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RESUM

Al món existeixen organitzacions que aglutinen a Experts Comp-
tables a escala global, continental, regional i a cada país. L’objecte 
d’aquest treball és descriure el panorama de les principals instituci-
ons amb especial èmfasi en aquelles que afecten els comptables del 
nostre país. Els temes tractats es refereixen essencialment a l’obliga-
torietat d’afiliació, als objectius i estratègia de cada institució, així 
com les principals activitats i serveis oferts.
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ABSTRACT

In the world there are organizations that bring together accounting 
experts at global, continental, regional and country level. The pur-
pose of this paper is to describe the panorama of the main institutions 
with special emphasis on those that affect the accounting of our coun-
try. The topics mainly involve compulsory membership, the objectives 
and strategy of each institution as well as the main activities and 
services offered.

www.accid.org

Panorama internacional de les
institucions relacionades amb la figura
de l'Expert Comptable

MARTÍ GARCIA PONS
Expert Comptable Acreditat. Vicepresident de la Comissió de Comptabilitat del Col·legi
d'Economistes de Catalunya i de la Junta d'ACCID

Data de recepció: 28/4/2015
Data d'acceptació: 15/10/2015



44  Martí Garcia Pons: Panorama internacional de les institucions relacionades...

KEYWORDS

ACCA, Accounting Expert, Auditor, Certified Public Accountant, 
Chartered Accountant, Chartered Public Accountant, Expert Accountant, 
EFAA, FCM, IFAC.

1. Presentació

En aquest treball es descriu el panorama internacional de les organitza-
cions que agrupen els comptables. Es presta especial atenció a la situació a 
Espanya, igual que a la dels països de l’entorn més pròxim com França, 
Itàlia, Portugal i Alemanya.

L’anàlisi internacional es fa distingint tres tipus de països: països amb 
títol oficial d’Expert Comptable, països amb un títol oficial similar al d’Ex-
pert Comptable i països sense títol oficial diferenciat del d’Auditor.

També es descriuen les principals organitzacions internacionals de pro-
fessionals de la comptabilitat (IFAC, FEE, etc.).

2. Organitzacions nacionals

2.1. Països amb títol oficial d’Expert Comptable i reserva 
d’activitat: Bèlgica, França i Itàlia

2.1.1. Bèlgica. L’Institut des Experts-comptables et des Con-
seils fiscaux (IEC)

L’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux és una orga-
nització professional de dret públic creada per la Llei de 22 d’abril de 1999 
sobre les professions comptables i fiscals, la missió de les quals és garantir 
la formació i l’organització permanent d’un cos d’especialistes capaços de 
realitzar les funcions d’Expert Comptable i assessor fiscal, amb totes les 
garanties necessàries quant a la competència, la independència i integritat 
professional. L’Institut també supervisa el compliment de les tasques enco-
manades als seus membres.

En 2014, l’IEC comptava amb 6.318 membres persones físiques, dels 
quals 4.285 exercien la professió com a professionals lliures i 2.033 en vir-
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tut d’un contracte de treball o en els serveis públics. Al seu torn, 1.184 rea-
litzen exclusivament treballs de comptabilitat, 1.225 se centren en l’assesso-
rament fiscal i 3.909 compaginen ambdues labors. A més 3.443 societats 
estan certificades per l’IEC.

L’òrgan rector que dirigeix l’IEC, Le Conseil, compta amb un presi-
dent (francòfon) i un vicepresident (flamenc), a més de dotze vocals, sis 
francòfons i sis flamencs.

L’IEC forma part de la Fédération des Experts-comptables européens 
(FEE) i de la International Federation of Accountants (IFAC).

2.1.2. França. L’Ordre des Experts Comptables (OEC)

L’Ordre des Experts Comptables (OEC), creat el 1945 i sota la tutela 
del Ministeri d’Economia, Finances i Pressupost, és una institució nacional 
de dret privat que s’encarrega de representar, supervisar i donar valor a la 
professió. L’OEC està representat pel Conseil Supérieur de l’Ordre des Ex-
perts Comptables integrat per 69 membres entre ells els 23 presidents dels 
Consells Regionals.

La seva funció és garantir la representació, la promoció, la defensa i el 
desenvolupament de la professió d’Expert Comptable tant a França com a 
l’estranger. A més vetlla pel respecte de la deontologia professional, imple-
menta normes i publica recomanacions. Participa en l’elaboració de la doc-
trina comptable nacional i internacional.

L’OEC compta amb 19.000 membres, 15.000 homes i 4.000 dones, i 
6.400 experts en període de pràctiques. A més de 16.200 societats d’experts 
comptables, i 130.000 assalariats. Tot això significa un volum de negoci de 
9.000 milions d’euros. 

