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Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria



CONEIXENT MILLOR A GRUP20 Grup20 agrupa el volum
més gran de facturació del
sector a Espanya, darrere
de les Big4. Amb una
facturació agregada de més
de 184 M€, les 20 firmes de
l'Associació representen un
40% de la facturació del
sector, excloent les
multinacionals, segons
s'extreu de dades del
rànquing d'auditoria que
publica anualment el diari
Expansión, amb informació
de les 44 principals firmes
de l'Estat.



Grup20 va néixer 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, sobretot allò que fa

referència a la transparència de la
informació econòmica i financera.



Debat
Obrim el debat a organitzacions

empresarials, institucions públiques,

sindicats, institucions docents,

corporacions professionals,

empreses, i companys/es d’auditoria.

OBJECTIUS

Opinió
Participem activament en els mitjans
de comunicació, amb l’objectiu de

donar a conèixer les nostres
reflexions i opinions.

Reflexió
Els/les nostres associats/des es

defineixen per la seva inquietud per a
aportar solucions per a millorar la

professió.



A finals de 2019 es va produir la renovació bianual de la Junta Directiva
de Grup20 i vaig tenir l'honor i responsabilitat de ser reelegida com a
Presidenta, acompanyada en el lideratge de l'Associació per Pere Ruiz
(Faura-Casas) com a Vicepresident, Ramón Riera (Vir Audit) com a
Secretari, Noelia Acosta (Audiaxis) com a Tresorera i Joan Siurana
(Moore Addveris) com a Vocal. Junts hem impulsat propostes que han
comptat amb la participació unànime per part de tots els
representants de les firmes mitjanes multidisciplinàries que formen
part de Grup20, una Associació que continua creixent i que ha
comptat amb l'adhesió de la firma "Bové Montero", com a nou
membre, durant aquest període.

Des de Grup20 hem seguit amb la nostra tasca de promoure mesures
que afectin a un millor desenvolupament de la professió i hem
mantingut reunions amb representants de les principals corporacions,

com són l'ICJCE, ACCID o CCJCC, entre altres, per a expressar-los les
nostres inquietuds i opinions, en el marc de l'organització periòdica
dels "Breakfast Grup20". A més, en matèria d'equitat de gènere, hem
fomentat mesures per a una major projecció de les dones en el sector i
hem impulsat l'adhesió de les nostres firmes al decàleg d'equitat de la
Comissió d'Equitat del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya.

El 2020, el món va fer un gir completament inesperat i vam ser
partícips d'un desafiament social, sanitari i econòmic històric,

convertint-nos en un suport imprescindible per a les empreses durant
l'estat d'alarma i actuant com a servei essencial per a salvaguardar
l'economia i per a donar veracitat a la informació financera.

La col·laboració entre les firmes multidisciplinàries serà imprescindible
per a afrontar els nous desafiaments que ens planteja el panorama
econòmic i el sector de l'auditoria, amb l'entrada en vigor del nou
Reglament d'Auditoria en 2021.

Continuarem expressant les nostres opinions en pro de la millora del
sector de l'auditoria, impulsant iniciatives i propostes que beneficiïn la
transparència i una competència més eficient, com és la instauració de
l'auditoria conjunta obligatòria.

Les aportacions dels professionals del sector de l'auditoria de Grup20
continuaran sent fonamentals per a continuar mantenint el correcte
funcionament de l'economia i per a promoure la transparència
empresarial.

MISSATGE DE LA PRESIDENTA, MERCÈ MARTÍ



ACTIVITATS I
COMUNICATS
DESTACATS
LA  VEU  DE  L 'AUDITORIA
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Breakfasts,
reunions i

congressos

COL ·LEGI  DE  CENSORS

Reunions amb Antoni Gómez, President del
Col·legi i Xavier Cardona, Director General. 
15 de febrer de 2019
17 de desembre de 2020 (Videoconferència)

VIII  CONGRÉS  ACCID

L'estand de Grup20 va rebre la visita del
President de l'ACCID, Daniel Faura, i de Joan B.

Casas, premiat durant el Congrés per la seva
trajectòria professional. 
6 i 7 de juny de 2019

ICJCE

Reunió amb Javier Quintana, 

Director General de l'ICJCE. 

30 de setembre de 2019
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AUDITORIA  CONJUNTA

Breakfast amb José Bové, de la firma Bové
Montero, sobre Auditoria Conjunta.

29 de octubre de 2019

PREUS  DE  TRANSFERÈNCIA

Sessió interna sobre Preus de Transferència, 

a càrrec de Beltrán Sánchez, Bové Montero. 

