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14 de setembre (08:30-18:00) IESE Barcelona 

Doing Qualitative Research in Accounting Workshop +INFO 

30 de setembre (19:00-20:30) CEC Barcelona 

Conferència: Elaborar informe de gestió de Pimes   Ponent: 
X.Subirats +INFO 

1 d'octubre (17:00-18:30) APTTCiB Barcelona 

Conferència: El despatx de nova generació  Ponent: O.López +INFO 

5 d'octubre (19:00-20:30) Borsa de Barcelona 

Conferència: Analitzar i valorar una empresa cotitzada  Ponent: 
O.Amat +INFO 

8 d'octubre (19:00-20:30) PIMEC Barcelona 

Conferència: Com 

 elaborar l'informe de gestió   Ponent:  X.Subirats +INFO 

Novetats 

Agenda 

http://www.accid.org/agenda.php?id=704
http://www.accid.org/agenda.php?id=728
http://www.accid.org/agenda.php?id=725
http://www.accid.org/agenda.php?id=723
http://www.accid.org/agenda.php?id=727
http://www.accid.org/documents/canvis_regim_economic_Llei_Cooperatives_Catalunya_v2.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-2015-Setmanes-30-31.pdf?
http://www.accid.org/revista/catala/peticiotreballs.php?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Acte dimarts 7 de juliol, conferència: Novetats comptables-fiscals d’interès 
en l’àmbit empresarial 

El dimarts 7 de juliol es va celebrar a la seu d’EAE Business School la 
conferència:Novetats comptables-fiscals d’interès en l’àmbit 
empresarial impartida per José Manuel Lizanda, inspector d’Hisenda de 
l’Estat i membre de la Comissió Comptabilitat-Fiscalitat ACCID, autor del 
llibre “Claves contables y fiscales del nuevo Impuesto sobre 
Sociedades”. A més el va acompanyar el Sr. Josep Bertran, co-director del 
Màster en Assessoria i Gestió Financera i del Màster en Direcció comptable i 
Financera d’EAE Business School. Durant la conferència, es va analitzar les 

novetats més significatives contingudes en la nova Llei de l'Impost sobre 
Societats +INFO 

Iolanda Montegut i Ramon Saladrigues guanyen 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 “Exaequo” 

Iolanda Montegut,  doctora en administració d’empreses i professora de la 
Universitat de Lleida i Ramon Saladrigues, doctor en Economia i professor de 
la Universitat de Lleida, han obtingut 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, per potenciar l’ús del català tant en la seva vesant docent com 
investigadora i en un ampli  nombre de treballs, publicacions i projectes 
de recerca que ha desenvolupat en l’àmbit comptable i d’empresa +INFO 

 
Llei 22/2015, del 20 de juliol, d' Auditoria de Comptes 

Us informamem que s'ha publicat al BOE la Llei 22/2015, del 20 de juliol, 
d'Auditoria de Comptes (BOE num. 173, del 21 de juliol de 2015). 

 

15 de setembre Fundació Roca i Galés i UDL 

Premi al millor treball de grau sobre cooperativisme +INFO 

1 d' octubre CSITAL Barcelona 

VII Edició del Premi Ramon Massaguer +INFO 

 

Publicacions 

Col·legis fundadors i socis protectors 

Notícies 

http://www.accid.org/mails/news_publicar.php
http://www.accid.org/mails/news_publicar.php
http://www.accid.org/noticia.php?id=276
http://www.accid.org/mails/news_publicar.php
http://www.accid.org/mails/news_publicar.php
http://www.accid.org/mails/news_publicar.php
http://www.accid.org/mails/news_publicar.php
http://www.accid.org/noticia.php?id=277
http://www.accid.org/mails/news_publicar.php
http://www.accid.org/mails/news_publicar.php
http://asepuc.mailrelay-ii.com/newslink/30976/364.html
http://asepuc.mailrelay-ii.com/newslink/30976/364.html
http://www.rocagales.cat/premi-al-millor-treball-de-final-de-grau-sobre-cooperativisme/
http://www.csital.org/sites/default/files/quadriptic%20VII%20Premi%20Massaguer%285%29.pdf
http://www.accid.org/llibreria/manual-analisis-empresas-cotizadas-p-124.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/excellencia-empresarial-claus-bones-practiques-p-122.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-contabilidad-simultanea-valoracion-control-intangibles-gestion-integral-p-105.html?language=ca

