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El Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya creen el 

Registre d’Experts Comptables de Catalunya  
 
El Registre d’Experts Comptables de Catalunya serà un òrgan creat pel 
Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya, a través del qual  s’acreditaran els professionals 
membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya i del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya i es difondrà i promocionarà la 
figura de l’Expert Comptable acreditat.   
 
Barcelona, Abril de 2015.- El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC) Joan B. Casas i el president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya (CCJCC) Daniel Faura han signat un acord per crear el Registre 
d’Experts Comptables de Catalunya, en endavant RECC (CEC-CCJCC). Les 
principals funcions del RECC seran constituir-se com a entitat que acredita als 
professionals membres del CEC i del CCJCC com a Experts Comptables 
Acreditats segons el sistema d’acreditació de l’Expert Comptable del Consejo 
General de Colegios de Economistas i de l’Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de  España. També donaran a conèixer a la societat els Experts 
Comptables acreditats segons el sistema d’acreditació CGE-ICJCE i vetllaran 
perquè els membres del RECC (CEC-CCJCC) tinguin accés a la informació i 
als serveis que, amb caràcter general, el REC (CGCE i del ICJCE) presten als 
seus membres. Finalment, contribuirà a la millora de la imatge dels experts 
comptables acreditats i incrementarà la seva presència davant de la societat. 
 
A més, el RECC podrà també analitzar la normativa comptable existent per a 
proposar millores a través d’informes, posicionaments i recomanacions. Entre 
les seves funcions estaran també promoure i desenvolupar investigacions i 
estudis en matèria de comptabilitat; promoure el debat i la creació d’opinió en 
matèria comptable i contribuir a l’actualització i al perfeccionament comptable a 
través de la formació, les conferències, l’evacuació de consultes i les 
publicacions. En relació amb la comptabilitat i informació financera, treballaran 
per facilitar al CEC i CCJCC el recolzament científic i l’assessorament tècnic en 
aquelles funcions i activitats que així ho requereixin. Sense perjudici de les 
funcions en matèria de formació reconegudes a les Corporacions d’auditors en 
el Reglament de la Llei d’auditoria i la Resolució de l’ICAC de 29 d’octubre de 
2012, i les publicacions tècniques que el CEC i el CCJCC decideixin realitzar, el 
RECC contribuirà a l’excel·lència professional dels seus membres mitjançant 
accions formatives, publicacions tècniques o altres que considerin adequades.  
 
El RECC col·laborarà amb altres institucions o entitats, tant públiques com 
privades, relacionades amb la comptabilitat de forma coordinada amb el CEC i 
el CCJCC. També participarà en qualsevol altra activitat que redundi en 
benefici de la comptabilitat i de la gestió dels professionals que treballen en 



aquest camp o en qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel CEC i el 
CCJCC. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
 
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya és una corporació 
catalana de dret públic, que agrupa als professionals que tenen el títol de 
Censor Jurat de Comptes i que poden dur a terme a Catalunya les activitats 
pròpies d'aquesta professió, entre les quals hi ha la d'auditoria. El Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya compta amb 1.450 col·legiats i 200 
firmes d’auditoria, mentre que elabora el 23% del total d’informes d’autoria 
d’Espanya. La finalitat principal del Col·legi és la defensa dels interessos de la 
professió, vetllant alhora perquè l'activitat professional dels col·legiats 
respongui a les necessitats de la societat, garantint l'acompliment de la bona 
pràctica i les obligacions deontològiques dels professionals.  
 

Per a més informació: 
Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 
cecpremsa@coleconomistes.cat 

Gabinet de Premsa del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
IPComunicación - 93 414 3175 / Josep Nieto (616104450) i Sergi Cañisà  

jnieto@ipcomunicacion.com - scanisa@ipcomunicacion.com 
 


