
 

22 de març del 2018 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

12 d'abril (08:30-10:00) CECOT 

Conferència: BON GOVERN CORPORATIU" Com millorar l'efectivitat dels 
Consells d’Administració Ponent: X.Subirats +INFO 

19 d'abril (18:00-19:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya 

Conferència: “Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu” Ponents: N.Arimany i 
C.Viladecans +INFO 

30 d'abril (16:00-17:30) Col.legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya 

Conferència: “MASTER EN COMPTABILITAT. Control pressupostari i anàlisi 
de desviacions'' Ponent: Ll.Bagur +INFO 

11 de maig (15:00-16:30) Universitat Internacional de Catalunya 

Presentació llibre: “Com fer recerca” Ponents: F.Marimón, R.Bastida i O.Amat 
+INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://accid.org/agenda.php?id=1022
http://accid.org/agenda.php?id=1023
http://accid.org/agenda.php?id=1005
http://accid.org/agenda.php?id=1012
http://jornada-accid.org/wp-content/uploads/2018/01/normes-de-presentacio-call-of-papers-V-Jornada-ACCID-cat.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-06-2018.pdf?
http://www.accid.org/documents/Tancament_comptable_fiscal_per_a_les_pimes-febrer_2018web.pdf?
http://komunicakit.com/?
http://jornada-accid.org/?


    

    

  Notícies  

 

  

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

Análisis y ejercicios prácticos. (Conferència 15 març 2018) 

El dijous 15 de març, es va celebrar a la seu del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya (CEC), 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 Martí Garcia, vicepresident 

de la Comissió de Comptabilitat. 

En Ramon Ferrer i en Vicent Ferrer ens van 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'analitzà 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. 

Accés a la presentació 

  

 

  

TEXT de la Monografia sobre BON GOVERN CORPORATIU 

Des de fa 14 anys, l'ACCID edita en català i en castellà la Revista de 

Comptabilitat i Direcció que publica cada any dos números sobre temes 

monogràfics d'interès en el món comptable i empresarial. Es una 

publicació que pretén apropar la Universitat a l'Empresa i viceversa; i es fa 

amb la col·laboració d'Economistes Comptables i de la UPF Barcelona 

School of Management. 

http://www.accid.org/documents/CEC_-_IMPUESTO_SOBRE_BENEFICIOS_presentacion.pdf
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-govern-coporatiu-bases-conceptuals-aplicacions-practiques-p-151.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-master-finanzas-claves-fundamentos-estrategias-operativas-finanzas-empresariales-p-152.html?language=ca
http://www.accid.org/documents/Ratios_sectorials_2016_2014_catalawebdefinitiu-ilovepdf-compressed_(2).pdf?


Aquesta revista es publica en paper i s'envia als subscriptors. 

Dins l'esperit de servei de l'ACCID, tots els números publicats són d'accés 

lliure al web (www.accid.org) a l'apartat Documentació. 

En aquest missatge envíem els articles i casos pràctics del darrer número 

dedicat a "BON GOVERN CORPORATIU", tot esperant que siguin 

d'interès. 

Aprofitem per a demanar la col·laboració amb aquest projecte difonent-lo 

o col·laborant amb algun article i/o subscrivint-se a la revista (25€ anuals).  

Enllaç inscripció 

També ens seria de gran ajuda l'esponsorització per part d'empreses i 

entitats per tal d'enfortir la viabilitat de la revista i dels serveis que presta 

l'ACCID. 

Per a més informació es pots contactar per e-mail 

a ana.quesada@accid.org 

Articles doctrinals:  

Com millorar l’efectivitat dels Consells d’Administració? Xavier Subirats 

El Bon Govern en matèria comptable i financera  Oriol Amat i Claudio 

Zanotti 

La informació financera del futur  Ana Morera i Frederic Borràs 

És possible l’ètica a les pimes? Antonio Argandoña 

El model de relació cooperativa i les bones pràctiques tributàries  Javier 

Martín 

El rol del Consell en l’execució estratègica Luis Piacenza 

L’empresa familiar i el Govern Corporatiu  Alfonso Chiner 

Consideracions i propostes per millorar la governança de les 

organitzacions, les institucions i les Administracions  Pep Molsosa  

 

Casos pràctics:  

Aprenentatges recents del cas Bankia en matèria de Govern 

Corporatiu  Joaquím Saurina 

La participació femenina i la governança. El cas Amat Immobiliaris Jordi 

Carrillo 

Aquest número ha estat possible gràcies a les aportacions d'aquests 

mecenes: +INFO  

  

 

  

ÚLTIMS DIES PER PRESENTAR CANDIDATURES ALS PREMIS I AJUTS A LA 

RECERCA ACCID 

L'ACCID atorga anualment els Premis i Ajuts ACCID i els Premis 

ACCID-ÒMNIUM al reconeixement i a la recerca en l’àmbit de la 

informació financera per professionals, acadèmics i entitats públiques o 

empreses privades. 

http://www.accid.org/
http://www.accid.org/revista/catala/formulari.html
mailto:ana.quesada@accid.org
http://www.accid.org/revista/documents/01.Com_millorar_l_efectivitat_dels_Consells_d_Administracio.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/02.El_Bon_Govern_en_materia_comptable_i_financera.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/03.La_informacio_financera_del_futur.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/04.Es_possible_l_Etica_a_les_pimes.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/05.El_model_de_relacio_cooperativa_i_les_bones_practiques_tributaries.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/06.El_rol_del_Consell_en_l_execucio_estrategica.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/07.L_empresa_familiar_i_el_Govern_Corporatiu.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/08.Consideracions_i_propostes_per_millorar_la_Governanca.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/08.Consideracions_i_propostes_per_millorar_la_Governanca.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/09.Aprenentatges_recents_del_cas_Bankia.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/09.Aprenentatges_recents_del_cas_Bankia.pdf
http://www.accid.org/revista/documents/10.La_participacio_femenina_i_la_governanca.pdf
http://www.accid.org/documents/RCD25_llistat_mecenes_CAT.pdf


Els candidats podran ser acadèmics, professionals, entitats públiques o 

empreses privades que exerceixin una activitat relacionada amb l’àmbit 

comptable. Hauran de ser residents a Catalunya o, alternativament, haver 

aconseguit una projecció reconeguda a Catalunya, i poden ser proposats 

per qualsevol soci o grup de socis de l’ACCID. 

Tríptic informatiu en PDF AQUÍ  

El termini per a la presentació de candidatures serà el dia 30 de març de 

2018 

  
  

  Socis Protectors 

19 d'abril (08:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

9ª Jornada d'Auditoria del Sector Públic: "Noves perspectives del Sector 
Públic" +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.accid.org/documents/TRIPTIC_PREMIS_2018.pdf
https://www.auditorscensors.com/ca/9a-jornada-dauditoria-del-sector-public-
mailto:info@accid.org

