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l’ASSOCIACIÓ DE COMPTABLES 

DE CATALUNYA (1924-1940) 



L’origen (12.02.1924)- I   

Objectius: 
 

• Coneixements tècnics...   

• Defensa dels interessos de la classe 
(sic)... (estatuts 1927) 

 

...agrupar, sense caràcter sindical, els 
comptables... (Gran Enciclopèdia Catalana) 

 



  

  

L’origen (12.02.1924)- II  
 

Mitjans (segons els estatuts 1927) 
 

• Converses tècniques 
• Celebració de conferències 
• Publicació d’una revista 
• Edició de llibres 
• Borsa de treball 
• Quants mitjans es creguin convenients... 



  

  

La societat catalana anys 20 
 
 

• Augment de població (zones industrials) 

• Crisi crònica a l’agricultura (polítiques) 
• 320 mil immigrants: indústria, construcció 

• Crisis tèxtil i metal·lúrgica atenuades 
• Prosperitat moderada 
• Burgesia =>Cambres de C., cercles mercantils... 

• Cl. Mitjana funcionaris, pagesos, dependents... 

• Obrers => sindicats (CNT) 



  

  

Escenari post-Guerra’14 
 

• Assoliment de guanys (neutralitat)  

• Enriquiment d’empresaris (“nous rics”) 

 -> però no es va aprofitar a la industria 

• Cambó al govern   

 -> però el seu reformisme no es va desplegar 

• Sectors dirigents recolzen els militars al poder: 

 -> Dictadura (1923-1930) 



  

  

La Dictadura 

• Suport inicial de la burgesia i  la Lliga  

• Posterior pèrdua de confiança 

• Fi dels conflictes socials (queden latents)  

• Fi dels anys “de les pistoles” 

• Expansió econòmica 

• Caiguda després del ‘29 (preàmbul del 18-07.36) 



  

  

Teories comptables 

• Itàlia, disjuntiva  
Besta: teoria dels comptes, La Ragioneria 
Cerboni: comptabilitat ciència de l’administració 
 

• Alemanya 
Schmalenbach: Balanç dinàmic 
 (orientat al càlcul dels resultats) 
 

• França 
Leon Batardon: Comptabilitat en fulls mòbils (1929) 



  

  

ACC. Esdeveniments I 

1925: Revista Organització 

1926: Assistència Congrés Internacional 

1926: I Congrés nac. de Comptabilitat 

1927: Nou domicili. Germandat  

1927: Delegació a Lleida i Igualada (1) 
 

 

         (1) Consten altres delegacions com Tarragona, però s’ignora l’any. 
 



  

  

ACC. Esdeveniments II 
 

1929: VI Congrés Intern. de Comptabilitat 

1931: Suport a l’Asociación de contables de Galicia 

1932: Exposició retrospectiva de documents 

1932: Nou domicili. Suport a l’Estatut 

1933: Front Únic Treballadors Mercantils. Vaga 
 
 



  

  

Presidents: 
 
 
1925 - Antoni Planas 
1927 - Andreu Bausili 
1929 - Josep Ant. Vandellós 
1933 - Manuel Francitorra 
1934 - Antoni Feliu 
1936 - Manuel Francitorra 
 
 

 



 
 
  



  

  

Conferenciants-professors... 
 

• Ferran Boter Mauri (Doctrines comptables) 

• Josep Gardó Sanjuan   (Acadèmia Cots Barna.) 

• Rafael Gay de Montellà (Dret mercantil) 

• Pere Gual Villalbí (Foment Treball Nacional) 

• Javier Kühnel (Professor, delegat a Lleida) 

• Ricard Piqué Batlle (Cambra C., membre de consells...) 

• Josep Mª Tallada Paulí (taylorisme (2), anàlisi estadística) 

• Miquel Vidal Guardiola (polític, professor, articulista) 

 



 
 
 



 
 
 

MOLTES GRÀCIES! 
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Primer Congrés Català de Comptabilitat 
Barcelona, 1926 
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Origen 

Durant el Cinquè Congrés Internacional de 
Comptabilitat (Brussel·les, 1926) es confià a 
l’Associació de Comptables de Catalunya 
l’organització del Sisè Congrés. 
 
El Primer Congrés de Comptabilitat de Catalunya 
era una manera de “posar a proba les nostres 
forces”, per veure si serien capaços d’organitzar el 
congrés internacional. 



