
 

 

 

 

FAURA – CASAS AUDITORS CONSULTORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

1. AUDITORIA 
 

 

En el seu concepte tradicional, l’auditoria era concebuda com una 

tècnica per dissenyar procediments que permetessin comprovar i 

verificar si els estats comptables respectaven, en la seva 

formulació, uns principis i normes generals, com també el registre 

de les operacions derivades de l’activitat. 

 

L’auditoria moderna permet 

realitzar anàlisis rigoroses de 

tots els rics inherents a l’activitat 

diària. És un procés que ha 

d’aprofitar-se per detectar 

oportunitats de millora en les 

sistemes, identificar àrees de possible estalvi i, en general, 

contribuir al progrés econòmic i financer de l’empresa o entitat. 

 

SERVEIS: 

                      Auditoria financera 

                      Auditoria de compliment 

                      Auditoria de regularitat 

                      Auditoria operativa 

                      Auditoria de programes 

                      Auditoria de subvencions 

 

 

 

 



 

 

2. CONSULTORIA ECONÒMICO-FINANCERA I COMPTABLE 

 

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 tal de conèixer la seva situació i 

proporcionant-los instruments de gestió economicofinancers. D´ 

aquesta manera assegurem l´ òptima utilització dels recursos 

mitjançant una correcta planificació. 

    

                      SERVEIS 

 

Assessorament econòmic 
permanent 

Estudi i anàlisis de la situació 
econòmico-financera 

Elaboració d´ informes 
economicofinancers 

Estudis de viabilitat econòmica 

Definició d´ eines de gestió financera 

Estudi de mesures de control intern 

Estudis de projecció pressupostària 

Plans de sanejament 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. FISCAL/LABORAL 

 

La fiscalitat i la normativa 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, que s´ adaptin a cada necessitat, 

tant si es tracta d´ un client particular com d´ una empresa o entitat. 

 

SERVEIS 

Àmbit Fiscal 

Assessorament permanent fiscal 

Gestió de l´ IRPF 

Planificació Fiscal 

Impost sobre societats: gestió i liquidació 

Assessorament i gestió comptable 

Assessorament específic en l’ àmbit IVA 

  

Àmbit Laboral 

Assessorament permanent laboral 

Gestió i confecció de contractes laborals 

Gestió davant la Seguretat Social 

Pressupost i càlcul d´ opcions laborals i salaris 

Edició i gestió de rebuts de nòmines 

 

 

 

 



 

 

4. RECURSOS HUMANS 

 

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. L´ adequació de l´ equip 

humà , la seva motivació, formació, implicació , han de constituir 

elements bàsics dins de qualsevol estratègia organitzativa. 

 

SERVEIS 

 

Assessorament en recursos humans 

Selecció de personal 

Avaluació de personal 

Estudis de clima laboral 

Estudis de càrrega de treball 

Outplacement 

Elaboració de bancs de candidats 

Coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. FORMACIÓ 

 

El nostre equip docent està format per professionals molt qualificats 

i especialitzats que mantenen un flux permanent d´intercanvi d´ 

experiències i mètodes, afavorint un enriquiment i una millora 

constant del contingut i desenvolupament dels programes formatius. 

Així podem donar una resposta ajustada i personalitzada a cada 

necessitat formativa. 

 

SERVEIS 

Planificació de la formació 

Gestió de la formació 

Avaluació de la formació 

Cursos de formació a mida 

Assessorament en formació 

Formació in company 

Plans de formació 

             Formació contínua 

 

 

 

  

 

 



 

 

6. JURÍDIC 

 

En els assessoraments i propostes que requereixen suport o un 

enfocament jurídico-legal. Faura–Casas aporta un equip propi d´ 

advocats especialitzats en els àmbits professionals d´ activitats de l´ 

empresa. 

 

                     SERVEIS 

                     Mercantil 

                     Administratiu 

                     TIC : Protecció de dades  

                     i serveis de la  societat  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ESPECIALITATS SECTORIALS 

 

 SECTOR PÚBLIC 

La recerca de solucions i serveis adaptats a les peculiaritats, 

idiosincràsia i complexitats del sector públic és una constant en la 

trajectòria de Faura-Casas. En relació amb l’auditoria pública, la 

nostra missió és col·laborar amb els òrgans de control extern i 

intern, en els àmbits en els quals la legislació preveu el suport de 

professionals externs, en l’execució de les funcions de fiscalització i 

de control financer. 

SECTOR SANITARI 

Faura-Casas col·labora des dels seus inicis amb les entitats de 

l’entorn sociosanitari, assessorant i donant suport als diferents 

nivells de la gestió econòmico-financera, de l’organització i dels 

recursos humans. Ajudem a les empreses del sector sociosanitari a 

desenvolupar estratègies d’anticipació per garantir la seva 

sostenibilitat i millorar la seva eficiència. 

FUNDACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 

Dins d’aquest sector en interessa entendre els seus objectius i 

finalitats. Som conscients que aquestes entitats requereixen una 

anàlisis profunda i adequada al seu entorn i situació concreta per 

afrontar els possibles riscos que puguin derivar-se de les seves 

actuacions. 

 

 

 



 

 

SUPORT A LES COMPANYIES FILIALS 

 

Participem activament en 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 serveis a 

les empreses de capital estranger que decideixen desenvolupar 

activitats econòmiques al nostre país. Un servei adaptat a qualsevol 

necessitat. Els nostres professionals poden atendre als nostres 

clients en diferents idiomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


