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P
er començar, quin lloc creu que ocupa ac-
tualment la figura del comptable? Sovint 
s’afirma que són professionals infravalo-
rats que no juguen el rol que mereixen a 
les empreses... 
La comptabilitat entesa amb una pers-
pectiva amplia inclou tot el que té a 
veure amb la informació financera i 
també el control de gestió. Són dues 
àrees que estan experimentant un im-
portant desenvolupament des de fa 
anys. Si parlem d’informació financera, 
cada dia es demana més transparència 
i qualitat a la informació de les empre-
ses, organitzacions i administracions 
públiques. Si parlem de control de 
gestió, els càlculs de costos, els indi-
cadors i els quadres de comandament 
també són cada cop més presents 
en qualsevol organització. Tot 
això està revaloritzant la figu-
ra del comptable. Hem passat 
del comptable “del manguito” 
de fa unes dècades (als Estats 
Units en deien peanut counters 
o “comptadors de cacauets”) 
a professionals que contribuei-
xen decisivament a augmentar 
el valor de les organitzacions en 
les quals treballen. Una prova 

la tenim també en la figura de l’Expert 
Comptable acreditat que estem pro-
movent a través del Registre d’Experts 
Comptables de Catalunya, que és una 
iniciativa conjunta del Col·legi d’Econo-
mistes i el Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes. 

La qualitat i la transparència de la infor-
mació que les empreses generen i submi-
nistren és quelcom que depèn només dels 
comptables? Com es pot garantir que tant 
en l’àmbit públic com en el privat aquestes 
dues premisses s’acompleixin?
La qualitat i la transparència de la infor-
mació financera descansa sobre tres 
pilars fonamentals. 

Per una banda, cal tenir una bona re-
gulació comptable. En els darrers anys, en l’àmbit internacional s’ha incremen-

tat molt la regulació per tal de fer front 
als grans escàndols (com Enron 
en el 2000 i Lehman Brothers en 
el 2008). Comparteixo la neces-
sitat de més regulació, però cal 
afegir que el que necessitem és 
“bona regulació” i amb les Nor-
mes Internacionals d’Informació 
Financera sembla que s’ha incre-
mentat en excés la informació 
que han de facilitar les empreses 
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i, en molts casos, és informació in-
comprensible fins i tot per als matei-
xos professionals de la comptabilitat. 
Li posaré un exemple, si una empresa 
per explicar els comptes ha de publicar 
una memòria de dues-centes pàgines i 
bona part d’ella no és fàcil d’entendre, 
no anem bé. Cal recordar que la millor 
manera de no informar és informar en 
excés. Seria millor disposar d’informes 
més curts però molt clars i informant 
del que és realment clau.

En segon lloc, les empreses han de 
tenir bons valors, entre ells, l’ètica i la 
Responsabilitat Social Corporativa. En-
cara hi ha massa empreses que prio-
ritzen la rendibilitat dels accionistes a 
curt termini i els bonus dels executius. 
Això perjudica els objectius d’ètica i 
transparència.

I finalment, és imprescindible dispo-
sar de professionals competents en 
matèria d’informació financera. Aquest 
és un dels objectius pels que va néixer 
l’ACCID ara ja fa 14 anys.

Quines altres millors pràctiques perse-
gueixen des de la seva associació? I de 
quina manera fan front a fenòmens com 
ara la morositat o el frau?

A banda de fomentar les bones 
pràctiques en informació financera, 
treballem per millorar la direcció i el 
control de la gestió empresarial. Tant 
en matèria de morositat com de frau, 
contribuïm a la generació de conei-
xement amb la publicació de treballs 
(notes tècniques, manuals, docu-
ments de recerca), la majoria acces-
sibles per a tothom a través de la pà-
gina web, que ajuden a implementar 
millors sistemes de gestió que redu-
eixin la morositat i també el frau. En 
els propers mesos, publicarem una 
monografia de la Revista de Compta-

bilitat i Direcció sobre la prevenció i 
detecció de fraus.

Em podria assenyalar algunes de les difi-
cultats amb què topen avui dia els comp-
tables i que fa anys no havien d’afrontar? 
Els comptables afronten molt reptes 
avui dia. Entre ells destacaria l’increment 
exponencial dels requisits de complian-
ce (compliment normatiu) i també les 
innovacions tecnològiques. Sobre això 
darrer, The Economist publicava fa poc 
un estudi que deia que els comptables i 
els auditors són dues de les professions 
que poden veure’s més afectades per 
Internet i la robotització.

Quin perfil de col·lectius professionals i 
acadèmics posen en contacte? També do-
nen cabuda a àmbits i sectors empresari-
als diversos?
L’ACCID és una associació que va 
néixer amb l’ànim de convertir-se en 
un nexe d’unió per als professionals 
(directius d’empresa, assessors, etc.) 
i acadèmics que treballen a Catalunya 
en l’àmbit de la comptabilitat. Avui dia 
ja som més de 10.300 persones de tots 
els sectors empresarials, sector públic i 
universitats i escoles de negocis.

