 Història
 El Grup20 va néixer fa vint anys de la iniciativa de diferents firmes
d’auditoria que van decidir crear un Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió
sobre els aspectes relacionats amb l’auditoria, sobre el seu paper en la
societat i, en general, sobre tot allò que fa referència a la transparència
de la informació econòmica i financera.
 El Grup20 ha volgut, sempre, treballar per al reforçament i el
perfeccionament permanent de tot allò que envolta el món de
l’auditoria. Des de la seva creació, el Grup20 ha reivindicat l’articulació
de mesures prioritàries que contribueixin a enfortir la imatge de la
professió.
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 La idea era crear un canal de transmissió adient de les inquietuds i
reflexions per obrir un debat sobre la necessitat d’independència de
l’auditor i cercar nous instruments que l’asseguressin. Tot això amb
l’objectiu que els usuaris coneguessin millor la funció de l’auditor i la
seva importància en un mercat on la transparència informativa és vital.
 Des del passat 18 de maig de 2010, el Fòrum s’ha constituït en
Associació.

Associació de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria
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 Qui som?
 A dia d’avui són disset les empreses que conformen el Grup20 i
representen la veu i els interessos de prop de quaranta firmes.
 Les firmes d'auditoria que formen el Grup 20 representen un 40% de la
facturació de les firmes mitjanes.

 La característica fonamental de les firmes que integren l’Associació és
la d’haver adoptat estructures empresarials que els permeten afrontar
amb garanties el compromís de qualitat i desenvolupar un paper
fonamental en el sector de l’auditoria.

Divuit firmes auditores
4

 On som?
 Les firmes d'auditoria que constitueixen el Grup20 tenen una amplia
representació geogràfica amb presència a les següents ciutats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Coruña
Andorra
Alicante
Barcelona
Berga
Bilbao
Cartagena
Esplugues de
Llobregat
Gijón
Girona
Granollers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Palmas
Lisboa
Logroño
Lleida
Madrid
Málaga
Manresa
Marbella
Mérida
Murcia
Oviedo
Palma de Mallorca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palencia
Pamplona
Sabadell
Sevilla
Teruel
Terrassa
Tortosa
Valencia
Valladolid
Vic
Vigo
Vitoria
Zaragoza
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 Objectiu
 L’objectiu del Grup és la millora continuada de l’exercici professional de
les nostres firmes i que els usuaris valorin i gaudeixin de la seva funció
en un mercat on la transparència informativa és vital.
 Durant els vint anys de la seva trajectòria, el Grup ha portat a terme
noves iniciatives per a la dinamització d’un entorn de reflexió per tal
d’obrir el debat a organitzacions empresarials, institucions públiques,
sindicats, mitjans de comunicació, institucions docents, col·legis
professionals, corporacions professionals, empreses, usuaris i
companys de l’auditoria.
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 Totes les firmes que avui formen el Grup20 i també totes aquelles que
al llarg d’aquests dinou anys han participat en el nostre Fòrum renoven
dia a dia el seu esperit i compromís de millora amb la societat civil per
estar a l’alçada dels continus reptes de la nova era de la globalització
econòmica.
 Així mateix, mantenen la motivació per continuar lluitant per aconseguir
la transparència informativa del sector i de la professió.
 Des del Grup20 es vol reivindicar el prestigi de la professió amb
renovades il·lusions per aconseguir, a partir de l’eficàcia, amb rigor,
serietat i responsabilitat, el reconeixement cap al nostre treball i cap al
bé social que aportem a la ciutadania com a col·lectiu i com a persones
i així enfortir la professió auditora i elevar el seu reconeixement social.
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 Relacions institucionals
 En el marc de les relacions institucionals del Grup20 i per tal de
presentar i discutir les nostres propostes, darrerament s’han portat a
terme, entre d’altres, contactes i entrevistes amb les següents
autoritats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Joana Ortega, Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya.
Jaume Amat, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Joan Colom i Naval, Ex-Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Marc Sansalvador, President del Fòrum Carlemany
Diana Llanas, AIJEC (Associació Independent de Joves Empresaris de
Catalunya)
José Antonio Gonzalo Angulo, expresident de l’ICAC
Teresa Ferrer, Directora de Gestió Econòmica i Recursos; i Joan Bosch, Director
Econòmic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Joan Perona, Cap de Riscos de BBVA
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mario Alonso, President del ICJCE
Ana Mª Martínez-Pina, Presidenta de l’ICAC
Daniel Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya
Xavier Cardona, director general del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya
Joan B. Casas, Degà del Col·legi d’ Economistes de Catalunya
Ramon Casals, membre del board de la IFAC
Carlos Puig de Travy, President del REA
Emilio Álvarez, President del REA a Catalunya
Oriol Amat, conseller de la CNMV
Jordi Òliva, Director de Política Financera la Generalitat de Catalunya
Jordi Joly, Gerent d’Economia i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Barcelona
Josep Segura, Director de Risc de Bankinter
Francesc Homs, Ex conseller d’Economia de la Generalitat
Antoni Abad, President de CECOT
Josep González, President de PIMEC

