
 

18 de gener del 2018 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

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 

5 de febrer (16:30-18:00) Associació Professional de Tècnics Tributaris de 
Catalunya i Balears 

“Les CCAA: Una obligació que mereix ser més valorada” Ponent: J.L.Giral 
+INFO 

12 de febrer (16:00-17:30) Col.legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya 

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

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

http://www.accid.org/agenda.php?id=1001
http://www.accid.org/agenda.php?id=990
http://www.accid.org/agenda.php?id=991
http://accid.org/agenda.php?id=992
http://accid.org/agenda.php?id=985
http://www.accid.org/agenda.php?id=990?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-01-2018.pdf?
http://www.accid.org/documents/Amortitzacions_aplicables_2017_i_2018.pdf?
http://komunicakit.com/?
http://jornada-accid.org/


Sessió sobre Bon Govern Corporatiu. Presentació del monogràfic “Bon 
Govern Corporatiu” i “Guía de buen gobierno para pymes” REA(RSC-II) 
Ponents: O.Amat, C.Puig de Travy i X.Subirats +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

 

  

“EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS” Resolución del ICAC de 9 de Febrero de 2016. 

Análisi y ejercicios práctico. (Conferència 16 de gener 2018) 

El dimarts 16 de gener es va celebrar al Col·legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya (CCJCC) la conferència “EL IMPUESTO 

SOBRE BENEFICIOS” impartida per Ramon Ferrer 

Pedrola, professor de Dret financer i tributari (TEU) de la Universitat de 

Barcelona (1981-2015), Vicent Ferrer Grau, Dr. Economia Financera i 

Comptabilitat, llicenciat en Ciències Actuarials i financeres i Professor de 

Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i  acompanyats per Daniel 

Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 

En Ramon Ferrer i en Vicent Ferrer ens vam posar al dia sobre la 

Resolució de l'ICAC del 9 de febrer de 2016 que compleix la funció 

d'adaptar tals normes a les exigències establertes en el PGC, incorporant 

en el Dret comptable intern espanyol bona part de la doctrina de la Norma 

Internacional de Comptabilitat, número 12, de l'Impost sobre guanys. 

Van analitzar el concepte “efecte impositiu” i els mètodes a l'ús de la seva 

determinació i valoració. S'analitza la construcció conceptual 

del PGC sobre la matèria i la metodologia comptable, amb referència al 

reconeixement i valoració, d'una banda, i de la informació a revelar per una 

altra. 

Sobre aquesta base, analitzaren el text de la Resolució de l'ICAC de 9 de 

febrer de 2016 estructurada en una anàlisi general, anàlisi d'aspectes 

específics, fons de comerç i consolidació de comptes, incidència de règims 

tributaris i, el detall de la informació a revelar. I van  introduir esquemes i 

exercicis d'aplicació amb l'objectiu de concretar i visualitzar l'aplicació de 

la Resolució.  

http://accid.org/agenda.php?id=995
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-profit-noves-tendencies-controlling-p-144.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-plan-general-contabilidad-actualizacion-2017-incluye-consultas-resoluciones-icac-p-146.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-master-contabilidad-p-149.html?language=ca


Tots els assistents a la conferència, varen poder adquirir el manual “El 

Impuesto sobre Beneficios”, a un preu especial. 

  

  

 

  

“CONTROLLER ESTÀS A PUNT?” (Conferència 17 de gener 2018) 

El dimecres 17 de gener es va celebrar a l’Edifici Universitari del 

TecnoCampus Mataró-Maresme la conferència ''Controller estàs a 

punt?” impartida per Gemma Cid, professora  associada de la UPF-

Barcelona School of Management i per Marc Oliveras, economista, 

professor associat UPF-Barcelona School of Management i coordinador de 

l’Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control 

d’ACCID,  acompanyats per Maria Dolors Celma Benaiges, professora 

TecnoCampus Mataró-Maresme-Escola Superior de Ciències Socials i de 

l’Empresa.  

Na Gemma Cid i en Marc Oliveras ens van fer plantejar fins a quin punt 

som conscients que els llocs relacionats amb el control, la comptabilitat i 

finances tenen un 90% de probabilitat de ser substituïts per màquines?  Se 

sol pensar que aquestes solament poden substituir tasques de baix valor 

afegit… però, n’estem segurs?  En què es basen aquells qui insisteixen que 

ens preocupem? Tindran raó? 

En aquesta conferencia s’han tractat algunes de les principals tendències 

que afectaran el futur de les empreses, com el Big Data i la intel·ligència 

artificial, la creixent importància de tots els temes relacionats amb la 

sostenibilitat, la gestió futura de les persones (gestió del talent), i la 

internacionalització. Totes elles tindran un impacte molt gran en els 

sistemes de control de gestió i, per descomptat, en la mateixa figura del 

controller, que haurà de gestionar de forma òptima tots aquests canvis. 

Tots els assistents a la conferència se'ls hi va obsequiar amb un exemplar 

del monogràfic  “Noves tendències en controling”. 

Enllaç a la presentació 

  

  
  

  Socis Protectors 

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 per la 
sostenibilitat del cooperativisme agroecològic?" +INFO 

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 

http://www.accid.org/llibreria/accid-impuesto-sobre-beneficios-resolucion-icac-febrero-2016-analisis-ejercicios-practicos-p-147.html?osCsid=sb9u9unq0vd8tvnbg4l11ep704
http://www.accid.org/llibreria/accid-impuesto-sobre-beneficios-resolucion-icac-febrero-2016-analisis-ejercicios-practicos-p-147.html?osCsid=sb9u9unq0vd8tvnbg4l11ep704
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-noves-tendencies-controlling-p-144.html?language=ca
http://www.accid.org/documents/Conferencia_TCM_17_01_2018_def.pdf
https://www.auditorscensors.com/ca/jornada-sobre-aspectes-concursals
http://xes.cat/esdeveniment/presentacio-linforme-canvi-descala-revulsiu-sostenibilitat-del-cooperativisme-agroecologic/
https://auren.com/ca-ES/RISC_EMPRESARIAL_GEN_2018.pdf


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.  
  

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://auren.com/ca-ES/TANCAMENT_COMPTABLE_GEN_2018.pdf
http://www.worldcomplianceassociation.com/evento.php?id=531
mailto:info@accid.org