L’Ordre des Experts Comptables participa en la International Federati-
on of Accountants (IFAC), en la Fédération des Experts-comptables euro-
péens (FEE), en la Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens 
(FCM) i en el Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA).

2.1.3. Itàlia. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili (CNDCEC)

Des del 2008, el Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e de-
gli Esperti Contabili és el nou organisme professional establert per la Llei de 
Reforma. És l’autoritat competent i l’únic organisme professional a Itàlia. 
Aquest organisme nacional representa tots els membres de la professió dins 
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del país i a l’estranger, controla les activitats dels col·legis locals i promulga 
reglaments i recomanacions, inclòs el Codi d’Ètica.

Fins a l’any 2007, els dos títols professionals atribuïts a les professions 
reglamentades del sector comptable van ser:

• Dottore Commercialista
• Ragioniere i Perit Commerciale

A partir del 2008, s’atribueixen els dos títols professionals següents:

• Dottore Commercialista (Secció A)
• Esperto Contabile (Secció B)

A principis del 2015, els Experts Comptables eren 116.245, registrats 
en 144 organitzacions territorials, dels quals el 68,4% eren homes i el 31,6% 
dones. 

El Consiglio Nazionale forma part de la International Federation of 
Accountants (IFAC), de la Fédération des Experts-comptables européens 
(FEE), de la Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens (FCM) i 
del Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA).

2.2. Països amb un títol oficial similar al d’Expert Comptable 
i amb reserva d’activitat: Alemanya i Portugal

2.2.1. Alemanya. Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV)

Creada en 1975, la Deutscher Steuerberaterverband (DStV) és l’asso-
ciació que aglutina a 16 organitzacions regionals d’assessors en matèria 
d’impostos i que representen a més de 36.500 membres individuals. 
Aquests professionals són assessors fiscals, auditors, experts comptables, 
o advocats.

La Deutscher Steuerberaterverband (DStV) està representada en la 
EFFA o European Federation for Accountants and Auditors for SME’s.

2.2.2. Àustria. Kammer der Wirtschatstreuhänd (KWT)

La Kammer der Wirtschatstreuhänd (KWT) és l’organització que agru-
pa els Experts Comptables i auditors a Àustria. Representa els interessos 
d’aproximadament 6.800 membres i 2.600 empreses. La KWT també atén a 
uns 2.800 candidats professionals.
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2.2.3. Portugal. Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
(OTOC), Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilida-
de (APOTEC), Associação Portuguesa de Contabilistas (APC)

L’OTOC és la institució professional obligatòria més gran que existeix 
a Portugal i compta amb més de 75.000 usuaris registrats. L’Ordem és una 
persona jurídica pública de caràcter associatiu que és responsable de repre-
sentar, a través de registre obligatori, els interessos professionals d’Experts 
Comptables certificats i supervisar tots els aspectes relacionats amb l’exer-
cici de les seves funcions.

Les activitats reservades als técnicos oficiais de contas són la signatura 
i legalització, juntament amb el representant legal de les empreses o entitats, 
dels estats financers respectius i les declaracions d’impostos.

També hem de destacar l’existència de la Associação Portuguesa de 
Técnicos de Contabilidade (APOTEC), associació professional declarada 
d’utilitat pública, i que el seu objectiu és la cohesió de tots els professionals 
de la comptabilitat, la seva formació professional, la protecció i promoció 
dels seus interessos, i aprofundir en l’estudi de les ciències i tècniques rela-
cionades amb la comptabilitat i la fiscalitat. El 1996, l’APOTEC va crear el 
Centre d’Estudis d’Història de la Comptabilitat (CEHC) amb la finalitat 
d’estudiar, investigar i difondre temes relacionats amb la història de la 
comptabilitat i ciències afins. 

A finals de 2014 comptava amb 4.312 associats individuals i 201 col-
lectius en tot el continent, les Regions Autònomes, Macau i en alguns països de 
parla portuguesa. Manté convenis de col·laboració amb l’AECA i l’ACCID.

Finalment, l’Associação Portuguesa de Contabilistas (APC), fundada el 
1975, és una entitat de caràcter predominantment socioprofessional i cultural 
creada amb la finalitat d’agrupar els graduats amb llicenciatura i/o postgrau, 
els cursos del qual tenen com a component principal la comptabilitat i la fis-
calitat general, i amb la finalitat de permetre als seus socis un millor acompli-
ment en el treball. Segons dades del 2010, compta amb uns 1.600 membres.

