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Aquestes clàusules exigeixen una solvència tècnica o
financera, exclusiva pràcticament a les auditores
multinacionals i que exclouen a la resta
L'Associació Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió
d'Auditoria, denuncia l'ús de determinades clàusules per a justificar
la solvència tècnica o financera en els concursos públics convocats
per a la realització d'auditories, que suposen una clara limitació de la
lliure competència en aquest tipus de concursos i, a la pràctica,
deixen fora a gairebé totes les firmes d'auditoria, a excepció de les
multinacionals.
La Comissió Europea ja va alertar en el seu "Llibre Verd" sobre la
seva inquietud per la concentració de l'activitat d'auditoria en les
conegudes com les "quatre grans".
Grup20 considera incomprensible que una entitat pública argumenti
la "solvència tècnica o financera" per introduir pràctiques restrictives
de la competència, totalment contràries a la normativa internacional i
a les recomanacions de la Unió Europea per facilitar una major
presència en el mercat de l'auditoria de les firmes mitjanes.
La transparència pública es basa en la realització d'auditories, però
també en processos de concurrència en els que no s'introdueixin
condicions excessives per excloure explícitament a les firmes
auditores nacionals, la qualitat i professionalitat de les quals estan
fora de tot dubte.
L'Associació considera que tots els concursos de qualsevol institució,
pública o privada, han d’evitar sempre aquest tipus de clàusules
contràries a la competència.
Grup20 ja ha expressat la seva preocupació per aquest tipus de
pràctiques restrictives a entitats que van incloure en els seus plecs de
concurs d'auditoria clàusules que limitaven la lliure concurrència de
les firmes.
En aquest sentit, Grup20 dóna suport a les iniciatives dutes a terme
per l’ICJCE per emprendre les accions institucionals i legals
necessàries per impedir aquest tipus de pràctiques que atempten a la
competència.
Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria
L'Associació Grup20 està formada actualment per divuit mitjanes firmes del sector de
l'auditoria, que representen el deu per cent de la facturació total del mercat espanyol i
un quaranta per cent de la facturació de les firmes mitjanes. Grup20 va néixer fa vint
anys de la iniciativa de mitjanes 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.
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