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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS, S.L. 
 
Com a evidència del compromís de l’ Organització i de la Direcció en l’establiment i manteniment d’un Sistema 
de Gestió, s’ha elaborat i establert aquesta Política de l’ Organització. Amb el fi de marcar un punt de referència 
per dirigir l’ Organització i ser la base del Sistema de Gestió i el marc de referència pels objectius de millora.  
 
CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS, S.L. es compromet, juntament amb la seva Direcció, a la 
implementació, manteniment i millora del Sistema de Gestió basat en una gestió i realització de serveis que 
satisfacin els requisits del client i les parts interessades, tenint en compte un ambient de treball intern adequat.  
 
Aquest Sistema de Gestió engloba els serveis professionals en l’àmbit de l’auditoria de comptes, d’acord amb la 
Llei d’Auditoria de Comptes i prestació de serveis professionals en l’àmbit econòmic, financer, fiscal i jurídic, en 
un entorn nacional i internacional, realitzats en els centres de Terrassa i de Barcelona.  
 
Aquesta   Política  del   Sistema  de   Gestió   és  i  ha  de  ser  seguida  i  mantinguda  amb  el  compromís de tota 
l’ Organització des del lideratge de la Direcció fins a la conscienciació i motivació de tot el seu equip humà, 
assumint les responsabilitats, valors i objectius extrets de la mateixa.  
 
Tenint en compte que el propòsit de l’organització és el de realitzar els serveis anteriorment esmentats de forma 
professional i enfocada a satisfer les necessitats dels clients i els requisits legals aplicables i, que actualment el 
context de la mateixa gira en un entorn que ofereix un marc legal aplicable als nostres serveis amb continus 
canvis i nous requisits legals, tant per la gestió dels serveis com per la realització de nous serveis econòmics, 
financers, fiscals, jurídics i d’auditories de comptes. L’Organització orienta la seva gestió del Sistema de Gestió a: 
 
 L’aportació adequada de recursos per determinar, comprendre i complir fidelment els compromisos i 

requisits adquirits amb totes les parts interessades i amb el Sistema de Gestió.  

 Promoure la Millora Continua en tots els processos del Sistema de Gestió, productes, serveis i capacitació 
del personal. 

 Comunicar i promoure la presa de consciència d’una gestió interna eficaç i de conformitat amb els requisits 
dels serveis i del Sistema de Gestió.  

 Comprometre’s a dirigir i donar suport als treballadors i proveïdors externs amb el fi de que puguin 
contribuir en l’eficàcia del Sistema de Gestió.  

 Mantenir un enfocament  en l’augment de la Satisfacció del Client.   

 Crear un entorn de treball per a tots els treballadors que fomenti un compromís amb la Qualitat, el Treball 
en Equip i la Confiança i Respecte mutus.  

 No produir serveis ni prestar serveis que incompleixin la legalitat vigent.  

 Enfocar la seva direcció estratègica cap a un augment de la presència de la marca i de la imatge corporativa 
relacionada amb la professionalitat dels serveis realitzats, creació i realització de noves activitats per donar 
resposta als nous requisits legals dels clients de l’organització i agilitzar i millorar l’eficiència dels processos 
interns mitjançant els objectius de millora. 

I amb la finalitat de què aquesta Política de l’Organització sigui un pilar clau dintre del Sistema de Gestió, s’ha 
establert un mètode de revisió, manteniment, actualització i millora de la mateixa, així com la definició i creació 
de varis canals de comunicació per poder fer-la pública a totes les parts interessades.  
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