2.3. Països sense títol oficial d’Expert Comptable (o similar) 
diferenciat del d’Auditor: Regne Unit, EUA i altres

2.3.1. Regne Unit

Al Regne Unit, l’activitat d’Expert Comptable no està regulada oficial-
ment. La figura del Chartered Accountant és més àmplia, i inclou també els 
Auditors de Comptes.
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En l’actualitat, les acreditacions es realitzen per les següents organitza-
cions privades sota la supervisió de l’Estat: 

•  The Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
(ICAEW)

•  The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
•  Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)
•  Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
•  Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Les dues primeres institucions tenen una clara projecció internacional. 
L’ICAEW és l’organisme comptable professional més gran a Europa. 
Compta amb 144.000 membres dels quals més de 15.000 treballen fora del 
Regne Unit. Presta els seus serveis des de la seva seu de Londres i 9 oficines 
internacionals (Brussel·les, Xina, Hong Kong, Indonèsia, Malàisia, Viet-
nam, Singapur, Dubai).

Per la seva banda l’Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) dóna suport a 178.000 membres i 455.000 estudiants en 180 paï-
sos, a través d’una xarxa de 92 oficines.

També cal esmentar l’orientació i la grandària del Chartered Institute 
of Management Accountants (CIMA) que acull Experts Comptables de 
Gestió, amb un especial èmfasi en el desenvolupament de la professió de la 
comptabilitat de gestió al Regne Unit i a tot el món. Compta amb més de 
203.000 membres i estudiants en 173 països.

Al maig de 1974 les cinc institucions esmentades a dalt van crear el 
Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB). El propòsit cen-
tral del CCAB és promoure el creixement sostenible de l’economia del Reg-
ne Unit a través de la professió comptable.

En l’actualitat, i després de marxar del CIMA el 2011, el CCAB està 
format per cinc membres —ICAEW, ACCA, CIPFA, ICAS i Institute of 
Chartered Accountants in Ireland (ICAI)— i proporciona un fòrum perquè 
els organismes treballin junts col·lectivament en l’interès públic sobre els 
assumptes que afecten la professió i l’economia en general. 

Amb més de 240.000 Chartered Accountants que treballen al Regne 
Unit, la credibilitat del CCAB es deriva de la seva penetració en totes les 
àrees de finances i comptabilitat, des del director financer o soci d’auditoria 
als comptables de gestió, assessors professionals, líders financers del sector 
públic i els empresaris. 
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2.3.2. EUA. American Institute of Certified Public Accoun-
tants (AICPA)

Als EUA, el títol de Certified Public Accountant o CPA aglutina els 
professionals de l’auditoria i la comptabilitat, sense distincions entre amb-
dues funcions. 

Fundat en 1887, l’AICPA representa la professió de CPA a escala naci-
onal en relació amb l’elaboració de normes i l’establiment de normes, i 
serveix com un defensor davant els òrgans legislatius, grups d’interès públic 
i altres organitzacions professionals. L’AICPA elabora normes per a les au-
ditories de les empreses privades i altres serveis pels Certified Public Ac- 
countants; proporciona materials d’orientació educativa als seus membres; 
desenvolupa i qualifica l’Examen Uniforme CPA; i monitora i controla el 
compliment de les normes tècniques i ètiques de la professió.

Compta amb més de 400.000 membres en 145 països i en tots els sec-
tors, en els negocis i la indústria, la pràctica pública, el govern, l’educació, 
els estudiants afiliats i les institucions internacionals.

També podem esmentar l’American Accounting Association (AAA). 
Fundada el 1916 com l’Associació Americana d’Instructors universitaris en 
comptabilitat, el seu nom actual va ser adoptat el 1936. L’Associació pro-
mou l’excel·lència a tot el món a l’educació, la recerca i la pràctica de la 
comptabilitat. És una organització voluntària de persones interessades en 
l’ensenyament de la comptabilitat i la recerca. Com pot llegir-se a la seva 
pàgina web “we have a rich and reputable history built on leading-edge 
research and publications. The diversity of our membership creates a fertile 
environment for collaboration and innovation. Collectively, we shape the 
future of accounting through teaching, research and a powerful network, 
ensuring our position as thought leaders in accounting.”

Així mateix, el 1916, es va crear el que avui es denomina Institute of 
Management Accountants (IMA) per promoure el coneixement i la profes-
sionalitat dels Management Accountants (comptables de gestió) i fomentar 
una major comprensió del paper de la comptabilitat de costos en la gestió. 
L’IMA atorga el títol, Certified Management Accountant, titulació no ofici-
al i sense reserva d’activitat però de prestigi en la professió.

2.4. Situació a Espanya de les organitzacions que actuen en 
l’àmbit de la comptabilitat 

Com ja s’ha indicat en articles anteriors, a Espanya l’únic títol oficial i 
amb reserva d’activitat relacionat amb la comptabilitat i l’auditoria és el 
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d’Auditor de Comptes. En canvi, el títol d’Expert Comptable, de recent cre-
ació, té un caràcter exclusivament privat i atorgat per la professió. Seguida-
ment, es descriuen les principals organitzacions que actuen en l’àmbit de la 
comptabilitat.

