
 

19 de gener del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

23 de gener (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Prevenció i detecció del frau empresarial Ponent: E.Olcina 
+INFO 

23 de gener (18:00-19:00) Andorra 

Conferència: Ràtios sectoriale 2015 Comptes anuals (balanços i comptes 
de resultats) de 166 sectors i 25 ràtios per a cada sector  

Ponents: J.Batalla i L.Muñiz +INFO 

6 de febrer (18:00-19:30) CEC Barcelona 

Conferència: El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. Canvis en 
les obligacions de les empreses i dels despatxos Ponents: M.Navarro i 
J.M.Gallart +INFO 

6 de febrer (19:15-20:15) Òmnium Cultural Barcelona 

Conferència: Com detectar empreses que menteixen, i lliurament del 
Premi ACCID-ÒMNIUM Ponent: O.Amat +INFO 

 
    

  Publicacions  

Destacats       

http://accid.org/agenda.php?id=871
http://accid.org/agenda.php?id=877
http://accid.org/agenda.php?id=880
http://accid.org/agenda.php?id=878
http://www.accid.org/congres/CATALA/inscripcio.html?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-01-2017cat.pdf?
http://www.accid.org/documents/BOICAC_N102_de_2015_Consulta_6formatv.pdf?
http://komunicakit.com/


    

    

  Notícies  

 

  

PRIMERA REUNIÓ DEL COMITÈ ORGANITZADOR DEL VII CONGRÉS ACCID I 

APC A L’IESE BUSINESS SCHOOL 

El passat dimarts 17 de gener es va celebrar la primera reunió del Comitè 

Organitzador del VII Congrés coorganitzat per l’ACCID i l’Associació de 

Professor de Comptabilitat i Control (APC) a la seu de l’IESE Business 

School on se celebrarà la setena edició del Congrés ACCID i APC, els dies 

8 i 9 de juny de 2017. 

Aquest Comité està integrat per 37 organitzacions de diferents àrees 

professionals com: assessories, consultories, associacions, fundacions, 

col·legis professionals, ajuntaments, patronals i empreses de Catalunya. 

Es va presentar el Congrés com a punt de trobada de professionals, 

acadèmics i administració pública, amb l’objectiu de presentar nous 

desenvolupaments en matèria comptable i de finances, fomentar 

l’intercanvi d’idees, experiències entre els diferents sectors empresarials 

professionals i donar a conèixer la investigació que es porta a terme i els 

diferents grups de recerca existents, per tal d’impulsar-los. Durant la 

reunió 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 VII 

Congrés 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. 

Finalment, es va gaudir d’una visita guiada per les instal·lacions de l’IESE. 

Si vols més informació sobre la possibilitat de participar al VII Congrés 

fes click a Enllaç        

  

  

 

  

ORDRE HFP/1970/2016, DE 16 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES MODIFICA EL PLA 

GENERAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA, APROVAT PER L'ORDRE 

EHA/1037/2010, DE 13 D'ABRIL 

Amb efectes 1 de gener de 2017, es modifiquen els següents comptes: 

1. Compte 413. «Creditors per operacions pendents d’aplicar al 

pressupost». 

http://www.accid.org/congres/CATALA/presentacio.html
http://www.accid.org/documents/DOSSIER_PAT+COL.2.pdf
http://www.accid.org/documents/Ratios_sectorials_2015_2013_webokRECC.pdf?
http://www.accid.org/llibreria/accid-prevencio-deteccio-frau-lempresa-p-137.html?
http://www.accid.org/documents/Tancament_desembre_2016_web.pdf?
http://www.accid.org/llibreria/accid-guia-tecnica-lelaboracio-balanc-social-p-138.html?


2. Compte 411. «Creditors per periodificació de despeses pressupostàries». 

Enllaç d'interès 

  

   

ÚLTIMES NOVETATS DEL PLA GENERAL COMPTABLE 

Oriol Amat, president de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció 

(ACCID), repassa les recents novetats comptables regulades en el Reial 

decret 602/2016, de 2 de desembre, i com aquestes afecten a les pimes, 

entitats sense ànim de lucre, empreses que tenen fons de comerç i grups 

d'empreses amb comptes consolidats. Entre altres novetats, Amat destaca 

la no obligatorietat de presentar l'ECPN, la simplificació de la Memòria i 

els límits d'aplicació per acollir-se al Pla General Comptable de Pimes. 

 Amb la col·laboració de Wolters Kluwer. 

Enllaç d'interès 

 
  

  Socis Protectors 

3 de febrer (8:45) Barcelona 

2a Jornada d'Actualització de l'Administració Local +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.boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12431.pdf
http://www.asesorestv.com/video/novedades-plan-general-contable
http://www.csital.org/noticies/20170109-2a-jornada-dactualitzaci-de-ladministraci-local.htm
mailto:info@accid.org

