
 

Barcelona, 12 de novembre del 2012 
 

Els auditors catalans reconeixen el seu paper destacat en el sector 
 

 

FRANCESC TUSET, “AUDITOR DISTINGIT” PEL COL·LEGI 
DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA  

 
 

● Faura (president Col·legi): “reconeixem la trajectòria professional de 
més de 35 anys d’un auditor compromès amb l’excel·lència, la difusió de 
la pràctica de l’auditoria i l’aplicació del control de qualitat intern de les 

firmes del sector en el nostre país” 
 

● El Síndic de Comptes del Principat d’Astúries, Antonio Arias, rep el 
‘Premi a la millor comunicació de temes relacionats amb la transparència’ 

 
 

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha nomenat per 
unanimitat a Francesc Tuset “Auditor Distingit” de l’any 2012. El president 
del Col·legi, Daniel Faura, ha afirmat que “reconeixem la trajectòria 
professional de més de 35 anys de Francesc Tuset pel seu invariable 
compromís amb l’excel·lència, la difusió de la pràctica de l’auditoria i 
l’aplicació del control de qualitat intern de les firmes del sector en el 
nostre país”. 

 

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya reconeix amb aquest 

guardó als professionals de l’auditoria que han exercit un paper destacat en el 

sector a través de l’impuls de les relacions institucionals, l’acció permanent de 

pedagogia i difusió de la tasca de l’auditor i l’aportació rellevant en l’àmbit 

acadèmic i professional. 

 
Des de l’any 2004 Francesc Tuset és membre del Consell Directiu del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Entre el 

1993 i el 2003 va ser membre del Consell del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya. 
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Especialista en auditories de grups internacionals 
 

Francesc Tuset, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 

Universitat de Barcelona, Censor Jurat de Comptes i membre del Registre 

Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), és soci internacional de Mazars des 

del 1989, on actualment és membre del Risk Management de la firma. Durant 

la seva trajectòria professional de més de 35 anys Tuset s’ha especialitzat en 
auditories de grups internacionals en els sectors industrial i de serveis.  
 
Francesc Tuset també ha participat en diverses sessions de l’Arc Mediterrani 
d’Auditors (AMA) pel seu coneixement de la professió a França. 

 

Reconeixement a la transparència en la gestió 
El Col·legi també ha fallat la primera edició del ‘Premi a la millor comunicació 
de temes relacionats amb la transparència’. En aquest cas el reconeixement 

ha recaigut en el Síndic de la Sindicatura de Comptes del Principat 
d’Astúries, Antonio Arias, pel seu compromís en la difusió permanent i 
àmplia de tots els temes estatals i internacionals relacionats amb la 
transparència de comptes públics. 

 

Antonio Arias és Síndic de la Sindicatura de Comptes del Principat d’Astúries 

des del 2005. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 

Universitat d’Oviedo i llicenciat en Dret per la Universitat Complutense. 

 
 

 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes: 1.600 professionals  
 
La missió del Col·legi és vetllar perquè l’activitat professional de l’auditor 

s’adeqüi als interessos dels ciutadans, representar la professió en tots els 

àmbits relacionats amb l’entorn econòmic-financer, defensar els interessos dels 

col·legiats, regular en el marc de les lleis i vigilar l’exercici de la professió de 

censor jurat de comptes, així com facilitar la formació professional de l’auditor i 
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vetllar pel compliment de la qualitat dels treballs. En l’actualitat el Col·legi 

l’integren 1.600 professionals pertanyents a 190 firmes del sector. 

 
 

Per a més informació: Albert Bassols – Sergi Cañisà 

IP Comunicación - Tel. 629 80 46 63 - 93  414 31 75 
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