
 

24 de maig del 2018 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

25 de maig (10:30-14:15) Consejo General de Economistas 

Presentació de la “Guía de Buen Gobierno Corporativo para empresas 
pequeñas y medianas” y “Manual Buen Gobierno: RCD 25 ACCID” 
Ponents: I.Peñalosa, M.Gosch i X.Subirats +INFO 

28 de maig (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 

07 de juny (18:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya 

Conferència: Comptes Anuals. Informació fiscal a incloure a la Memòria 
Ponents: J.M.Noguera i J.M.García +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://www.accid.org/agenda.php?id=1038
http://accid.org/agenda.php?id=1005
http://www.accid.org/agenda.php?id=1043
http://www.accid.org/documents/82770_TiptocoVCongresoAccid_(003)-ilovepdf-compressed.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-10-2018.pdf?
https://www.verkami.com/projects/20453-ajuts-de-recerca-accid?
http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html?
http://jornada-accid.org/?


    

    

  Notícies  

 

  

''EL NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES, LA FIGURA DEL 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES I EINES PER AUTOMATITZAR EL 

CONTROL DEL SEU ACOMPLIMENT'' (Conferència 23 de maig de 2018) 

Ahir dimecres 23 de maig es va celebrar al Col·legi d’Economistes de 

Catalunya (CEC) la conferència ''El nou reglament europeu de 

protecció de dades, la figura del delegat de protecció de dades i eines 

per automatitzar el control del seu acompliment'' impartida per Sr. 

Joan Haro, economista, i soci de "Compass Advisers” i pel Sr. Emili 

Murcia, Business Development Manager Microsoft Cloud. La sessió, va 

ser presentada pel  Sr. Josep Ma. Gallart, vicepresident de la Comissió 

d'Organització i Sistemes d'Informació del Col·legi d'Economistes de 

Catalunya (@Grup_OSI) i de l’ACCID. 

Els ponents, en Joan Haro i en Emili Murcia durant la sessió i en el 

context de l’entrada en vigor de la nova normativa en matèria de protecció 

de dades, es van centrar en explicar el paper rellevant dels DPD, com 

implementar aquesta figura en les organitzacions i quines eines pot 

disposar. En quan a les eines, els sistemes d'informació són un element 

fonamental de suport, que sens dubte pot facilitar l'acompliment de la 

normativa i la detecció de riscos en aquesta matèria. 

Amb l'entrada en vigor de la nova legislació en matèria de protecció de 

dades, el Delegat de Protecció de Dades (DPD), serà un element essencial 

per les organitzacions. El DPD a més a més de ser un facilitador en 

l'acompliment de la normativa, ha de tenir un paper actiu en la 

implementació d'eines de rendiment de comptes del seu acompliment, des 

de facilitar o portar a terme avaluacions d'impacte, portar a terme 

auditories de protecció de dades fins a actuar com a mediadors entres les 

autoritats supervisores, les organitzacions i els interessats. 

Enllaç a la presentació de Joan Haro 

Enllaç a la presentació d'Emili Murcia  
  

 

  

''EMPRESES QUE MENTEIXEN. COM MAQUILLEN ELS COMPTES I COM 

PREVENIR-HO I DETECTAR-HO A TEMPS'' 

El dimarts  15 de maig a les Aules d’Extensió Universitària de Linyola, 

es va celebrar la conferència “EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com 

maquillen els comptes i com prevenir-ho a temps” impartida per Oriol 

Amat, catedràtic d’Economia Financera de la UPF, economista i 

vicepresident primer de l’ACCID i president de la Comissió de 

http://www.accid.org/documents/Presentacio_Joan_Haro_.pdf
http://www.accid.org/documents/Presentacio_Emili_Murcia.pdf
http://www.accid.org/documents/Presentacio_Joan_Haro_.pdf
http://www.accid.org/llibreria/accid-empreses-menteixen-maquillen-comptes-prevenir-detectar-temps-p-141.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-empreses-menteixen-maquillen-comptes-prevenir-detectar-temps-p-141.html?language=ca
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/llibreria/accid-profit-plan-general-contabilidad-pymes-analisis-prctico-fondo-p-154.html?language=ca


Comptabilitat (conjunta CEC-ACCID), acompanyats per Teresa 

Sarradell, (Aules d’Extensió Universitària). 

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. 

  
  

  Socis Protectors 

30, 31 de maig i 1 de juny (08:00) Complejo Policial de Canillas-Madrid 

V Congreso B&L luchando contra el fraude +INFO 

04 de juny (11:00) Sala de eventos Ingracia 

Cómo Mitigar Riesgos para el Inversor Mediante la Inclusión de Criterios 
Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) +INFO 

06 de juny (15:45) Balneari Termes Victòria Caldes de Montbui 

15a Jornada d’Economia i Empresa Familiar +INFO 

08 de juny (08:30) One Moorgate Place-London 

IBCS Annual Conference +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://behaviorandlaw.com/congreso2018/
https://www.spainsif.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/05/Barcelona-4-junio.pdf
http://www.accid.org/documents/JORNADES_EMPRESA_2018w.pdf
https://www.hichert.com/seminar/ibcs-annual-conference-2018/
mailto:info@accid.org

