
 

13 d’octubre del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

17 d'octubre (18:30-20:00) TecnoCampus Mataró-Maresme 

Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) amb exemples i exercicis resolts Ponent: 
J.Rizo +INFO 

26 d'octubre (19:00-20:30) UPF-Barcelona School of Management 

Conferència: Regles i guies d'estil per al disseny d'informes i 
presentacions empresarials: els estàndars internacionals IBCS Ponent: 
X.Subirats +INFO 

06 de novembre (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu 
Barcelona 

Conferència: Els Experts Comptables i l'informe de procediments acordats 
Ponents: X.Subirats, C.Puig de Travy +INFO 

10 de novembre (08:30-10:00) CECOT 

Presentació del llibre: ''EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els 
comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps'' Ponent: O.Amat +INFO 

27 de novembre (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya 

http://www.accid.org/agenda.php?id=964
http://www.accid.org/agenda.php?id=948
http://www.accid.org/agenda.php?id=974
http://www.accid.org/agenda.php?id=965
http://www.accid.org/agenda.php?id=964?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-18-2017.pdf?
http://www.jornadaeconomistes.cat/?
http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html?
http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=10217&Idioma=ca-ES?


Conferència: El rol del controller en la integració de la informació de 
sostenibilitat en la presa de decisions Ponent: J.L.Morales +INFO 

27 de novembre (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu 
Barcelona 

Taula rodona: ''Patrimoni comptable Vs Patrimoni real: el cas del Futbol 
Club Barcelona" Ponents: J.M.Gay, O.Amat +INFO 

30 de novembre (19:00-20:30) UPF-Barcelona School of Management 

Conferència: Controller estàs a punt? Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO 
    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

 

  

I Jornada Tècnica CEC-ACCID sobre Normalització Comptable 

El Col.legi d'Economistes de Catalunya i l'Associació Catalana de 

Comptabilitat i Direcció organitzen la I Jornada Tècnica CEC-ACCID 

sobre Normalització Comptable, amb la col·laboració de RECC-Registre 

d'Experts Comptables de Catalunya, FUAB Formació, Barcelona School 

of Management-UPF i la Universitat Autònoma de Barcelona, el proper 8 

de novembre.   

En la mateixa s'impartiran conferències sobre El PGC: noves 

modificacions en matèria d'informació financera i no financera, taules 

rodones sobre Novetats en la normativa comptable i Novetats en 

fiscalitat i en operacions societàries. 

Us convidem a que us inscriviu per a assistir a la jornada. I us facilitem 

enllaç a la informació del programa    

  

http://accid.org/agenda.php?id=961
http://www.accid.org/agenda.php?id=973
http://accid.org/agenda.php?id=946
http://bit.ly/2wKoBy1
http://www.accid.org/llibreria/accid-costos-ladministracio-publica-lajuntament-barcelona-p-148.html?osCsid=o8fdmd62894pvmqkmojjoe9df6
http://www.accid.org/llibreria/noves-tendencies-controlling-p-144.html?language=ca&osCsid=mibai8on0khl7vsqp7pv8ph8e6?
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-plan-general-contabilidad-actualizacion-2017-incluye-consultas-resoluciones-icac-p-146.html
http://www.accid.org/llibreria/impuesto-sobre-beneficios-resolucion-icac-febrero-2016-analisis-ejercicios-practicos-p-147.html?language=ca


 

  

Reglas y guías de estilo para el diseño de informes y presentaciones empresariales: los 

estándares internacionales IBCS (Conferència 10 d'octubre de 2017) 

Dimarts, 10 d'octubre a Economistas Contables - Consejo General de 

Economistas, es va impartir la conferència Reglas y guías de estilo para 

el diseño de informes y presentaciones empresariales: los estándares 

internacionales IBCS a càrrec de Xavier Subirats, membre del Comitè 

Permanent CEC i ACCID, IBCS ® Certified Consultant per a  Espanya, 

acompanyat de Francisco Gracia, president d'Economistas Contables - 

Consejo General de Economistas i Marcos Antón, director executiu 

d'Economistas Contables - Consejo General de Economistas. 

