activitat professional des de 1987.
DESTACAT
– Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
– Auditor-Censor Jurat de Comptes. ROAC nº 15.844.
– President de la “Comisión de Sector Público” de l’ICJCE.
– Membre de la Comissió d’Auditoria del Sector Públic i vocal del Consell Directiu del CCJCC.
- Membre del Consell Superior d’Activitats de FIASEP.
- Membre de la Comissió de Comptabilitat i Administració del Sector Públic d’AECA.
- Vicepresident de Grup20.
DOCÈNCIA
Professor del Màster en Hisenda Autonòmica i Local de la Universitat de Barcelona i
col·laborador en accions formatives sobre auditoria, auditoria pública, comptabilitat i gestió
pressupostària.
PUBLICACIONS
Coautor del “Manual de Contabilidad Pública adaptado al Plan General de Contabilidad Pública
2010” i del “Manual de Contabilidad de las Administraciones Locales”, editats per Faura-Casas, i
del “Manual de Control Interno de la Entidades Locales” (Wolters Kluwers) i del “Manual de
Auditoría Pública de entidades Administrativas” (FIASEP), així com autor de diversos articles
sobre auditoria i comptabilitat en revistes especialitzades.

ENRIC RIPOLL ROS
Soci de Faura-Casas amb experiència de més de 30 anys en l’auditoria de comptes i
consultoria d’empreses.
DESTACAT
– Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses.
– Postgrau en Auditoria de Comptes per la Universitat Autònoma de Barcelona.
– Auditor-Censor Jurat de Comptes. ROAC nº 17.892.
– Màster en Assessorament Fiscal.
– Màster en Prevenció de Riscos Laborals.
– Membre de la Comissió de valoració d’empreses de l’ACCID.
– Membre de la Comissió d’Assegurament d’informació no financera del CCJCC.
DOCÈNCIA
Ha impartit seminaris en l’àrea de comptabilitat i auditoria del Col·legi d’Economistes i ha
exercit de professor a “l’Escola d’Auditoria” del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya.
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PLA D'IGUALTAT
Faura-Casas és una firma compromesa amb la igualtat de
gènere i d’oportunitats. Per aquest motiu hem creat una
Comissió d’Igualtat encarregada de desenvolupar i aplicar el
Pla d’Igualtat de 2019-2022.
La Comissió d'Igualtat s'encarrega de garantir que la igualtat
d'oportunitats estigui present en tots els àmbits de la firma,
fomentant la participació igualitària i garantint les mateixes
condicions i possibilitats per a tothom, sense discriminació
de cap mena.

C O M I S S I Ó D ’ I G U A LTAT
La Comissió d'Igualtat, composta de forma paritària, compta amb la participació d’un representant de cada àrea de la
firma, assegurant així la diversitat de participació, amb: Sara Queralt, coordinadora de la Comissió, auditora i membre del
grup de treball igualitari del Col·legi de Censors; Severí Vinyoles, secretari de la Comissió i col·laborador de l’àrea de
serveis jurídics; Mª Josep Arasa, auditora i sòcia de la firma; Enric Ripoll, auditor i soci de la firma; Marta Parra,
coordinadora de l’àrea fiscal; Alejandro Martínez Echeverria, coordinador de l’àrea laboral; i Teresa Cañabate,

col·laboradora de les àrees d’administració i comunicació. Per tal d‘assumir els objectius proposats, també comptem amb
la col·laboració del grup de treball del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb Sara Queralt com a
membre i en el qual participa també Daniel Faura, el nostre soci fundador.

FAURA - CASAS

ALIANCES I
COMPROMÍS AMB
LA QUALITAT

ALIANCES
Faura-Casas és membre de

Faura-Casas reforça el seu

Faura-Casas és soci protector de l’Associació

BKR International, associació

compromís amb la societat al

Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

que integra a 125 firmes amb

participar i formar part de

L'ACCID és una associació promoguda pel

300 oficines i té presència a 60

Grup20, un fòrum de reflexió,

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de

països. Tot i mantenir la seva

debat i opinió sobre tots els

Catalunya, el Col·legi d'Economistes de

independència, els membres de

aspectes relacionats amb

Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i

BKR gaudeixen dels

l’auditoria, el seu paper en la

Empresarials de Barcelona i el Col·legi de

avantatges d'una xarxa

societat i en general, amb tot

Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya,

internacional que enforteix la

el referit a la transparència de

que vol ser un nexe d'unió pels professionals i

seva posició en un inevitable

la informació econòmica i

acadèmics que treballen a Catalunya en l'àmbit de

entorn d'economia global.

financera.

la comptabilitat.