17 de novembre de 2020

EQUITAT

Participació en la Comissió d'Equitat del Col·legi i
adhesió de les firmes al seu decàleg d'equitat. 
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Breakfasts,
reunions i

congressos



ASSEMBLEA  2019

Assemblea anual de Grup20 de 2019.

16 de juliol de 2019

JUNTA  DIRECTIVA

Plenari de Renovació bianual de la Junta
Directiva.

9 de desembre de 2019

PLENARIS  2020

Reunions de Plenari via videoconferència. 

20 de maig de 2020
14 de juliol de 2020

Reunions
internes
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El Plenari de Grup20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió
d'Auditoria- va aprovar per unanimitat la renovació de la
Junta Directiva de l'Associació, amb la reelecció de
Mercè Martí (Kreston Iberaudit) com a Presidenta, Pere
Ruiz (Faura-Casas) com a Vicepresident, Ramón Riera
(Vir Audit) com a Secretari, Noelia Acosta (Audiaxis) com
a Tresorera i Joan Siurana (Moore Addveris) com a Vocal.

Grup20 lidera iniciatives de debat com el principal
interlocutor de les firmes mitjanes amb els
representants institucionals del sector de l'auditoria.

RENOVACIÓ DE
LA JUNTA
DIRECTIVA DE
GRUP20

DESEMBRE DE 2019



‘BOVÉ MONTERO’

S'INCORPORA A

GRUP20

Grup20 va incorporar una nova firma a l'Associació: Bové
Montero, representada pel seu soci Josep Serra.

Fundada fa més de 40 anys, Bové Montero i Associats
treballa en el camp de l’auditoria, consultoria,

assessorament comptable, jurídic-tributari i laboral.
Present a Barcelona, Madrid, Palma, Sevilla i València, la
firma representa a HLB International a Espanya, una
xarxa global d’assessors i comptables amb presència a
153 països que combina experiència local amb capacitat
global. La companyia serveix a clients molt diversos,

bona part d’ells empreses estrangeres pertanyents a
importants grups internacionals.

Bové Montero va decidir unir-se a Grup20 per a
participar amb els objectius de l’associació, dirigits a una
millora constant de l’exercici professional de l’auditor i a
un acostament a la realitat de l’empresari i a les seves
necessitats mitjançant una informació rellevant i
transparent.

MARÇ DE 2020



Les firmes d’auditoria, consultoria i assessorament fiscal
van afrontar durant el confinament un desafiament
empresarial sense precedents provocat per la COVID-19. 

Les empreses van continuar requerint els seus serveis
amb la màxima celeritat i els equips professionals de les
firmes de Grup20 van treballar “amb qualitat i eficàcia,

gràcies a les noves tecnologies”.

El teletreball i les eines digitals van ser els principals
aliats per a les firmes durant l'etapa de confinament i els
mesos posteriors, augmentant significativament l'ús de
firma electrònica per part del client en documents com
comptes anuals i cartes de manifestacions, així com en
els informes d'auditoria.

L'adaptació al teletreball es va produir amb molta
efectivitat a causa de l'adequada estructuració i cohesió
empresarial de les companyies de Grup20, que ja
comptaven amb processos de transformació digital molt
avançats.

COVID-19:
MESURES
PROFESSIONALS 

ABRIL DE 2020



Grup20 va destacar la singular actuació dels i les
professionals de l'auditoria, consultoria i assessorament
fiscal durant la crisi econòmica provocada per la COVID-

19.

Auditors/es i assessors/es es van convertir en “un suport
imprescindible per a les empreses durant l'estat
d'alarma, en el qual van actuar com a servei essencial
per a guiar i salvaguardar l'economia del país”,

Destaca la rellevant funció de l'auditoria en aquests
moments per a donar veracitat a la informació financera.

Així com la implicació dels assessors fiscals i laborals,

que van suportar una gran càrrega de treball.

La col·laboració de les firmes multidisciplinàries va ser i
és primordial per a mantenir el funcionament
estructural de l'economia i les firmes es preparen per a
afrontar els reptes econòmics i empresarials que
planteja el futur per a les mateixes firmes, així com per
acompanyar als seus clients.

OFERINT UN
SERVEI
ESSENCIAL

MAIG DE 2020



L'Associació de les principals firmes mitjanes d'auditoria
d'Espanya va destacar el paper de les auditores per a
fomentar la transparència empresarial durant la crisi
econòmica provocada pel coronavirus.

Els membres de Grup20 van sol·licitar en un comunicat
l'auditoria de les subvencions econòmiques europees
del fons de la Unió Europea per a la recuperació
econòmica.

