
 

21 de setembre del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
  

  Agenda 

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 

17 d'octubre (18:30-20:00) TecnoCampus Mataró-Maresme 

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

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 

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=964
http://www.accid.org/agenda.php?id=948
http://www.accid.org/agenda.php?id=965
http://www.accid.org/documents/Nuevas_fuentes_de_financiacion_v1_-_com_FC_(3).pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-17-2017.pdf?
http://www.jornadaeconomistes.cat/?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?


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 

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  

 

  

Presentació del llibre ''EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els comptes i com 

prevenir-ho i detectar-ho a temps'' (15 de setembre de 2017) 

El darrer divendres 15 de setembre al Col·legi d’Economistes de 

Catalunya- seu de Girona, Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera 

de la UPF, economista i president de l’ACCID i de la Comissió de 

Comptabilitat del CEC, acompanyat d’en Esteve Gibert, president 

Territorial de la seu de Girona del Col·legi d'Economistes de Catalunya, 

va presentar el seu darrer llibre “Empreses que menteixen”. 

Durant la presentació, amb exemples pràctics i amb la participació dels 

assistents es va exposar que el coneixement de la situació financera d’una 

empresa és clau per prendre decisions, i per tant és molt important i bàsic 

que aquesta sigui fiable per no prendre decisions errònies. El maquillatge 

comptable desgraciadament es troba en un moment de plena actualitat i és 

una maniobra que preocupa. 

Al llarg de la sessió es varen proposar tot un seguit de senyals que avisen 

de que els comptes d’una empresa poden estar maquillats. 

  

  

http://accid.org/agenda.php?id=961
http://accid.org/agenda.php?id=946
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/impuesto-sobre-beneficios-resolucion-icac-febrero-2016-analisis-ejercicios-practicos-p-147.html?language=ca


 

  

PREMI ACCID-ÒMNIUM AL DOCENT I/O INVESTIGADOR EN LLENGUA 

CATALANA ATORGAT A JOSEPA ALEMANY 

El passat 9 de juny amb motiu de la celebració del VII Congrés ACCID i 

APC es va atorgar a Josepa Alemany Costa, Doctora en Administració i 

Direcció d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya, i 

professora del Departament d’Economia i Empresa a la Universitat 

Pompeu Fabra, el Premi ACCID-ÒMNIUM al docent i/o investigador 

que s’hagi distingit per la publicació d’estudis i/o materials docents en 

matèria de comptabilitat i direcció d’empreses en llengua catalana.  

Aquest premi s'atorga als docents i/o investigadors actius en matèria de 

comptabilitat i direcció que publiquen els seus treballs en llengua catalana. 

Entre d’altres aspectes es valorarà la importància, originalitat, aportació e 

implicacions dels treballs d’investigació. Així com la quantitat i la qualitat 

dels materials docents presentats en llengua catalana.  

És un guardo que l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció 

juntament amb l’entitat Omnium Cultural atorguen cada any amb la 

finalitat de reconèixer el docent/investigador que hagi potenciat l’ús del 

català. 

  
  

  Socis Protectors 

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   

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


 

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 
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