
 

19 d’octubre del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

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 

03 de novembre (12:00-13:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu 
Barcelona 

Conferència i Presentació del llibre: ''Els costos ABC a l'Administració 
Pública''. Premi Ferran Termes de l'ACCID 2016. Ponent: C.A.Salanova, 
C.Vivas +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=948
http://www.accid.org/agenda.php?id=975
http://www.accid.org/agenda.php?id=974
http://www.accid.org/agenda.php?id=965
http://www.accid.org/centraldecasos/downloads/cas-caixa-enginyers-cat.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-19-2017.pdf?
http://www.jornadaeconomistes.cat/?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?
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  

 

  

PREMIATS A LA V CONVOCATÒRIA DEL PREMI ALS MILLORS CASOS PRÀCTICS 

DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA UPF-ACCID 

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la Barcelona School 

of Management (BSM), el Departament d'Economia i Empresa de la UPF 

i  l'ACCID atorguen anualment quatre premis als millors casos pràctics que 

puguin utilitzar-se posteriorment per a la docència, amb una dotació 

econòmica de 1.000 euros per cas. 

En aquesta cinquena edició els casos que han estat guardonats han estat: 

Primer premi:  cas Volkswagen, realitzat per Anneke Kilka, Kim 

Schäfer, Daniel Manta, Ioannis Skarparis.  

Segon premi: cas Fotoprix, realitzat per  Marta Lucas, Elena Malavia i 

Cèlia Merino. 

Tercer premi:  cas Abertis, realitzat per Pol Borrellas, Alejandro 

Alzahrawi, Joan Cavallé, Joel Fàbregues, Rosa  Ferrando, Ana Suárez. 

Quart premi 2 ex aequo:  

http://accid.org/agenda.php?id=961
http://www.accid.org/agenda.php?id=973
http://accid.org/agenda.php?id=946
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/accid-profit-master-contabilidad-p-149.html?osCsid=ms2btrc9lgg7jae98kqqr0u2r0


1.- Cas Spotify , realitzat per Juan Barenys, Mireia Falgueras, Maria 

Garcia, Amadeu Roigé, Claudia Tarradellas. 

2.-Cas Nutrexpa, realitzat per Laia Barra, Juan Cano, Raquel De Haro, 

Àngel Delgago i Carla Díaz. 

L'acte de lliurament del premi serà el dimecres 25 d'octubre del 2017 a 

les 19h a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra de Ciutadella 

(c/Ramon Trias Fargas, 25-27). 

  

 

  

DARRERS CANVIS EN LA NORMATIVA COMPTABLE (PGC, PGC PIMES I NORMES 

DE CONSOLIDACIÓ ) AMB EXEMPLES I EXERCICIS RESOLTS (Conferència 17 

d’octubre 2017) 

El dimarts 17 d’octubre es va celebrar a l’Edifici Universitari del 

TecnoCampus Mataró-Maresme  la conferència “Darrers canvis en la 

normativa comptable (PGC, PGC Pimes i normes de consolidació) 

amb exemples i exercicis resolts” impartida per Jordi Rizo, economista, 

professor associat UAB, del departament de Comptabilitat Financera, 

acompanyat per Josep Patau, economista, professor de comptabilitat i 

fiscal de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa - UPF, José 

Luis Martínez, perit economista, professor universitari del TecnoCampus 

Mataró, auditor, i per Marc Oliveras,  economista, coordinador de 

l’Agrupació  de Professors  de Comptabilitat i Control de l’ACCID i 

professor associat UPF- Barcelona School of Management. 

Jordi Rizo va exposar les principals novetats del Reial Decret 602/2016 de 

2 de desembre, explicant l'abast d'aquesta reforma, els objectius i les 

conseqüències, així com les modificacions en la Memòria model normal i 

la nova Memòria abreujada. 

Es van presentar dos exemples d'exercicis sobre la Reserva de 

capitalització i Informació a proporcionar sobre el termini de pagament als 

proveïdors adaptats a la nova normativa. 

Accès a la presentació 

  

 

  

ORIOL AMAT. AFRONTANT LA QUARTA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 

La màquina de vapor, la fabricació en cadena i els ordinadors van 

protagonitzar les tres revolucions industrials anteriors a l'actual. Ara són 

Internet, les xarxes socials i la intel·ligència artificial, entre altres avanços, 

els que estan transformant l'economia en el que es coneix com la quarta 

revolució industrial.  

Oriol Amat, President de l'Associació Catalana 

de Comptabilitat i Direcció (ACCID), adverteix dels “brutals” canvis que 

poden produir-se en determinats sectors de l'economia i llança algunes 

recomanacions per afrontar el repte que suposa viure aquesta quarta 

revolució. 

Amb la col.laboració de Wolters kluwer i Asessorestv. 

Accès al video 
  

  Socis Protectors 

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

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

https://maps.google.com/?q=c/Ramon+Trias+Fargas,+25-27&entry=gmail&source=g
http://www.accid.org/documents/MODIFICACIONES_PGC_y_PGC_PIMES_diciembre_2016.pdf
https://www.wolterskluwer.es/
https://www.asesorestv.com/
https://www.asesorestv.com/video/afrontanto-cuarta-revolucion-industrial
http://aracoop.coop/esdeveniment/taller-ambit-juridic-economic-i-fiscal-dempreses-cooperatives-a-lleida-i/


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://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