Grup20 va proposar també l'obligatorietat de realitzar
Informes de Procediments Acordats per a comprovar
que els avals concedits per l'Institut de Crèdit Oficial han
estat destinats a la finalitat per la qual van ser concedits,

amb l'objectiu de reforçar la transparència econòmica.

FOMENT DE LA

TRANSPARÈNCIA
EMPRESARIAL 

JULIOL DE 2020



Segons una enquesta realitzada per l'Associació Grup20, a
la fi de 2020, un 85% de les firmes mitjanes estava aplicant
fórmules de teletreball en diferents modalitats.

De les vint firmes representades en l'enquesta, un 40%

estava combinant un sistema mixt de teletreball i format
presencial en el qual predominava el teletreball, un 15%

estava realitzat un sistema mixt on predominava el format
presencial i un 25%, un sistema mixt a parts iguals. Un 15%

estava treballant de manera presencial exclusivament
enfront d'un 5% que només treballava a distància.

Un 95% dels enquestats creu que es mantindran fórmules
per a promoure el teletreball, una vegada superada la
pandèmia.

L'adaptació dels despatxos ha significat, en la gran majoria
de les firmes, una limitació de l'ús de les zones comunes i
una redistribució dels espais, així com una limitació de
l'aforament en prop del 80% de les firmes enquestades. Un
20% ha realitzat test de coronavirus als seus empleats.

 

TELETREBALL EN
LES FIRMES DE
GRUP20

DESEMBRE DE 2020



ENQUESTA GRUP20
LES PRINCIPALS 20
FIRMES MITJANES

Com estan treballant les firmes
auditores durant la pandèmia?

Predomina teletreball
40%

Presencial i teletreball
25%

Predomina presencial
15%

Totalment presencial
15%

Totalment teletreball
5%



Enquesta Grup20 
Com han adaptat les firmes auditores les seves oficines durant la pandèmia?

0% 20% 40% 60% 80%

Redistribució d'espais 

Limitació ús zones comunes 

Limitacions d'aforament 

Increment de neteja 

Realització de test 

Separadors físics 



L’Associació Grup20 de firmes mitjanes d’auditoria defensa la instauració
de l’auditoria conjunta obligatòria, en la qual dues firmes independents

emeten una única opinió conjunta sobre els estats financers d’una
empresa, per a obrir el mercat a una competència més eficient a Espanya
i beneficiar així a tots els actors del sector econòmic i empresarial.

Grup20 considera que la distribució de la facturació de les societats
d’auditoria a Espanya no afavoreix la competència. Segons l’últim

anuari de l’ICAC sobre la “Situació de l’Auditoria el 2019”, quatre societats
d’auditoria, que representen un 0,3% del total de societats, van facturar
més del 60% del total, 432’4 dels 699’8 milions d’euros totals facturats per
societats auditores.

Les firmes de Grup20 constaten que el mercat de l’auditoria s’ha anat
estructurant en forma d’oligopoli, on quatre firmes sumen gairebé el

total de la facturació en Entitats d’Interès Públic. A Espanya, segons
l’anuari de l’ICAC de 2018, les Big Four auditaven societats que aglutinaven
el 97,6% del total de la xifra de negoci de totes les EIPs (Entitats d’Interès
Públic) el 2016 i amb relació al número societats auditades, aquestes
suposaven un 81,5% del total de les EIPs. Grup20 manifesta que aquesta
enorme concentració del sector de l’auditoria limita l’entrada de
firmes mitjanes a treballs en Entitats d’Interès Públic. Per tant,

consideren que l’auditoria conjunta estimularia la competència entre un
nombre més ampli de firmes d’auditoria.

Estudis empírics i l’experiència de països on l’auditoria conjunta és una
realitat han demostrat que l’auditoria conjunta millora la qualitat
d’aquesta, ja que els assumptes conflictius i polèmics són debatuts entre

els dos socis signants i els seus col·legues, les aportacions dels quals
enriqueixen l’informe d’auditoria. Un eventual augment del cost de
l’auditoria, si es produís, no és material i quedaria compensat amb
l’increment de la qualitat.

L’Associació posa com a exemple França, on l’auditoria conjunta és una

realitat fa més de cinquanta anys i les firmes mitjanes d’auditoria han
pogut créixer en nous mercats auditant a empreses cotitzades del SBF
120, o Regne Unit, on The Competition and markets Authority (CMA) va

elaborar un informe que apuntava que l’auditoria conjunta obligatòria
seria un possible remei perquè les firmes d’auditoria mitjanes poguessin
optar a auditar grans empreses de la FTSE350.

