
 

14 de juny del 2018 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

14 de juny (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya 

Conferència: L'Ebitda, indicador útil o inútil? Ponent: E.Gironella +INFO 
    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

 

  

FC BARCELONA: PREMI ACCID A LES BONES PRÀCTIQUES EN INFORMACIÓ 

FINANCERA 

El FC Barcelona ha estat guardonat amb el Premi a les Bones Pràctiques 

en Informació Financera atorgat per l'Associació Catalana de 

Comptabilitat i Direcció (ACCID). Aquest premi, lliurat en el marc de la V 

Jornada ACCID Noves tendències en Comptabilitat, Control 

i Finanzas celebrada el passat 1 de juny de 2018 a la seu de la Universitat 

de Vic-Universitat Central de Catalunya, és un reconeixement per part 

dels professionals del sector econòmic a la qualitat de la transparència de 

les dades financeres que el Club presenta cada temporada. 

http://accid.org/agenda.php?id=1045
http://www.accid.org/documents/COMPOSICIO_DE_LA_JUNTA1.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-12-2018.pdf?
http://www.accid.org/centraldecasos/downloads/cas-practic-2018.-almirall-sa.-bernat-pujol-amb-format.pdf?
http://komunicakit.com/?
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-recerca-treball-grau-tesi-master-tesi-doctoral-altres-projectes-recerca-p-150.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-govern-coporatiu-bases-conceptuals-aplicacions-practiques-p-151.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-master-finanzas-claves-fundamentos-estrategias-operativas-finanzas-empresariales-p-152.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-plan-general-contabilidad-pymes-analisis-prctico-fondo-p-154.html?language=ca


El jurat ha valorat, entre altres aspectes, la informació sobre la situació i la 

gestió de riscos, actius intangibles, medi ambient i dimensió 

social. Enric Tombas, directiu del FC Barcelona, ha estat l'encarregat de 

recollir el guardó en un acte en el qual van participar unes 300 persones 

entre emprenedors, directius, professionals i acadèmics de la comptabilitat 

i la direcció d'empreses. 

El lliurament ha estat precedida per una jornada en la qual es varen impartir 

diverses xerrades i s'han realitzat fins a 10 sessions de treball en l'àmbit de 

les finances i la gestió empresarial. 

  

  

 

  

COMPTES ANUALS. INFORMACIÓ FISCAL A INCLOURE A LA MEMÒRIA 

(Conferència : 7 de juny de 2018) 

El dijous 7 de juny es va celebrar a l’ACCID, a la seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya (CEC), la conferència “Comptes Anuals. 

Informació fiscal a incloure a la Memòria”  impartida per en Josep 

Maria Noguera, soci de JM Noguera, Serveis de Consultoria Empresarial, 

SL; responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l’APTTCB) i per en 

Josep Maria Garcia, director econòmic-financer de Saba Infraestructuras, 

SA, acompanyats per en Xavier Osés Garcia, vicepresident de l’APC-

ACCID, tots ells membres de la Comissió de Relacions entre Comptabilitat 

i Fiscalitat de l’ACCID. 

En aquesta sessió s’ha fet un repàs del contingut de la informació fiscal a 

la Memòria i altres requeriments informatius de recent desenvolupament, 

estructurant-lo en dues parts: 

INFORMACIO FISCAL A INCLOURE EN LA MEMÒRIA DELS 

COMPTES ANUALS 

L’exposició ha concretat aquella informació fiscal que ha d’incloure la 

Memòria, a la Nota 12 sobre Situació fiscal,  sobre conciliacions tant a la 

base imposable (contra el resultat comptable) com a la quota (contra la 

despesa per impost), detall dels actius per impostos diferits i passius per 

diferències temporàries imposables, incentius aplicats o pendents 

d’aplicar, compromisos contrets o altres aspectes fiscals, alguns exemples 

de textos que poden incorporar-se. 

Altes qüestions específiques que poden afectar a la informació fiscal poden 

derivar de la deducció per reinversió, el diferiment per reinversió, canvis 

de criteris d’amortització, revaloritzacions i actualitzacions de valors,... 

També tenen un tractament significat en aquest exercici les societats civils 

amb objecte mercantil i poden tenir-ho les societats que en el seu moment 

van ser qualificades com societats patrimonials.  Alguns règims especials 

de l’impost sobre societats també poden requerir informació addicional 

com el règim especial dedicat a les combinacions de negocis. 