ALIANCES
Els socis i professionals de Faura-Casas consideren que la millor manera de
contribuir al desenvolupament de les persones que integren la seva
organització, aportar més valor als seus clients i contribuir a la millora i el
prestigi de la professió és la participació activa en els organismes i
institucions més rellevants. Així actualment ocupen càrrecs de representació
al màxim nivell i participen activament en Comissions i Grups de treball de
les següents entitats:
• CEC, Col·legi d'Economistes de Catalunya
• CCJCC, Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
• ICJCE, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
• ACCID, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
• FemCAT, Fundació Privada d'Empresaris
• Associació Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria
• CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs
• AEDAF, Asociación Española de Asesores Fiscales
• RECC, Registre d’Experts Comptables de Catalunya
• Fundación FIASEP, Gestión y Auditoría para la Transparencia en el
Sector Público

ALIANCES: FCGM
L’any 2018, Faura-Casas va establir una aliança amb la Firma
Andorrana GM Consultors, constituint conjuntament la
societat FCGM, inscrita en el Registre de Comerç i Indústria
del Ministeri d’Economia del Govern d’Andorra.
FCGM disposa del suport i l’experiència de les dues societats
per tal de prestar serveis orientats fonamentalment al sector
públic andorrà.
FCGM compta amb oficina pròpia a Andorra la Vella, per tal
de poder oferir els seus serveis des de la proximitat i el
coneixement de la realitat del país.

Presència a Andorra

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
ISO
Faura-Casas posseeix la certificació ISO 9001:2015 atorgada per
Bureau Veritas per a les seves oficines de Barcelona, sota l’acreditació
ENAC pels serveis d'auditoria i consultoria.

Aquest certificat, reconeixement de la maduresa i eficàcia del sistema
de qualitat de Faura-Casas, confirma la nostra ferma voluntat de
desenvolupar-nos en una línia de progrés constant per a
proporcionar cada dia una resposta més ajustada a les expectatives
dels nostres clients.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
Formació continuada

Comitè de Qualitat d'Auditoria

Anualment s'elabora un pla de formació

El Comitè de Socis és el responsable del

obligatori que permet que tot el personal

Sistema de Gestió de la Qualitat i qui

de la firma, tant tècnic com directiu,

configura les línies bàsiques de la política

mantingui actualitzats els seus

de qualitat de la firma.

coneixements sobre les matèries que
afecten la seva tasca professional.

Per tal d'implementar les polítiques
establertes, la firma compta amb un Comitè

Els socis i col·laboradors membres de

de Qualitat d'Auditoria (CQA), integrat per

l'Instituto de Censores Jurados de Cuentas

dos socis responsables d'auditoria, pel

de España y del Registro Oficial de

director del servei d'auditoria i pel Gerent

Auditores de Cuentas realitzen anualment

encarregat de la gestió de la qualitat.

un mínim d'hores de formació personal. Els
professionals de la firma desenvolupen

El CQA assegura la correcta aplicació de les

vuitanta hores de formació

polítiques i procediments de control de

economicofinancera.

qualitat.
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MITJANS DE
COMUNICACIÓ

‘Retocs tributaris’, article de Joan B. Casas a
L’econòmic
El soci fundador de Faura-Casas, Joan B.
Casas, va publicar al diari l’Econòmic l’article
'Retocs tributaris'.

22 de gener de 2020

'El valor de la integritat, el cost de la

corrupció', Daniel Faura a VIAempresa
El nostre soci fundador i president
d'ACCID, Daniel Faura, va publicar a
VIAempresa l'article 'El valor de la
integritat, el cost de la corrupció'.