2.4.1. Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), és el registre en 
el qual han d’estar inscrits tots els auditors individuals, així com les socie-
tats d’auditoria, per poder exercir la seva activitat de manera legal en l’àmbit 
espanyol. Creat per Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’Auditoria de Comptes. 
Depèn de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

En l’actualitat l’ICAC treballa conjuntament amb dues corporacions de 
dret públic representatives dels auditors: l’Instituto de Auditores-Censores 
Jurados de Cuentas de España (ICJCE) i el REA-REGA Auditores, la cor-
poració sorgida de la fusió d’economistes i titulats mercantils, que ha supo-
sat alhora la fusió del Registro de Economistas Auditores (REA) i del Re-
gistro General de Auditores (REGA).

2.4.2. Consejo General de Economistas (CGE)

L’actual Consejo General de Economistas deu el seu origen a la Llei 
30/2011, de 4 d’octubre relativa a la unificació de les organitzacions col-
legials d’economistes i titulats mercantils d’Espanya.

El Consejo General de Economistas, que es va constituir el 2013, re-
presenta tots els Col·legis d’Economistes i Col·legis de Titulars Mercantils 
que fins avui pertanyien al Consejo General de Colegios de Economistas de 
España i al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles 
de España, respectivament, i així mateix representa en els àmbits estatal i 
internacional els interessos dels economistes i titulars mercantils.

Aquest nou Consell agrupa a més de 70.000 professionals dels 78 col-
legis existents per tot el país i es converteix en la referència indiscutible a 
Espanya per a qualsevol professional de l’empresa i de l’economia.

El Consejo General de Economistas té constituïts uns òrgans de caràc-
ter tècnic, registres, que presten serveis especialitzats als seus membres en 
diferents àmbits d’activitat professional, i entre els quals cal destacar, en rela-
ció al tema d’aquest article:

El nou REA-REGA del Consejo General de Economistas, és la corpo-
ració d’auditors més gran, amb 2.464 adscrits i que exerceixen com a perso-
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nes físiques o Societats, la qual cosa representa el 60% del total, enfront dels 
1.699 adscrits a altres corporacions. 

El REAF-REGAF és un òrgan especialitzat del Consejo General de Eco-
nomistas, creat per coordinar l’activitat d’Economistes-Titulats Mercantils 
en els temes relacionats directament amb l’exercici professional de l’Asses-
soria Fiscal. El Registre està constituït actualment per més de 6.000 Assessors 
Fiscals que pertanyen als 70 Colegios de Economistas y Titulares Mercanti-
les de España.

El Registro de Expertos Contables (REC-CGE) és un òrgan especialit-
zat del Consejo General de Economistas, resultat de la unificació entre Eco-
nomistes i Titulars Mercantils al juny de 2013, que continua amb l’activitat 
desenvolupada des de 2008 per Expertos en Contabilidad e Información 
Financiera (ECIF).

Aquest òrgan té com a objectiu servir de via i punt d’unió entre les di-
verses activitats de l’Economista/Titulat Mercantil i la seva relació amb la 
informació financera en general i la comptabilitat en particular. Es dedica 
bàsicament al tractament, estudi, anàlisi, informes tècnics, formació, emissió 
d’opinions i tots els aspectes relacionats amb la comptabilitat i la informació 
financera que afectin o siguin prioritaris a cada moment per als col·legiats.

Està constituït actualment per més de 2.000 Economistes/Titulats Mer-
cantils.

2.4.3. Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE)

L’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), creat 
el 1942, és una institució privada amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat per al compliment de les seves finalitats, que agrupa els censors 
jurats de comptes d’Espanya i les societats d’auditoria de comptes consti- 
tuïts d’acord amb les regles previstes legalment. Al mateix temps, està reco-
neguda com una Corporació de Dret Públic, vinculada orgànicament al Mi-
nisteri d’Economia i Competitivitat. 

Aquesta institució és representativa dels professionals i societats de 
l’auditoria de comptes que operen a Espanya. A més, la corporació defensa 
els interessos dels seus membres i vetlla pel desenvolupament i el bon fun-
cionament de l’activitat d’auditoria a escala nacional i internacional, amb 
presència en les principals organitzacions d’auditoria, en les quals participa 
de forma activa.