Breakfast Grup20
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 Nomenaments dels membres del Grup20
 Instituto de Censores de Cuentas de España (ICJCE):





Mario Alonso (Auren), President.
Mercè Martí (IBERAUDIT Kreston), Comptadora i Copresidenta de la Comissió Econòmica.
Joan Mallafré (Audria), Vocal.
Pere Ruiz (Faura Casas) President la Comissió del Sector Público

 Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya:







Daniel Faura, (Faura Casas), President.
Antoni Gómez (Auren), Vicepresident.
Dolors Poch (Pleta), Tresorera.
Lluís Prims (Audria), Vocal.
Francesc Rosa (Vidiella Rosa), Delegat a Tarragona.
Ramon Riera (VIR) i Josep Mª Martí (IBERAUDIT Kreston) membres de la Comissió
Deontològica del Col·legi.

 Col·legi d’Economistes de Catalunya:
 Joan B. Casas, (Faura Casas), Degà.
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 Publicacions
 El Grup20 va néixer amb una clara voluntat de desenvolupar propostes
d’innovació fruit de la nostra experiència i treball en l’àmbit normatiu i
també d’organització en el sector de l’auditoria. Per això, el Grup ha
editat diferents publicacions amb l’objectiu de millorar la imatge externa
que el gran públic té dels auditors:
 “La Auditoría y la Contabilidad en el siglo XXI.
Retos de una profesión”

 “13 Auditors opinen”

Propostes d’innovació
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“La Auditoría y la Contabilidad en
el siglo XXI. Retos de una
profesión”
Anàlisi del reptes de l'auditoria i la
comptabilitat en l’era de la
globalització econòmica i reflexió
sobre la percepció social de la
professió, les noves demandes del
sector, la formació dels auditors i
la seva responsabilitat des d’una
perspectiva ètica i jurídica.
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“13 Auditors opinen”

Reflexió al voltant del paper social
que s’espera de la professió
auditora i proposta de mesures per
reforçar la seva credibilitat i
independència i afavorir la màxima
qualitat en les tasques realitzades.

Participació del Grup20 en els debats
que afecten la professió auditora
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 Premsa
 Expansión: “Las firmas medianas de auditoría aplauden la decisión de posponer la











entrada en vigor de la nueva Ley”
Diari de Girona: "Reconoixement dels Censors Jurats de Comptes a Enric Paredes"
El Economista: "Los auditores de mediano tamaño defienden su profesionalidad para
auditar empresas del MAB"
Expansión: “Los auditores denuncian las restricciones para acceder a los concursos
públicos”
Cinco Días: Josep Suades: “Auditores y revisión del sector financiero”
El Periódico de Catalunya: “Las pymes auditoras quieren tener más peso en concursos
públicos”
Expansión: "El libro verde: otra revolución en el sector"
L'Economic: "Els auditors s'oposen a predir la solvència"
El Economista: "Las auditoras medianas reclaman la unidad normativa y de controles de
calidad en Europa"
Expansión: "GRUPO20. Pide un mercado único de auditoría"
Negocio: "Las auditoras medianas piden unificar leyes para crear el mercado europeo"

Lobby d’opinió
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 El Economista.es: "Grupo20 pide unificar la normativa para crear un mercado europeo de
auditoría"
 Expansión: “La rebelión de las medianas auditoras”
 Partida Doble: “El Grupo20 expone su opinión sobre la nueva Ley de Auditoría ante el
ICAC”
 La Vanguardia: “Grup20 defiende el papel de las firmas medianas ante la nueva Ley de
Auditoría”
 Cinco Días: “Las grandes beneficiadas de la Ley de Auditoría”
 Expansión: “Los pequeños auditores alzan la voz contra las reformas de Bruselas”
 Partida Doble: “Nueva Ley de Auditoría, más concentración del mercado”
 El Economista: “Firmas medianas de auditoría constituyen una asociación para promover
la transparencia de la profesión”
 ABC: “Firmas medianas de auditoría se asocian para promover la transparencia”
 Diario Jurídico: “Las firmas medianas de auditoría constituyen una asociación”
 Diario Jurídico: “Nueva Ley de Auditoría. Buena acogida de las firmas medianas con
cautelas”
 Cinco Días: Joan Díaz José, miembro de Grupo20: “No se quiere reformar”
 Negocio: “Forward Economics y Oliver Camps se unen a Grupo20”
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REPRESENTANTS
DE L’ASSOCIACIÓ