L’informe publicat per la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia) sobre el Reglament de desenvolupament de la Llei

d’auditoria de comptes (LAC) recomanava també “reconsiderar el règim
d’auditories conjuntes” i reformular-lo com un mecanisme de foment de la
competència i d’entrada real i efectiva de nous operadors.

GRUP20 DEFENSA L'AUDITORIA CONJUNTA 



TITULARS A LA PREMSA

EXPANSIÓN
"Las auditoras piden frenar el 'oligopolio' de las Big

Four"

AUDITORÍA  & CO

"Las firmas multidisciplinares están ofreciendo un
servicio esencial durante el estado de alarma"

"El 85% de las firmas medianas de Grupo20 está
aplicando fórmulas de teletrabajo"

ECONOMÍA  DE  HOY
 "Grupo20 propone la instauración de la auditoría

conjunta obligatoria en España para abrir el
mercado a una competencia más eficiente"

EUROPA  PRESS  ·  BOLSAMANIA ·

ELDIARIO .ES  ·EL  CONFIDENCIAL
DIGITAL  ·  DIARIO  DÍA

 "Auditoras medianas piden auditorías conjuntas
para paliar el "oligopolio" en el sector"

ECONOMÍA  DE  HOY  ·

AUDITORÍA  & CO
"La firma auditora 'Bové Montero' se incorpora
como nuevo miembro de Grupo20, foro de
reflexión, debate y opinión de auditoría"

TÉCNICA  CONTABLE  Y  FINANCIERA

GRUPO20 alerta sobre la preocupante
concentración en el sector de la auditoría en

España y defiende la instauración de la auditoría
conjunta obligatoria



NOVA PÀGINA WEB DE
GRUP20

Grup20 ha llançat la seva nova
pàgina web, una plataforma
responsive de fàcil navegació, que
incorpora nous formularis de
contacte i facilita la interacció a
xarxes socials.
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NOVA WEB

https://www.grupo20auditoria.com/ca/inici/
https://www.grupo20auditoria.com/ca/inici/


Javier Quintana, director general de l’Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España

Ens ha tocat viure un moment fantàstic de la
Història, però també molt complex, en el qual les
noves tecnologies, que inicialment anaven a
impulsar la gran societat de la informació, no
sempre permeten accedir al veritable coneixement.
Per l’experiència que he tingut amb Grup20, crec
que el contacte personal i professional pel qual
aposten està afavorint la difusió d’aquest
coneixement, de com hem d’entendre la
transparència en una societat moderna i de les
idees innovadores que els auditors de comptes
necessiten per a continuar avançant en els seus
nivells de professionalització.

Testimonis A continuació recollim els testimonis de diferents representants
institucionals que han participat en els Breakfast Grup20 els
últims anys.

https://www.icjce.es/


Antoni Gómez, President del CCJCC, manté
reunions periòdiques amb el Plenari de Grup20

Grup20, com a Fòrum de reflexió, debat i opinió
d’auditoria, contribueix d’una manera
extraordinàriament valuosa a divulgar les funcions
que realitzem els auditors, impulsant la
transparència i la confiança en les informacions
que divulguen les organitzacions. És un magnífic
altaveu que ajuda que la societat conegui millor la
contribució a l’interès públic que aporta la nostra
professió, i que ens fa sentir orgullosos de ser
auditors.

Joan B. Casas va participar en els Breakfast Grup20
en la seva etapa com a Degà del CEC

La funció del Grup20 és fonamental per reflectir
l’opinió i la problemàtica de les firmes mitjanes
d’auditoria, un segment molt determinant del
sector que genera una oferta de serveis
professionals de qualitat, amb una estructuració
que permet una oferta complementària a les
multinacionals, per a cobrir la demanda de
l’important segment de PIMES present en
l’estructura empresarial del nostre entorn.

Oriol Amat es va reunir amb
Grup20 en la seva etapa com a
conseller de la CNMV i President
de l’ACCID

El Grup20 és un bon exemple de
col·laboració entre firmes
d’auditoria.
L’Associació té una llarga
trajectòria i és una bona pràctica
que demostra que la cerca de
sinergies i els projectes en comú
són el camí a seguir per avançar.

Testimonis

https://www.auditorscensors.com/
http://www.coleconomistes.cat/
https://www.cnmv.es/portal/home.aspx
https://accid.org/


Enrique Rubio, Interventor i Auditor de l’Estat a la
IGAE, va participar en els Breakfast Grup20 en la
seva etapa com a President de l’ICAC.