29 de gener de 2020

'La desigualtat, a debat',
article de Joan B. Casas a
La Vanguardia

9 de febrer de 2020

«Ens hem de refiar de les empreses»,
article de Joan B. Casas al
Diari de Sabadell

4 i 5 de juliol de 2020

'RSE: De la narrativa a les accions',
article de Daniel Faura a
VIAempresa

3 de juliol de 2020

'Sobre la Solidaritat',
article de Joan B. Casas a
El Punt Avui

2 de juliol de 2020

'Els ajuts europeus han de servir per
impulsar l’economia del futur',
article de Joan B. Casas a
El Punt Avui

14 de setembre de 2020

'L’altre procés',
article de Joan B. Casas a
La Vanguardia

11 d'octubre de 2020

'Pandèmia, economia i finançament',
article de Joan B. Casas a
El Punt Avui

27 de novembre de 2020

'Commonwealth mediterrània',
article de Joan B. Casas a
La Vanguardia

20 de desembre de 2020
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EDITORIAL
De manera complementària a l'activitat professional, FauraCasas ofereix la seva experiència a través de publicacions
que representen aportacions en la gestió de les entitats,
especialment en les quals s'integren en els seus sectors
especialitzats.
Un dels objectius de Faura-Casas Editorial és omplir el buit
existent entre la gestió del coneixement i la seva aplicació al
món de la consultoria i l’auditoria. L'aportació de FauraCasas en les seves publicacions és sempre oferir una visió
pràctica basada en la seva pròpia experiència professional.

PUBLICACIONS
“Manual de Contabilidad Pública” Adaptat al Pla de Comptabilitat Pública 2010.
La personalitat i coneixements dels autors, acadèmics, professionals i experts en
Comptabilitat Pública, com l’oportunitat i vigència del text, entenem que confereixen a
l’obra un gran valor i que, alhora, s’inscriu en la línia editorial de Faura -Casas d’oferir al
sector aquelles obres que siguin d’utilitat pràctica als professionals.
“La Contabilidad de las Administraciones Locales ICAL 2004”
Aquesta obra té com a propòsit facilitar l'aplicació i el major coneixement de la nova
instrucció. Tanmateix, es pretén també que es converteixi en una eina de treball pràctica per
als funcionaris de les administracions locals que tenen a càrrec seu el desenvolupament de la

comptabilitat; una referència on, per a cadascuna de les àrees temàtiques, es puguin trobar
anàlisis detallades dels aspectes més rellevants, posició respecte de les qüestions
controvertides i respostes als dubtes que puguin sorgir, tant en el reflex comptable
d'operacions i transaccions, com en l'aplicació de principis i criteris comptables i en la
preparació dels estats i comptes anuals. Per a major il·lustració, l'obra es complementa amb
nombrosos exercicis pràctics, que pretenen ser exemple de situacions reals en els ajuntaments
i altres entitats locals i del text regulador de la nova instrucció de la comptabilitat local.

PUBLICACIONS
“Manual de comptabilitat de les Administracions Locals (Adaptat a la ICAL- 2013)”
L’obra presentada té com a propòsit facilitar el major coneixement de la ICAL 2013 i la seva
aplicació pràctica. Per aquest motiu es complementa amb nombrosos exercicis i les seves
solucions, que pretenen ser exemples reals amb els Ajuntaments i altres entitats locals.
“Manual de Auditoría del Sector Público”
És una obra eminentment pràctica que recull l'experiència adquirida durant més de vint-icinc anys d'especialització professional pels professionals que integren Faura-Casas. Les
oportunitats de col·laboració amb els diferents òrgans de control intern i control extern dels
diferents nivells d'Administració han permès als autors oferir una autèntica guia per a tots
aquells responsables i tècnics dels òrgans públics de control, bé sigui per assumir treballs
d'aquesta mena, bé per supervisar i dirigir treballs efectuats per professionals externs.
S'inclouen així mateix com annexos els textos reguladors de totes les normes d'Auditoria
vigents al sector públic espanyol.
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