L’Institut té presència en tota Espanya a través de 13 Agrupacions Ter-
ritorials i dos Col·legis.
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2.4.4. Registro de Expertos Contables (REC)

El 2014, el Consejo General de Economistas, conscient de la necessitat 
de regular i potenciar la figura de l’Expert Comptable a Espanya, va posar 
en marxa, a través del Registro de Expertos Contables (REC) el Sistema 
d’Acreditació d’Experts Comptables. 

El Sistema d’Acreditació d’Experts Comptables es dirigeix als col-
legiats i altres professionals que, complint amb els requisits de coneixe-
ments i pràctica professional establerts, vulguin actuar com a Expert Comp-
table Acreditat. Poden sol·licitar l’acreditació els economistes, titulats 
mercantils i, en general, qualsevol persona que tingui una titulació universi-
tària i experiència professional i/o docent en matèria de comptabilitat i in-
formació financera.

A aquesta iniciativa s’ha unit, també, l’Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE), assumint ambdues corporacions de dret pú-
blic que representen els auditors i comptables d’Espanya la necessitat de 
desenvolupar i llançar aquest nou reconeixement de la figura professional 
de l’Expert Comptable a Espanya.

Les vies d’acreditació són tres: la via d’accés directe per als membres 
exercents del ROAC, l’acreditació sobre la base de mèrits i l’acreditació per 
la via d’examen.

A finals del 2015 ja són uns dos mil els professionals de la comptabili-
tat i l’auditoria acreditats com a Experts Comptables.

Del REC en l’àmbit estatal han sorgit registres a Catalunya i al País 
Basc, que segueixen el mateix sistema d’acreditació. A Catalunya, el Col-
legi de Censors Jurats de Comptes (CCJCC) i el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) van crear el 2015 el Registre d’Experts Comptables de 
Catalunya, d’ara endavant RECC (CEC-CCJCC). Al País Basc també s’ha 
posat en marxa el 2015 el Registro de Expertos y Expertas Contables (REC 
País Vasco). Els membres dels registres bascos i català són també membres 
del REC estatal.

2.4.5. Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de empresas (AECA)

És una institució professional espanyola, creada el 1979, emissora de 
Principis i Normes de Comptabilitat generalment acceptats i de pronunci-
aments i estudis sobre bones pràctiques en gestió empresarial. La missió 
de l’AECA és “aconseguir la millora constant del nivell de competència 
dels professionals de l’empresa, amb el convenciment que un bon profes-
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sional garanteix el desenvolupament de les organitzacions i el progrés de 
la societat”.

Els socis de l’AECA representen un ampli conjunt professional, empre-
sarial, acadèmic, i investigador en l’àmbit comptable i de gestió empresarial 
a Espanya i també a l’estranger; així com la pràctica totalitat d’institucions, 
associacions, corporacions professionals, organitzacions de l’Administració 
i un gran nombre d’empreses industrials, comercials i de serveis, especial-
ment financers, d’auditoria i consultoria.

L’AECA comptava a finals del 2014 amb 2.411 socis numeraris i 356 
socis protectors (persones jurídiques). 

En paral·lel a la iniciativa del Consejo General de Economistas i de 
l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, també l’AECA ha 
creat una acreditació d’Expert Comptable amb la finalitat de reconèixer for-
malment la capacitació tècnica dels professionals de la comptabilitat a Es-
panya. La via d’accés a aquesta acreditació és per mèrits professionals,  
docents i acadèmics. Després d’un any de funcionament d’aquest sistema 
d’acreditació, i segons la informació de la seva pàgina web, s’han acreditat 
71 professionals i/o acadèmics.

2.4.6. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

Va ser fundada el 2002 pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Barcelona amb l’ànim de convertir-se en un 
nexe d’unió de professionals i acadèmics. Posteriorment, es va incorporar el 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, i l’any 2009 es 
va unir el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Entre les seves principals activitats estan la promoció de la recerca i 
l’edició de publicacions: llibres, revistes (com la Revista de Comptabilitat i 
Direcció i la European Accounting and Management Review), notes tècni-
ques i documents de recerca.

Al desembre del 2015 el nombre de socis numeraris és de 10.123 i el 
de socis protectors 228. Totes les universitats i escoles de negocis catalanes 
en són socis protectors, igual que moltes firmes d’auditoria, assessoria, ad-
ministracions públiques i altres empreses. L’ACCID està situada a la seu del 
Col.legi d’Economistes de Catalunya. Col·labora en matèria de publicaci-
ons i organització d’actes amb els Economistas Contables del CGE i amb el 
Registre d’Experts Comptables de Catalunya RECC (CEC-CCJCC) i també 
ho fa amb altres organitzacions com els col·legis professionals que la inte-
gren i els seus socis protectors.
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2.4.7. Asociación de Expertos Contables y Tributarios de Es-
paña (AECE)

AECE és una associació professional creada el 1982 que agrupa pro-
fessionals de la comptabilitat i la tributació amb l’objectiu de protegir, ga-
rantir i impulsar la seva professió sobre la base de principis de responsabili-
tat, eficàcia i progrés.

