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

Conferència: Professionals davant repte digitalització i 
mobilitat  Ponent: X.Verge +INFO 

19 d'octubre (12:00-13:30) Universitat de Vic 

Conferència: Noves tendències direcció Empresa Familiar Ponent: 
N.Arimany +INFO 

20 d'octubre (09:30-11:00) Fòrum empresa Lleida 

Conferència: Aplicació Taules Dinàmiques gestió empresarial Ponent: 
L.Muñiz +INFO 

24 d'octubre (18:00-19:30) CCJCC Barcelona 

Conferència: Claus de la gestió del marge per maximitzar el 
benefici Ponent: F.M.López +INFO 

26 d'octubre (12:00-13:30) CENTREM Sabadell 

Conferència: Nuevas tendencias en la dirección de la Empresa 
Familiar Ponent: P.Barrón +INFO 

 

 

 

 

Novetats 

Agenda 

http://www.accid.org/agenda.php?id=825
http://www.accid.org/agenda.php?id=822
http://www.accid.org/agenda.php?id=829
http://www.accid.org/agenda.php?id=821
http://www.accid.org/agenda.php?id=823
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-17-2016.pdf?
http://www.accid.org/documents/Ratios_sectoriales_2014-2012_catalaperwebRECC-min.pdf?
http://www.accid.org/documents/CONSULTES_ICAC_CAT.pdf?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ENQUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT OPERACIONAL EN LES COMPANYIES DE 
TRANSPORT AERI 

Benvolgut/da, 

Des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant diversos aspectes vinculats a les companyies aèries. Amb el següent 
qüestionari es pretén obtenir una visió general de l'opinió dels passatgers en el transport aeri sobre aspectes claus en el 
sector, com són la qualitat i la seguretat operacional. Tota la informació proporcionada serà tractada de forma estrictament 
confidencial. 

En el link següent hi ha l'enquesta que es pot respondre en uns 5 minuts: 

Link enquesta 

Tot agraint la teva col.laboració, et saludem ben cordialment,  

ACCID 

 

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES DEL PRINCIPI DE “COMPLIR O EXPLICAR” DE LA CNMV 

La present Guia tècnica es publica en l'exercici de les facultats atorgades per l'apartat 3 de l'article 21 del Text refós de la 
Llei del Mercat de Valors, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 29 de octubre, i en ella es proporcionen 
criteris dirigits a facilitar a les societats cotitzades el compliment de la normativa que els és d'aplicació sobre govern 
corporatiu, i, en concret, l'adequada complimentació de l'apartat G. "Grau de seguiment de les recomanacions de govern 
corporatiu" de l'informe anual de govern corporatiu, regulat en la Circular 5/2013, de 12 de junio 

Enllaç guia 

 
ALTRES NOTÍCIES 

Proposta del FASB per a millorar la presentació dels estats financers +INFO 

El IFAC demana al G20 l’adopció mundial de les NIIF +INFO 

 

 

 

 

Publicacions 

Noticies 

http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2517
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2517
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2517
https://docs.google.com/forms/d/1DllprPMJh6GuF9lNr_ZcfE6eO7cLHpc6Gh_Uc2OEU9I/edit
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2517
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2517
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/GuiaCumplirExplicar.pdf
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2517
http://www.accid.org/mails/news_anteriores.php?id=2517
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage&cid=1176168368852&mc_cid=658caf425b&mc_eid=0d6f2a8209
http://www.ifac.org/news-events/2016-08/restoring-trust-increasing-transparency-crucial-g20-countries-global-economy
http://www.accid.org/llibreria/accid-calculo-coste-produccion-ejercicios-practicos-resueltos-resolucion-icac-2015-p-130.html?language=ca&osCsid=d3g2c7sf6ua8qhmbphml39rmm2
http://www.accid.org/llibreria/accid-finances-comptabilitat-directius-p-132.html?language=ca&osCsid=46uap1bp905fb4uct6ipqmac83
http://www.accid.org/llibreria/accid-noves-tendencies-direccio-lempresa-familiar-p-131.html


 

 

6 d'octubre (18:00) APD Barcelona 

Conferència: VIII AfterWork APD +INFO 

3 de novembre (18:30) Caixa d'Enginyers Barcelona 

Conferència: Creació i destrucció de riquesa en l'economia del 
coneixement +INFO 

6 de novembre UPF-BSM 

Máster Semipresencial Dirección Financiera y Contable de la 
Empresa +INFO 

14 de novembre UPF-BSM 

Postgrado Semipresencial en Dirección Financiera +INFO 

 

 

Socis Protectors 

https://crm.apd.es/apdlibrary/Portal/0C044393-3979-4D85-A873-6B8774F1E153.pdf
http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/activitat.html?ID=1949
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/master-universitario-en-direccion-financiera-y-contable-de-la-empresa-especialidad-en-finanzas-corporativas-modalidad-semipresencial
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/programa-de-postgrado-de-direccion-financiera-modalidad-semipresencial