Al llarg de la conferència es van exposar els International Business 

Communication Standards (IBCS®), els estàndards internacionals de 

comunicació empresarial, que podrien tenir un impacte positiu en els 

negocis. Moltes professions com per exemple, en l'enginyeria o 

l'arquitectura, utilitzen sistemes de notació estandarditzada per tal de 

comunicar les seves enormes quantitats d'informació de forma ràpida i 

clara. 

No obstant això, en els negocis existeix una plètora de maneres de 

presentar informes i quadres de comandament, fins i tot dins d'una mateixa 

companyia. En canvi si tinguéssim un patró reconegut que ens permetés 

comprendre immediatament el context i la informació empresarial (d'això 

tracta els IBCS®) tindríem resultats millors, més ràpids i amb menor cost 

en tots els estadis del procés de presa de decisions mitjançant l'ús 

d'estàndards de notació. 

En aquesta conferència  es varen relacionar les regles necessàries per a una 

clara i fidel comunicació empresarial. 

Accès a l'article (català) 

Accès a l'article (castellà) 

  

 

  

Tractament comptable de les operacions vinculades (Conferència 10 d'octubre de 2017) 

Dimarts, 10 d'octubre a la seu del Col.legi d'Economistes de Catalunya, de 

Barcelona, es va impartir la conferència: ''Tractament comptable de les 

operacions vinculades" a càrrec de Jordi Bech, economista i president 

de Crowe Horwath Legal y Tributario, presentat per Martí Garcia, 

vicepresident de la Comissió de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-

ACCID). 

En la conferència es varen exposar les discrepàncies amb les que es poden 

trobar les empreses en la comptabilitat vers la fiscalitat, així com la natura 

dels ajustos comptables vers els extracomptables i l'anomenat ajust 

secundari. 

Aquest acte va estar organitzat per la Comissió de Comptabilitat (comissió 

conjunta CEC-ACCID). 

Accès al ppt 
  

  Socis Protectors 

17 i 24 d'octubre (09:30) Col·legi d'Economistes de Catalunya-Seu Lleida 

Taller àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa +INFO 

http://www.accid.org/revista/documents/Regles_i_guies_(Llarg).pdf
http://www.accid.org/revista/documents/Reglas_y_guias_de_estilo_para_el_diseno_de_informes_y_presentaciones_empresariales_los_estandares_internacionales_IBCS-Jurgen_Faisst_y_Xavier_Subirats_(full).pdf
http://www.accid.org/documents/10_octubre_Tratamiento_contable_de_las_OV.pdf
http://aracoop.coop/esdeveniment/taller-ambit-juridic-economic-i-fiscal-dempreses-cooperatives-a-lleida-i/


19 d'octubre (16:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu Barcelona 

Curs de Comptabilitat Avançada +INFO 

24 d'octubre (09:30) Edifici Activa Mutua 

Taller àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa +INFO 

26 d'octubre (19:00) APDO 

El protocolo en las organizaciones +INFO 

27 d'octubre (08:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu Barcelona 

Jornada dels Economistes 2017 +INFO 

11 de novembre (09:30) UPF-Barcelona School of Management 

Postgrado Semipresencial en Dirección Financiera +INFO 

21 de novembre (09:00) Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) 

XVI Congreso de Directivos de CEDE “Oportunidades y Riesgos del 
Directivo en la Sociedad Digital” +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.  
  

ACCID  Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 
extensió 2019 - info@accid.org 

  

 

 

http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=10264&Idioma=ca-ES
http://aracoop.coop/esdeveniment/taller-ambit-juridic-economic-i-fiscal-dempreses-cooperatives-a-barcelona-ii/
http://www.apdo.org/actividades/proximas-actividades/332-el-protocolo-en-las-organizaciones
http://www.jornadaeconomistes.cat/
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/programa-de-postgrado-de-direccion-financiera-modalidad-semipresencial
http://www.congresodirectivos.com/
mailto:info@accid.org