Al directori 2014 consten 3.957 membres de totes les comunitats autò-
nomes espanyoles.

Les seves principals activitats estan relacionades amb la formació, or-
ganització de jornades i congressos, resolució de consultes i publicacions; i 
relacions amb l’Administració, especialment la tributària.

2.4.8. Instituto de Auditores Internos de España (IAI)

Des de fa 31 anys l’Instituto de Auditores Internos de España aglutina 
els auditors interns, professionals que exerceixen a les empreses, sense res-
ponsabilitats de gestió per garantir la seva independència i objectivitat.

Compta amb 2.956 socis, auditors interns de les principals empreses i 
institucions de tots els sectors econòmics del país.

L’Institut espanyol forma part de la xarxa global d’Institutos de Audi-
tores Internos, The Global Institute of Internal Auditors —amb presència en 
190 països i que reuneix més de 180.000 professionals— i de la Confedera-
ción Europea de Institutos de Auditores Internos (ECIIA).

A més, l’IAI d’Espanya administra les Certificacions Internacionals 
del Institute of Internal Auditors (IIA), reconegudes mundialment. La cer-
tificació CIA (Certified Internal Auditor) i les seves especialitzacions  
—CRMA, CCSA i CFSA— avalen els professionals d’Auditoria Interna, 
mentre que la certificació CGAP està dissenyada per als auditors interns 
que treballen en el sector governamental, en qualsevol dels seus àmbits. La 
certificació QA —Quality Assesment— avala les Direccions d’Auditoria 
Interna i certifica que treballen conforme a les Normes Internacionals.
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3. Organitzacions internacionals d’àmbit mundial o conti-
nental

3.1. International Federation of Accountants (IFAC)

La IFAC és l’organització mundial per a la professió comptable. Fun-
dada el 7 d’octubre del 1977 a Munic, Alemanya, durant l’onzè Congrés 
Mundial de Comptables. La seu es va instal·lar a Nova York des que es va 
fundar. La missió de la Federació Internacional de Comptadors (Internatio-
nal Federation of Accountants/IFAC) és servir a l’interès públic, enfortir la 
professió comptable arreu del món i contribuir al desenvolupament d’eco-
nomies internacionals, establint normes professionals d’alta qualitat, fo-
mentant-ne el compliment, afavorint-ne la convergència internacional, i 
manifestant-se sobre aquells temes d’interès públic pels quals l’experiència 
de la professió sigui més rellevant.

La IFAC ha reconegut des de fa temps que una forma fonamental per 
protegir l’interès públic és desenvolupar, promoure i imposar normes reco-
negudes internacionalment com a mitjà per assegurar la credibilitat de la 
informació de la qual depenen els inversors i altres grups interessats.

El Consell de Normes Internacionals d’Auditoria i d’Assegurament 
(IAASB), el Consell de Normes Internacionals de Formació en Comptado-
ria (IAESB), el Consell de Normes Internacionals d’Ètica per a Comptadors 
(IESBA), el Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector 
Públic (IPSASB) segueixen un procés rigorós que ajuda al desenvolupa-
ment de normes d’alta qualitat per a l’interès públic de forma transparent, 
eficient i de forma efectiva. Tots aquests consells independents d’emissió de 
normes tenen Grups Consultius Assessors, que proporcionen perspectives 
d’interès públic i inclouen membres independents.

Aquests Consells emeten els pronunciaments següents:

•  Codi d’Ètica per a Professionals de la Comptabilitat
•  Normes Internacionals d’Auditoria, Revisió, Altres Asseguraments i 

Serveis Relacionats
•  Norma Internacional de Control de Qualitat
•  Normes Internacionals d’Educació
•  Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic

En l’actualitat, la IFAC té 175 membres, organismes nacionals d’audi-
tors i Experts Comptables, de 130 països que aglutinen 2,84 milions de 
professionals de la comptabilitat. 
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La seva seu és a Nova York i el membre espanyol és l’Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de España.

3.2. Fédération des Experts-comptables Européens (FEE)

Els antecedents de la FEE es troben en la Union Europeene des Experts 
Comptables Economiques et Financiers (UEEC) que es va crear el 1951 i 
reunia les corporacions comptables de diversos països d’Europa Occidental 
i també Grècia, Iugoslàvia i Israel. La UEEC va ser el primer organisme 
internacional europeu en matèria de comptabilitat i tenia com a principal 
objectiu promoure la professió comptable europea.