C/ Diagonal 520 baixos 6ª
08006- Barcelona
Tel.: 93 362 31 23
barcelona@iberaudit.es
www.iberaudit.es

C/ Tuset 20-24 1º
08006- Barcelona
Tel.: 932 384 164
info@uniauditolivercamps.com
http://uniauditolivercamps.com

Mercè Martí
Presidenta
de Grup20

Joan Camps
Secretari
de Grup20

Pere Ruiz
Vice- president
de Grup20

Josep Suades
Tresorer
de Grup20

C/ Pau Clarís 94, entl.
08010- Barcelona
Tel.: 93 304 19 59
faura-casas@faura-casas.com
www.faura-casas.com

C/ Muntaner 479, entl. 4-6
08021- Barcelona
Tel.: 93 494 74 70
auditores@pleta.es
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www.pleta.es

C/ Diagonal 482, 1er 2a.
08006- Barcelona
Tel.: 93 415 26 60
auditoria@audaxis.com
www.audaxis.com

C/ Mallorca 260, Àtic
08008- Barcelona
Tel.: 93 215 59 89
bcn@bcn.auren.es
www.auren.es

Enric Faura

Joan Mallafré

Audiaxis Auditors

Audria

Miquel Àngel
Catalán

Ferran Busquet

Auren

C/ Pedro i Pons 9-11, 13 a
08034- Barcelona
Tel.: 93 451 51 56
bcn@audria.net
www.audria.net

C/ Ctra. Sampedor 2, entl.
08240- Manresa
Busquet Economistes
Tel.: 93 874 40 11
Auditors
jbusquet@busquet.com
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www.busquet.com

C/ Laureá Miró 191, Entl.
08950- Esplugues de Llobregat
Tel.: 93 371 25 90
auditors@castella-bcn.com
www.acastella-bcn.com

C/ Passeig de Gràcia 11,
Esc. A, 2º2ª
08007- Barcelona
Tel.: 93 270 24 14
info@cyp.es
www.cyp.es

Xavier Castellà
Castellà Auditors
Consultors

Miguel Hernández
Cortés, Pérez & Cia

Rafael Redondo

C/ Rosselló 255, 5º
08008- Barcelona
Tel.: 93 218 29 19
cortesyasociadosaudit@coac.net
www.cortesaudit.com

Cortés y Asociados

C/ Gran Via Jaume I 1, 3º2ª
17001- Girona
G.P.M Auditors
Tel.: 972 22 04 02
gpmauditors@gpmauditors.com
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www.gpmauditors.com

Enric Paredes

Madrazo, 27 Planta 1ª local 1
08006- Barcelona
Tel.: 93 362 21 96
Info@audalia.com
www.audalia.com

Joaquín Martín
Audalia

C/ Aribau 153, Entl.
Joan Siurana
08036- Barcelona
Moore Stephens
Tel.: 93 434 40 40
Addveris
info@moorestephens-addveris.es
www.moorestephens-addveris.es

C/ Pau Clarís 172, 2º2ª
08037- Barcelona
Forward Economics
Tel.: 93 272 15 20
info@forwardeconomics.com
www.forwardeconomics.com

Gonçal Fàbregas

Ramon Riera
Vir Audit

C/ Solsona, 2
08500 – Vic
Tel.:93 881 53 01
ramon.riera@viraudit.com
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www.viraudit.com

info@grupo20auditoria.com
www.grup20auditoria.com
www.grupo20auditoria.com
C/ Conde Bañuelos, 8
43500 Tortosa
Tel.: 977 44 66 23
Fax: 977 449 405
lluis@vidiellarosa.com

Lluís Vidiella
Vidiella & Rosa
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 Per a més informació
Oficina Coordinadora i Gabinet de Comunicació i RRPP:
Filloy Consultors
Antoni Filloy / Anna Llistar
C/ Provença 175, Àtic 2ª, 08036 · Barcelona
Tel. 93 419 19 86
info@grupo20auditoria.com
www.grup20auditoria.com
www.grupo20auditoria.com
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