
 

20 d’abril del 2017 
 

  Novetats 
 

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

20 d'abril (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Presentació del llibre Empreses que menteixen Ponent: 
O.Amat + INFO 

27 d'abril (19:00-20:30) UPF Barcelona 

Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) amb exemples i exercicis resolts Ponent: J.Rizo 
+INFO 

28 d'abril (11:00-12:30) Universitat de Lleida 

Conferencia: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) amb exemples i exercicis resolts Ponent: J. Rizo 
+INFO 

3 de maig (18:00-19:30) CCJCC 

Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) amb exemples i exercicis resolts Ponent: 
X.Sentís +INFO 

8 de maig (12:00-13:30) Universitat Rovira i Virgili Reus 

Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) Ponent: F. Campa +INFO 

   

 Congrés 

http://www.accid.org/agenda.php?id=902
http://www.accid.org/agenda.php?id=893
http://accid.org/agenda.php?id=904
http://accid.org/agenda.php?id=905
http://www.accid.org/agenda.php?id=895
http://www.accid.org/congres/CATALA/inscripcio.html?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-08-2017.pdf?
http://www.accid.org/centraldecasos/downloads/southwest-airlines.pdf?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?
https://www.verkami.com/locale/ca/projects/17509-monografic-sobre-noves-tendencies-en-control-de-gestio


 

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

 

  

CAMPANYA DE CROWDFUNDING ACCID 

En breu publiquem el 24 volum de la Revista de Comptabilitat i Direcció i 

aquest cop demanem la teva ajuda. Ajuda'ns a publicar el Monogràfic de 

Comptabilitat i Direcció fent una donació i/o  fes la màxima difusió per 

col·laborar amb l'ACCID. Comunica-ho a la teva empresa, associació o 

col·legi per arribar al màxim de gent possible. 

Hem creat una campanya de corwdfunding amb la plataforma Verkami per 

a rebre la màxima ajuda dels nostres mecenes i poder fer l’edició i 

producció d’aquest monogràfic. Si fas la teva donació al nostre Verkami 

t’emportaràs una bona recompensa. 

Entreu en el següent link:  

https://www.verkami.com/locale/ca/projects/17509-monografic-sobre-

noves-tendencies-en-control-de-gestio  

Esperem la vostre col·laboració. Queden 24 dies. 

  

 

  

SERVEI DE CONSULTES DE COMPTABILITAT PER A SOCIS D'ACCID 

Els socis poden formular consultes gratuïtes que són contestades per 

professors, experts i col·laboradors de l'ACCID. 

Podeu accedir al servei de consultes a través del següent 

enllaç: consultes/accid 

  
  

  Socis Protectors 

21 d'abril (10:00) APTTCB Girona 

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

26 d'abril (19:00) UPF Barcelona School of Management 

https://www.verkami.com/locale/ca/projects/17509-monografic-sobre-noves-tendencies-en-control-de-gestio
https://www.verkami.com/locale/ca/projects/17509-monografic-sobre-noves-tendencies-en-control-de-gestio
http://www.accid.org/contacte.php
http://bit.ly/2nQThJR
http://www.accid.org/llibreria/accid-empreses-menteixen-maquillen-comptes-prevenir-detectar-temps-p-141.html?language=ca?
http://www.accid.org/llibreria/accid-prevencio-deteccio-frau-lempresa-p-137.html?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ratios-sectoriales-2015-cuentas-anuales-balances-cuentas-resultados-sectores-ratios-para-cada-sector-p-142.html?osCsid=org9s68oshp2nud0d31jg0h0g0?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ejercicios-resueltos-comentados-adaptado-6022016-diciembre-modifican-pymes-normas-consolidacion-p-37.html?language=ca?


Marketing Automation: Robots Inteligentes haciendo de comunity 
managers +INFO 

27 d'abril (09:00) CCJCC Barcelona 

8a Jornada d'Auditoria del Sector Públic +INFO 

4 i 11 de maig (09:00) Grup ECOS 

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

9 i 16 de maig (16:00) REDESSA 

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

16 de maig (10:00) APTTCB Barcelona 

L'impost de societats en les cooperatives i la llei fiscal especial 
2017 +INFO 

19 de maig (18:00) Ateneu Barcelonès 

Acte de lliurament 3r Ajut Treballs de recerca en cooperativisme +INFO 

1 i 2 de juny (08:30) CEC Barcelona 

The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +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.upf.edu/web/innovacio/tardes-d-emprenedoria/-/asset_publisher/QKIylqo3RbzR/content/id/7885586/maximized#.WOdxkPmLTct?platform=hootsuite
https://www.auditorscensors.com/ca/8a-jornada-dauditoria-del-sector-public-
http://bit.ly/2nZyqI2
http://bit.ly/2nZyqI2
http://aracoop.coop/formulari-taller-limpost-de-societats-en-les-cooperatives-i-la-llei-fiscal-especial-2017/
http://www.accid.org/documents/TargetoPremis_FRG+ACCID_2017.pdf
http://www.hichert.com/seminar/ibcs-with-success
mailto:info@accid.org