La UEC va ser dissolta el 1986 coincidint amb la creació de la FEE, 
que és una organització internacional, que forma part de la IFAC, els mem-
bres de la qual són 47 corporacions de professionals de la comptabilitat i 
auditoria de 36 països europeus, entre ells, tots els 28 Estats membres de la 
UE, que aglutinen més de 800.000 membres.

Els seus objectius inclouen analitzar i contribuir al desenvolupament 
de la normativa comptable global i altres normes professionals, promoure la 
integritat i la innovació en els serveis professionals i animar la cooperació 
entre els seus membres. També representa la professió en les institucions de 
la Unió Europea i de la resta del món, i promou la cooperació entre els seus 
organismes membres.

La seva seu és a Brussel·les i el membre espanyol és l’Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de España.

3.3. European Federation of Accountants and Auditors for 
SMEs (EFAA)

La EFAA és una organització creada el 1994 que aglutina 14 corporaci-
ons professionals que tenen 250.000 comptables i auditors que presten serveis 
a pimes a la Unió Europea. El seu principal objectiu és suplir la subrepresen-
tació de les pimes en els organismes europeus. Promou normes comptables 
adaptades a la realitat de les pimes i està representada en organismes com la 
IFAC i l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Realitza activitats relacionades amb:

•  La supervisió del treball de les institucions de la UE,
•  La influència en la legislació i regulació per reflectir les inquietuds 

dels seus professionals,
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•  L’establiment de contactes a la Comissió Europea i institucions relle-
vants,

•  La cooperació amb les organitzacions europees representatives,
•  La participació en els treballs tècnics dels comitès europeus.

La seva seu és a Brussel·les i el membre espanyol és el Consejo Gene-
ral de Economistas.

3.4. Altres organitzacions internacionals d’àmbit mundial o 
continental

3.4.1. Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)

L’Asociación Interamericana de Contabilidad AIC es va constituir el 
1949 amb el nom de Conferencia Interamericana de Contabilidad fins a 
adoptar la seva denominació actual el 1974.

El seu objectiu principal és unir els comptadors del continent americà, 
assumir el compromís de la seva representació en l’hemisferi i promoure 
l’elevació constant de la seva qualitat professional, dels seus coneixements 
i dels seus deures socials.

3.4.2. Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA)

El Comité de Integración Latino Europa-América, CILEA, va ser con-
cebut durant el XXX Congrés Nacional dels Dottori Commercialisti, que va 
tenir lloc a Venècia el 1996, davant l’exigència compartida de donar major 
relleu a l’activitat professional desenvolupada en el camp econòmic i comp-
table i de crear, per primera vegada, sinergies entre els professionals llatins 
de dos continents.

La missió del CILEA és afavorir una fluida comunicació entre els paï-
sos llatins, tendent a establir pautes comunes en el procés d’harmonització 
de les professions econòmiques i comptables dins de la globalització de 
l’economia. En aquest procés, el CILEA busca conformar i difondre posici-
ons convergents tendents a representar les opinions llatines en els temes 
específics de cada professió.

El membre espanyol és el Consejo General de Economistas.



58  Martí Garcia Pons: Panorama internacional de les institucions relacionades...

3.4.3. Pan African Federation of Accountants (PAFA)

La Federació Panafricana de Comptadors (PAFA), va ser creada al 
maig de 2011 per accelerar el desenvolupament de la professió comptable a 
l’Àfrica i enfortir la veu de la professió comptable al continent africà i arreu 
del món. PAFA es compon de 37 organitzacions professionals de comptabi-
litat de 34 països.

3.4.4. Confederation of Asian and Pacific Accountants 
(CAPA)

La Confederació de Comptadors d’Àsia i el Pacífic (CAPA) és l’orga-
nització regional de representació de les organitzacions nacionals de comp-
tabilitat a la regió Àsia-Pacífic. Avui dia, la CAPA està formada per 31 orga-
nitzacions professionals de 23 països (que inclouen França i el Regne Unit).

4. Organitzacions internacionals d’àmbit regional

4.1. Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens (FCM)

Aquesta organització, creada el 1999, agrupa 21 corporacions de 
comptables de 16 països mediterranis (Albània, Bulgària, Xipre, Egipte, Es-
panya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Kosovo, Malta, el Marroc, Romania, 
Sèrbia, Tunísia i Turquia) que reuneixen a més de 320.000 professionals.

La FCM, que és membre de la IFAC, promou la cooperació entre els 
seus membres, a través de jornades i congressos, i els facilita assistència 
tècnica i publicacions. 

La seva seu és a Brussel·les i el membre espanyol és el Consejo Gene-
ral de Economistas.

