11 de gener del 2018
Novetats

Agenda

16 de gener (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya
Conferència: El impuesto sobre Beneficios. Resolución del ICAC de 9 de
Febrero de 2016. Análisi y ejercicios práctico Ponent: R.Ferrer +INFO
17 de gener (16:00-17:30) Tecnocampus Mataró-Maresme
Conferència: Controller estàs a punt? Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO
22 de gener (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Conferència: ''El Tancament Comptable 2017'' Ponents: G.Soligó, M.García
+INFO
23 de gener (19:00-20:30) RAED-Reial Acadèmia Europea de Doctors
Presentació del Llibre "COM FER RECERCA" Ponent: O.Amat +INFO
31 de gener (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Conferència: "Banca ètica: banca amb valors per millorar el món i les
persones" Ponents: O.Amat, J.Cavallé, A.De las Heras +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
PRIMERA REUNIÓ DEL COMITÈ ORGANITZADOR DE LA V JORNADA ACCID I
APC A LA UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

El passat dimarts 9 de gener es va celebrar la primera reunió del Comitè
Organitzador de la V Jornada ACCID i APC coorganitzat per l’ACCID i
l’Associació de Professors de Comptabilitat i Control (APC) a la seu de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya que se celebrarà l’1
de juny de 2018.
El Comitè Organitzador està integrat per 47 organitzacions de diferents
àrees professionals com: assessories, consultories, associacions,
fundacions, col·legis professionals, universitats, patronals i empreses.
A la reunió es va presentar la Jornada com a punt de trobada de
professionals, acadèmics, empreses i administració pública, amb l’objectiu
de presentar nous desenvolupaments en matèria comptable i de finances;
fomentar l’intercanvi d’idees i experiències entre els diferents sectors
empresarials i professionals; i donar a conèixer la investigació que es porta
a terme i els diferents grups de recerca existents, per tal d’impulsar-los. Es
va exposar l’esquelet del programa i el funcionament de les sessions
simultànies de treball. Es va sol·licitar els membres del Comitè, propostes
de temes que fossin d’interès per tractar-se dins el marc de la V Jornada
ACCID, es va presentar el Dossier de Patrocinis per les entitats que
estiguessin interessades en col·laborar amb el finançament d’aquest i es va
demanar recolzament per la difusió del mateix.
Varen estar presents: Antoni Abad (CECOT), Oriol Amat (President
ACCID), Núria Arimany (Universitat de Vic), Helena Benito
(Universitat de Girona), Josep Bisbe (ESADE), Màrian Buil
(Tecnocampus Mataró-Maresme), Jordi Calabuig (Fundació Privada
d’Estudis Superiors d’Olot), Jordi Conca (Fundació Universitària del
Bages (FUB)), Albert Fernández (IESE Business School), Teresa
Gómez (Wolters Kluwer), José Antonio González (Deloitte), Xavier
Gotzens (Wolters Kluwer), Jordi Martí (Associació Comptables del
Principat), Lourdes Melero (Associació Professional de Tècnics
Tributaris de Catalunya i Balears), Marc Oliveras (ACCID), Ana
Quesada (ACCID), Montserrat Ramírez (Caixa d’Enginyers), Anna
Sabata (Universitat de Vic), Ramon Saladrigues (Universitat de Lleida),
Filo Tió (Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de
España), Glòria Torres i Carme Viladecans (Universitat de Vic).

Finalment, es va gaudir d’una visita guiada per les instal·lacions de la
Universitat de Vic.
Si estàs interessat en rebre més informació sobre la possibilitat de
participar a la V Jornada fes click a Enllaç
TIPUS LEGAL D'INTERÈS DE DEMORA APLICABLE A LES OPERACIONS
COMERCIALS DURANT EL PRIMER SEMESTRE NATURAL DE L'ANY 2018

Resolució de 21 de desembre de 2017, de la Secretaria General del Tesoro
i Política Financera, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora
aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de
l'any 2018.
Enllaç de referència

Socis Protectors

9 de gener (09:00) Col.legi de Secretrais, Interventors i Tresorers de
l'Administració Local de Barcelona
Taller sobre aspectes pràctics derivats dels processos de canvi de forma
de gestió de serveis públics i d'internalització de serveis +INFO
11 de gener (09:00) CCJCC-Cambra de Comerç de Tarragona
Com ens afectaran els canvis normatius de les NIA-ES 700 Revisada, 701,
705 Revisada, 706 Revisada, 710 i 720 Revisada +INFO
15 de gener (09:30) CCJCC-Cambra de Comerç de Tarragona
Actualitat en matèria de preus de transferència i operacions vinculades
+INFO
18 de gener (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Enfocament pràctic per
a entitats públiques i privades +INFO
18 de gener (16:00) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Jornada sobre aspectes Concursals +INFO
18 de gener (18:00) Grup ECOS
Presentació de l’informe "El canvi d’escala, un revulsiu
sostenibilitat del cooperativisme agroecològic?" +INFO

per

23 de gener (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
La gestió del risc empresarial i els nous esquemes ISO 9001:2015 I
14001:2015 +INFO
25 de gener (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

la

Tancament comptable i novetats legislatives per a les entitats no
lucratives +INFO
8 de febrer (09:00) Auditorio CECABANK
1er Congreso Nacional Antifraude +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors

Vostè rep aquest missatge perquè aquesta adreça de correu-e està associada a un dels nostres socis. Aquest missatge conté
informació adreçada exclusivament al seu destinatari; informació que pot ser privilegiada o confidencial. Si vostè no és el
destinatari l'informem que d'acord amb la legislació vigent, la utilització, divulgació i/o còpia sense permís previ està prohibida. Si
ha rebut aquest missatge per error li demanem que ens ho comuniqui a l'adreça info@accid.org i destrueixi immediatament aquest
correu.
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