
 

14 de setembre del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

15 de setembre (09:30-10:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu 
Girona 

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

Conferència: Del reconocer (in)Competencia al pleno despliegue de la 
Competencia Ponent: G. Ginebra +INFO 

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

Conferència: Tractament comptable de les operacions vinculades +INFO 

10 d'octubre (18:00-19:30) EC-Consejo General de Economistas Madrid 

Conferència: Reglas y guías de estilo para el diseño de informes y 
presentaciones empresariales: los estándares internacionales IBCS 
Ponent: X.Subirats +INFO 

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

Conferència: Reglas y guías de estilo para el diseño de informes y 
presentaciones empresariales: los estándares internacionales 
IBCS Ponent: X.Subirats +INFO 

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

Conferència: El rol del controller en la integració de la informació de 
sostenibilitat en la presa de decisions +INFO 

http://www.accid.org/agenda.php?id=958
http://www.accid.org/agenda.php?id=959
http://accid.org/agenda.php?id=962
http://accid.org/agenda.php?id=947
http://www.accid.org/agenda.php?id=948
http://accid.org/agenda.php?id=961
http://accid.org/agenda.php?id=958?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-16-2017.pdf?
http://www.jornadaeconomistes.cat/?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?


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  

 

  

PREMI AL MILLOR CAS PRÀCTIC: TESLA MOTORS, INC 

L'ACCID va atorgar el Premi al millor cas pràctic al Cas Tesla Motors, 

escrit per Ivan Agudo, Eduard Casanova, Marc Esgleyes, Iñaki 

Martinez de Morentin i Victor Recacha, estudiants de la Universitat 

Pompeu Fabra. 

El Premi al millor cas pràctic es lliura a aquelles persones que hagin 

realitzat un cas pràctic, preferentment real, relacionat amb la comptabilitat 

o la direcció d’empreses, i que per la seva importància, originalitat, 

implicacions o aportacions mereixin ser reconegudes especialment. 

El guardó es va atorgar en el marc del VII Congrés de Comptabilitat i 

Direcció ACCID i APC que es va celebrar els dies 8 i 9 de juny a l’IESE 

Business School de Barcelona i està dotat amb 600 euros.  

Accés al cas 

  

 

  

ESTUDI ANÀLISI ECONÒMIC-FINANCER: LAS FINANZAS DE LAS CINCO 

GRANDES LIGAS EUROPEAS per J.M.Gay de Liébana 

Presentem l'estudi sobre l'anàlisi econòmic-financer de les finances de les 

cinc grans lligues europees realitzat per José Maria Gay de Liébana, 

economista, advocat i professor d'Economia Financera i Comptabilitat de 

la Universitat de Barcelona.  

En ell s'analitza de forma sistemàtica la situació patrimonial, financera i 

econòmica del futbol europeu, centrant-se en les Cinc Grans Lligues i els 

clubs que les formen: PremierLeague, Bundesliga, La Lliga, Sèrie A i 

Ligue 1. 

Accés a l'estudi 

  
  

  Socis Protectors 

http://accid.org/agenda.php?id=946
http://www.accid.org/centraldecasos/downloads/tesla-motors-inc.nn.pdf
http://www.accid.org/documents/ANALISIS_ECONOMICO-FINANCIERO_5_GRANDES_LIGAS._JMGay_de_Liebana._6_SEPTIEMBRE_2017.pdf
http://www.accid.org/llibreria/accid-empreses-menteixen-maquillen-comptes-prevenir-detectar-temps-p-141.html?language=ca?
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/accid-profit-final-contabilidad-p-143.html?osCsid=mibai8on0khl7vsqp7pv8ph8e6?


18 de setembre (09:00) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

IV Jornada sobre investigació en auditoria +INFO 

19 de setembre (16:00) Pavelló Garbi 

La cooperativa, una opció de continuïtat per les SCP +INFO 

19 de setembre (13:30) Asset Barcelona 

XXVII Jornada Anual Asset: Revolución digital. Qué significa para el 
financiero +INFO 

20 de setembre (16:00) World Compliance Association (Sala Webinar) 

Identificación, análisis y evaluación de riesgos de compliance +INFO 

22 de setembre (09:30) Valls Genera 

Els fons propis en les cooperatives +INFO 

22 de setembre (10:00) Barcelona Centre Financer 

Jornada sobre Ciberseguretat +INFO 

26 de setembre (09:30) Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i 
Laborals 

Taller generalista àmbit econòmic, fiscal i jurídic de les cooperatives per 
a personal tècnic assessor, professorat i persones emprenedores +INFO 

28 de setembre (09:30) Col·legi Economistes de Catalunya-Seu Lleida 

La cooperativa, una opció de continuïtat per les SCP +INFO 

28 de setembre (09:30) ICAB 

Taller l’Exercici de l’advocacia a través de la cooperativa +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         
 

  
Suport Institucional   

 

Patrocinadors   

https://www.auditorscensors.com/ca/iv-jornada-sobre-investigacio-en-auditoria
http://aracoop.coop/formulari-del-taller-la-cooperativa-una-opcio-de-continuitat-de-negoci-per-a-les-scp-2017/
https://asset.es/actividades/xxvii-jornada-anual-asset-barcelona/
http://www.accid.org/formacio.php?id=0&sec=2&pag=2
http://aracoop.coop/formulari-taller-els-fons-propis-en-les-cooperatives-i-en-especial-els-fons-de-reserva-en-les-cooperatives-agraries-2017/
http://www.barcelonacentrefinancer.cat/
http://aracoop.coop/formulari-del-taller-sobre-lambit-economic-fiscal-i-juridic-de-les-cooperatives-per-a-assessories/
http://aracoop.coop/formulari-del-taller-la-cooperativa-una-opcio-de-continuitat-de-negoci-per-a-les-scp-2017/
http://aracoop.coop/esdeveniment/taller-lexercici-de-ladvocacia-a-traves-de-la-cooperativa-a-licab/
http://www.jornadaeconomistes.cat/
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/programa-de-postgrado-de-direccion-financiera-modalidad-semipresencial


   
 
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 
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