L’existència de Grup20 com a fòrum de trobada,
reflexió i debat em sembla molt rellevant i
oportuna en tant que permet, amb la seva vocació i
esperit de cooperació, canalitzar de forma fundada
les inquietuds que sorgeixen en l’exercici de
l’activitat d’auditoria i transmetre possibles
solucions a fi de facilitar i millorar l’exercici de
l’auditoria i la transparència de la informació que
publiquen les empreses. D’acord amb el seu
compromís i responsabilitat amb la funció d’interès
públic que exerceix l’activitat auditora,
contribueixen al fet que la societat conegui millor
la tasca de l’auditor i la importància que té per a la
presa de decisions i el funcionament de l’economia.

Daniel Faura, President de l’ACCID i expresident del
CCJCC

Grup20 és una aliança consolidada de firmes
auditores i consultores amb sòlida implantació a
tot l’Estat. El seu nexe és una cultura compartida
de servei que integra en els seus objectius: la
qualitat, el compromís, i la proximitat amb els seus
clients. Fent alhora de la Cooperació el seu valor
fundacional que potencia el creixement, la
sostenibilitat i la millora als seus membres.
Objectius i Valors que enforteixen a la societat i els
seus grups d’interès, als que ofereixen els seus
serveis.

Carlos Puig de Travy ha participat
en els Breakfast Grup20 com a
President de la Coporació
d’Auditors del REA

Les organitzacions i associacions
d’auditors són un element
fonamental per al
desenvolupament i sostenibilitat
del sector. Des de la seva creació,
Grup20 ha anat exercint una
important labor en el camp de
l’auditoria a través dels seus
posicionaments en temes
importants, les seves activitats
relacionades amb el foment de
l’activitat i donant a conèixer la
realitat de la nostra activitat
professional com a auditors,
oferint valor afegit a l’activitat i a
l’economia.

Testimonis

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://www.icac.meh.es/
https://accid.org/
https://rea.economistas.es/


MEMBRES

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

Av. Diagonal 484, 1.º 1.ª
08006 Barcelona
Tel. 93 415 26 60
audiaxis@audiaxis.com
www.audiaxis.com

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

Carrer de Còrsega, 299, 
08008 - Barcelona 
Tel.: 934 816 469
faura-casas@faura-casas.com
www.faura-casas.com

Mercè Martí,
Presidenta

Pere Ruiz,
Vicepresident

Noelia Acosta,
Tresorera

Ramon Riera,
Secretari

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

Joan Siurana, 
Vocal

JUNTA 

DIRECTIVA

https://www.kreston.es/
https://www.faura-casas.com/es/
https://www.audiaxis.com/
https://www.viraudit.com/
http://www.moore-addveris.es/es/


C/ Santa Teresa, 8
08012 Barcelona
Tel.: 932 384 670
afp@afpaudit.com
www.afpaudit.com

Àlex Folch
 

Madrazo, 27 Planta 1ª
08006- Barcelona
Tel.: 93 362 21 96
info@audalianexia.com
www.audalianexia.com 

Joaquín Martín

C/ Comte d'Urgell 240, 
3º D 08036 Barcelona
Tel.: 93 494 96 96
auditia@auditia.es
www.auditia.es

Lluís E. Guerra

C/ Tuset, 32 4º 4ª
08006 Barcelona
Tel.: 93 415 06 64
info@auditsis.es
http://auditsis.es

C/ Mallorca 260
08008 Barcelona 
Tel.: 932 155 989 
bcn@bcn.auren.es
www.auren.es

David Ragel Miguel Ángel Catalán

c/ Marià Cubí, 7
08006 Barcelona
Tel.: 932 18 07 08
bcn@bovemontero.com
https://bovemontero.com/

Josep Serra

MEMBRES

http://www.afpaudit.com/
https://www.audalianexia.com/
https://www.auditia.es/
http://auditsis.es/es/
https://auren.com/es/
https://bovemontero.com/


C/ Ctra. Sampedor 2, entl.
08243- Manresa 
Tel.: 93 874 40 11
busquet@busquet.com
www.busquet.com

C/ Mallorca 235 2º-2ª
08008 Barcelona
Tel.: 93 218 29 19
auditoria@cortesaudit.com
www.cortesaudit.com

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

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

Ferran Busquet
 

Xavier Castellà

Rafael Redondo

Miguel Hernández

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

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

Gonçal Fàbregas
 

Enric Paredes

C/ Tuset  20-24 1º
08006- Barcelona 
Tel.: 932 384 164
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