Tinc entès que han ampliat el camp d’ac-
tuació de l’associació al mercat interna-
cional. En aquest sentit, però, l’estructura 
de la professió comptable varia conside-
rablement segons l’estat... Es poden fer 
sinèrgies entre països quan hi ha varia-
bles com la cultura, el sistema financer i 
el tipus de dret predominant pel mig?
Des de l’ACCID tenim convenis de 
col·laboració amb entitats similars de 
països dels nostre entorn (França, An-
dorra, Portugal o Regne Unit) per tal 
d’aprofitar les experiències d’altres pa-
ïsos. Tot i que part de la regulació és 
diferent i també hi ha diferències cultu-
rals i en el sistema financer, cada dia hi 
ha més temes comuns que justifiquen 
que la col·laboració internacional esti-
gui a la nostra agenda i sigui una de les 
nostres prioritats.

»
“La mILLor 
manEra 
dE no 
Informar 
éS 
Informar 
En ExCéS”

““Els comptables 
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destacaria l’increment 
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i les innovacions 
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Quan ES va fundar?

objECTIuS:

PEr Què?
A iniciativa del Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya, el Col·legi 
de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya 

i el Col·legi de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Barcelona. Posterior-
ment, s’hi van incorporar el Col·legi de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de 
l’Administració Local i el Col·legi de 
Gestors Administratius de Catalunya.  

• Millorar la transparència de la 
informació financera.

• Promoure les millors pràctiques en 
l’elaboració i difusió de la infor-
mació financera i de la direcció.

• Esdevenir plataforma d’opinió i 
debat sobre temes d’actualitat 
comptable.

• Impulsar la recerca i presentar 
nous desenvolupaments en matè-
ria comptable.

• Actes, jornades i conferències, 
que normalment tenen lloc a les 
seus dels col·legis professionals 
i dels socis protectors. 

• El Congrés Català de 
Comptabilitat i Direcció: se 
celebra cada dos anys i reuneix 
a professionals de l’àmbit 
acadèmic i empresarial. 

• Els Premis i Ajuts ACCID i 
els Premis ACCID-ÒMNIUM: 
guardons que tenen com a 
objectiu el reconeixement de les 

tasques realitzades en l’àmbit 
de la informació financera per 
a professionals, acadèmics i 
entitats públiques o empreses 
privades, així com promoure la 
recerca per reconèixer l’esforç i 
la dedicació dels professionals a 
la comptabilitat. 

• La informació comptable i de 
direcció, que arriba als associats 
a través de la newsletter, les 
publicacions (revistes, llibres, 
documents tècnics...) i els 
posicionaments. 

• I les Comissions de Treball 
que es reuneixen periòdicament 
i elaboren documents tècnics i 
posicionaments:

• Comptabilitat de Gestió
• Comptabilitat (conjunta amb Col·legi d’Economistes)
• Relacions entre Comptabilitat i Fiscalitat 
• Comptabilitat Pública (conjunta amb CSITAL)
• Comptabilitat de Cooperatives
• Intangibles

• Organització i Sistemes d’Informació (conjunta 
amb Col·legi d’Economistes)

• Responsabilitat Social Corporativa
• Valoració d’Empreses
• Agrupació de Professors de 

Comptabilitat i Control

Els col·legis fundadors varen detectar que hi havia la 
necessitat d’incrementar en quantitat i qualitat la recer-

ca, les publicacions, els debats i l’intercanvi 
d’experiències en matèria de comptabilitat i, 
per això, varen decidir unir forces per assolir 
més massa crítica. Es va concebre com un 
punt de trobada i és una associació d’interès 
general ja que tots els documents i els actes 
estan a l’abast de qualsevol persona sigui o no 
sòcia de l’ACCID.

L’any
2002

mITjançanT

3 actes el 45 actes el

2002 2015
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DAFO
Debilitats
•  Dependència de les donacions.
•  Algunes comissions de treball produeixen poc coneixement tangible.
•  Insuficient difusió de normativa i pràctica comptable a la web i a les 

publicacions.
•  Poc impacte en els mitjans de comunicació i poc networking  

entre socis.

Fortaleses 
•  Suport dels col·legis professionals i dels 234 socis protectors.
•  10.225 socis numeraris.
•  Important nombre de col·laboradors.
•  Interrelació entre professionals i acadèmics. 
•  Comissions actives a nivell de reunions i actes.
•  182 professors a l’Agrupació de Professors de 

Comptabilitat i Control (APC).
•  130 llibres valorats positivament pels socis i la Revista  

de Comptabilitat i Direcció.
•  Infraestructures dels col·legis fundadors, IDEC i altres 

socis protectors. 
•  Flexibilitat organitzativa i baixos costos d’estructura.

Amenaces 
•  La crisi pot fer reduir el nombre de socis 

protectors i patrocinis.
•  Els socis poden perdre l’interès per estar 

col·legiats.

Oportunitats 

•  Sinèrgies amb col·legis i socis.
•  Canvis constants en la normativa.
•  Ús de les xarxes socials. 

QuI En forma ParT? vIES dE fInançamEnT 
1. Socis numeraris. 

Persones físiques que són 
membres de l’Associació a 
títol individual. 

2. Associats.
3. Socis protectors. 

Entitats o empreses que 
recolzen l’activitat de 
l’ACCID amb aportacions 
econòmiques i/o convenis 
de col·laboració. 

• Ingressos propis: aportació dels 
socis protectors i 
patrocinadors.

• Col·laboracions 
dels diferents socis 
i d’altres empreses 
col·laboradores.

2835 socis 
associats

2003
10.225socis 

associats

2015
25 socis 

protectors

2003
234 socis 

protectors

2015
2004
44.691 166.693

2015