4.2. Altres organitzacions regionals

Enumerem a continuació altres organitzacions regionals d’Experts 
Comptables i auditors:

•  Association of Accountancy Bodies of West Africa (ABWA)
•  Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors (ECCAA)
•  Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS)
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•  Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones (FI-
DEF)

•  Gulf Cooperation Council Accounting and Auditing Organization 
(GCCAAO)

•  South Asian Federation of Accountants (SAFA)
•  The Institute of Chartered Accountants of the Caribbean (ICAC)

5. Conclusions

En aquest article s’ha analitzat el panorama internacional de les insti-
tucions relacionades amb la figura de l’Expert Comptable. Al món existei-
xen organitzacions que aglutinen als Experts Comptables a escala global, 
continental, regional i a cada país. 

L’anàlisi internacional s’ha realitzat distingint tres tipus de països: pa-
ïsos amb títol oficial d’Expert Comptable, països amb un títol oficial similar 
al d’Expert Comptable i països sense títol oficial diferenciat del d’Auditor.

En el cas d’Espanya s’han descrit especialment les organitzacions que 
han apostat pel llançament i promoció de la figura de l’Expert Comptable 
acreditat.

També s’han descrit les principals organitzacions internacionals de 
professionals de la comptabilitat tant a escala mundial o continental, com en 
l’àmbit regional, i s’ha constatat el ric entramat d’organitzacions professio-
nals que tenen com a objectiu comú servir a l’interès públic, i enfortir la 
professió comptable, dotant-la de normes professionals d’alta qualitat i fo-
mentant-ne el compliment.
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Organismes nacionals:

Alemanya
Deutscher Steuerberaterverband (DStV)
http://www.dstv.de/

Àustria
Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)
http://www.kwt.or.at/
Institut Österreichicher Wirtschafsprüfer 
www.iwp.or.at

Bèlgica
L’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC)
http://www.iec-iab.be/fr

França
Ordre des Experts Comptables:
http://www.experts-comptables.fr/
Compagnie des Commissaires aux Comptes 
www.cncc.fr
 Observatoire des Métiers de l’Expertise Comptable, du Commissariat 
aux Comptes et de l’Audit: 
http://www.metierscomptabilite.fr/la-branche/lobservatoire-des-metiers/
http://www.l-expert-comptable.com/

Itàlia
 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-
bili (CNDCEC)
http://www.commercialisti.it/

Portugal
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC)
http://www.otoc.pt/pt/
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Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade (APOTEC)
http://www.apotec.pt/
Associação Portuguesa de Contabilistas (APC)
http://www.apc.pt/

Regne Unit
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)
http://www.cipfa.org/
Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
https://www.icas.com/
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
http://www.cimaglobal.com/
Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB)
http://www.ccab.org.uk/
The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
http://www.accaglobal.com/uk/
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
http://www.icaew.com/

Irlanda
Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI)
https://www.charteredaccountants.ie/en/

EUA
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
http://www.aicpa.org/
American Accounting Association (AAA)
http://aaahq.org/
Institute of Management Accountants (IMA)
http://www.imanet.org/

Espanya
Asociación de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE)
http://www.aece.es/
Asociación Española de Contabilidad y Dirección de Empresas (AECA)
www.aeca.es
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)
http://www.accid.org/index.php
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
http://www.icac.meh.es/
Consejo General de Economistas (CGE)
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http://www.economistas.org/
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
http://www.icjce.es/
Instituto de Auditores Internos de España
http://auditoresinternos.es/

Organismes internacionals:

a) D’àmbit mundial o continental

Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)
http://www.contadores-aic.org/index.php?node=832
Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA)
http://www.cilea.info/
Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)
http://www.capa.com.my/
European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA)
http://www.efaa.com/
Fédération des Experts-comptables Européens (FEE)
http://www.fee.be/
 Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones 
(FIDEF)
http://fidef.org/
Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens (FCM)
http://www.fcmweb.org/
Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS) 
http://www.fadecs.com/
International Federation of Accountants (IFAC)
http://www.ifac.org/
Pan African Federation of Accountants (PAFA)
http://www.pafa.org.za/

b) D’àmbit regional

Association of Accountancy Bodies in West Africa (ABWA)
http://www.abwa-online.org/
Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors (ECCAA)
http://www.eccaa.org/
Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS) 
http://www.fadecs.com/
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Fédération des Experts-Comptables Méditerranéens (FCM)
http://www.fcmweb.org/
 Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones 
(FIDEF)
http://fidef.org/
 Gulf Cooperation Council Accounting and Auditing Organization 
(GCCAAO)
http://www.gccaao.org/ar/
South Asian Federation of Accountants (SAFA)
http://www.esafa.org/
The Institute of Chartered Accountants of the Caribbean (ICAC)
http://www.icac.org.jm/