DOS CASOS PARTICULARS IMPOSATS PER LA NORMA 

FISCAL 

Es va aportar una visió aplicada, des la vessant empresarial, de la 

complexitat de complir amb l’obligació d’informació país per país (a 

Espanya el model 231) que les normatives internacionals (OCDE), 

europea (a través de les Directives) i espanyola venen regulant i que 

haurà de facilitar-se aquest any com segon exercici d’aplicació. 

Enllaç a la presentació d'en J.M.Noguera 

http://www.accid.org/documents/20180607_informacio_en_la_memoria_aspectes_fiscals.pdf


Enllaç a la presentació d'en J.M.García 

  

 

  

VI CONVOCATÒRIA DEL PREMI ALS MILLORS CASOS PRÀCTICS DE LA 

FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA 

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la Barcelona School 

of Management (BSM), el Departament d'Economia i Empresa i l'ACCID 

volen impulsar la creació de casos pràctics que puguin utilitzar-se 

posteriorment per a la docència. 

La idea és aprofitar els treballs de bona qualitat realitzats pels alumnes de 

la nostra Facultat o de la BSM, en algunes assignatures com poden ser 

Anàlisi d'Estats Comptables, Direcció Comercial, Direcció Estratègica o 

Treball fi de Grau, entre d'altres. 

Els professors que identifiquin bons treballs iniciarien una reconversió del 

treball en cas pràctic, conjuntament amb l'alumne o alumnes que hagin 

elaborat el cas. De manera que el cas pràctic tingui tres apartats: (i) 

enunciat, (ii) preguntes i (iii)  "teaching notes". 

Els autors del  cas pràctic seran els alumnes i el professor que hagi 

supervisat el cas. 

Candidatures  

- Seran candidats als premis aquells estudiants de la Universitat Pompeu 

Fabra i de la Barcelona School of Management (BSM) que hagin realitzat 

un cas pràctic, preferentment real, i que per la seva importància, 

originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes 

especialment. 

- Els casos pràctics han d'haver estat supervisats per un professor de la 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials o de la Barcelona School 

of Management. 

- No s'acceptaran casos que ja hagin estat premiats a la convocatòria de 

ACCID-Premi Cas Pràctic. 

Període de presentació de les candidatures 

- Es podran presentar candidatures fins el 17 de juliol del 2018. 

+ INFO 

  
  

  Socis Protectors 

13 de juny (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 

EDUCACIÓ DE QUALITAT Beneficis de l’educació de qualitat per a les 
organitzacions +INFO 

19 de juny (11:30) Palau Macaya, Barcelona 

L’Empresa social: reptes i aliances +INFO 

20 de juny (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 

http://www.accid.org/documents/20180607_informacion_pais_x_pais_+_720_CCAA.pdf
http://www.accid.org/premisupfaccid.php
https://www.auren.com/ca-ES/ODS%20EDUCACI%C3%93%20JUNY%202018.pdf
http://www.accid.org/documents/programa_jornada_19juny2018.pdf


Els plans d’igualtat a les organitzacions: una necessitat més que una 
opció +INFO 

26 de juny (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 

Organitzacions sostenibles energèticament. Vies de finançament i 
subvenció per a actuacions en matèria energètica 2018 +INFO 

28 de juny (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 

EL DPD/DPO delegat de protecció de dades del nou reglament europeu 
de protecció de dades enfocament pràctic per a entitats públiques, 
privades i no lucratives +INFO 

05 i 06 de juliol (08:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

28è Fòrum de l'Auditor Professional +INFO 

6 de juliol (09:30) ESADECREAPOLIS 

Open Working Session de “Marca personal” +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 

  

 

 

https://www.auren.com/ca-ES/Plans%20igualtat%20juny%202018.pdf
https://www.auren.com/ca-ES/MAT%C3%88RIA%20ENERG%C3%88TICA%20%20juny%202018%20con%20cluster.pdf
https://www.auren.com/ca-ES/PROTECCI%C3%93%20DE%20DADES_JUNY%202018%202%20ED.pdf
https://www.auditorscensors.com/ca/28e-forum-de-lauditor-professional
https://www.inscribirme.com/marcapersonal
mailto:info@accid.org