Esperit 
“Únicament podran tractar-s'hi els temes de 
l’organització comptable més adequada a les 
indústries i comerç característics de la nostra terra 
i quines conclusions aprovades portarà com a l’obra 
comptable de Catalunya al Congrés Internacional de 
Comptabilitat del proper any 1927” 

 
Revista Organització, gener 1926 



Programa (I) 

Dijous, dia 23 de setembre de 1926 

 

19,30  Sessió inaugural 

22,00 Primera sessió de treball 

 



Programa (II) 
Divendres, dia 24 de setembre de 1926 
 
10,00  Visita a una indústria: La Hispano Suiza 
17,00 Segona sessió de treball 
22,00 Obertura del curs 1926-1927 i 
 conferència “El que ha d’ésser i no ha 
 d’ésser la lletra de canvi”, a càrrec de Joan 
 Vallés i Pujals 



Programa (III) 

Dissabte, dia 25 de setembre de 1926 

 

16,00 Tercera sessió de treball 

22,00 Conferència “Com es combinen les 
 monedes i les mercancies en les  relacions 
comercials dels pobles”, a  càrrec de Francesc 
Colindres 



Programa (IV) 

Diumenge, dia 26 de setembre de 1926 

 

10,00 Visita a l’Exposició de Barcelona 

22,00 Sessió de clausura 



Estructura organitzativa 

- Comitè executiu, presidit per Antoni Planas Babra 

- Jurat qualificador 

- Comitè d’admissió i classificació de treballs, 
presidit per Antoni Planas Babra 

- Comitè d’organitzador d’actes, presidit per Josep 
Coral Alejandre 

 



Admissió de treballs 

Es va fer una crida a la participació, demanant la 
inscripció i l’enviament de treballs relacionats 
amb les temàtiques del congrés. 

 

Les aportacions serien presentades i debatudes 
en les sessions de treball i les conclusions 
sotmeses a un Jurat Qualificador. 



Temàtica del congrés 

1. Alimentació 
2. Enllumenament, 

calefacció i força 
3. Construcció 
4. Higiene 
5. Industries tèxtils i 

derivades 
6. Confecció i derivats 
7. Indústries químiques 
8. “Curtit” de pells 
9. Indústries sureres 

10. Indústries de la fusta 
11. Indústria paperera 
12. Indústries gràfiques 
13. Indústries siderúrgiques i 

metal·lúrgiques 
14. Vehicles de totes menes 
15. Indústria vidriera 
16. Indústries vàries 
17. Diversos 
18. Banca 
 



Aportacions al congrés (I) 
Aportacions presentades a la primera sessió: 

1. “Les fitxes per a substituir els resum diaris en la 
Comptabilitat bancaria”, per Josep  Despouey  i 
Emili Bosch Amat. 

2. “Comptabilitat de la Industria del Carbur de 
Calci”, per Antoni Pach. 

3. “Acotacions a un assaig teòric de realització 
administrativa i comptable, per una empresa 
metal·lúrgica”, per Josep Coral Alejaldre. 



Aportacions al congrés (II) 

Aportacions presentades a la segona sessió: 

4. “Principis fonamentals de la Tenidoria de 
Llibres”, per Rvd. P. Ferran Gaya. 

5. “Comptabilitat i preu de cost d’una fàbrica de 
cartolines i paper de fil  ”, per Antoni Feliu i 
Codina. 

6. “Assaig per una teoria racional de la 
Comptabilitat”, per Javier Kunhel. 



Aportacions al congrés (III) 
Aportacions que s’havien de presentar a la tercera 
sessió: 

7. “Comptabilitat d’Empreses Explotadores 
d’exclusives Cinematogràfiques”, per Lluis 
Ezcurdia. 

8. “Les grans construccions, la seva administració i 
comptabilitat”, per Antoni Planas Babra. 

9. “Comptabilitat de les Industries Tèxtils a 
Catalunya”, per M. Guiu Oliveras. 

 



Aportacions al congrés (IV) 
10.“Organització i Plan de Contabilitat en una 

empresa de fluid elèctric”, per Joan de Déu 
Mora. 

11.“Organització adequada pels comerciants de 
Carbó Mineral”, per Isidre Surralles. 

12.“La Comptabilitat en el ram de Duanes i 
derivats”, per Ignasi Delhom. 

13.“La Comptabilitat aplicada a la Industria del 
Calçat”, per Angel Urriarte. 

 



Curiositat 

Algunes de les conferències i aportacions no es 
varen poder presentar perquè el governador 
civil de Barcelona va emetre un ofici obligant a 
què es desenvolupessin els actes pendents en 
llengua castellana, pel caire internacional que 
considerava havia agafat el congrés. 



Comparativa 
1926 2015 

Caràcter del congrés Local , però amb suport 
internacional 

Internacional 

Durada del congrés 4 dies 2 dies 

Llengua del congrés Català i castellà Català, castellà, anglès i 
portuguès 

 
Sessions oficials 

 
Sessió inaugural i  de 

clausura 

 
Sessió inaugural i  de 

clausura 

Número de 
conferències 

2 2 plenàries 
6 simultànies 

Número d’aportacions 3 sessions de treball  
13 treballs presentats 

17 sessions de treball 
simultànies 

23 comunicacions 

 
Quota d’inscripció 

 
Individual: 5 pessetes 
Col·lectiu: 10 pessetes 

 
Soci ACCID: 105 € 

No soci ACCID: 160 € 



 
 
 

MOLTES GRÀCIES! 
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