
 

27 d’abril del 2017 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

27 d'abril (19:00-20:30) UPF Barcelona 

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

28 d'abril (11:00-12:30) Universitat de Lleida 

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

3 de maig (18:00-19:30) CCJCC 

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

8 de maig (12:00-13:30) Universitat Rovira i Virgili Reus 

Conferència: Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i 
normes de consolidació) Ponent: F. Campa +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://www.accid.org/agenda.php?id=893
http://accid.org/agenda.php?id=904
http://accid.org/agenda.php?id=905
http://www.accid.org/agenda.php?id=895
http://www.accid.org/congres/CATALA/simultanies.html?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-08-2017.pdf?
http://www.accid.org/documents/Bases_concurs_extraordinari_casos_practics_vf_(003).pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter?
http://www.wolterskluwer.es/nuestras-marcas/a3software.html?
https://www.verkami.com/locale/ca/projects/17509-monografic-sobre-noves-tendencies-en-control-de-gestio


    

    

  Notícies  

 

  

CONFERÈNCIA-PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EMPRESES QUE MENTEIXEN” (20 

d’abril de 2017) 

El passat 20 d’abril al Col·legi d’Economistes de Catalunya, a la seu de 

Barcelona, amb motiu de la celebració d’un Sant Jordi dedicat als 

col·legiats, Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera de la UPF, 

economista i president de l’ACCID, acompanyat d’en Joan B. Casas, 

degà del  Col·legi d’Economistes de Catalunya i Ramon Aymerich, 

redactor en Cap de la Secció d’Economia de La Vanguardia, va presentar 

el seu nou  Llibre “Empreses que menteixen” amb una  gran afluència 

d’assistents. 

Durant la presentació, 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. 

Malauradament sovint es produeixen problemes de fiabilitat comptable. El 

maquillatge comptable desgraciadament es troba en un moment de plena 

actualitat i és una maniobra que preocupa. 

En el Llibre “Empreses que menteixen” es descriu i analitza la naturalesa 

d’aquests maquillatges i les seves motivacions, s’exposen diverses 

tècniques per detectar-les i es proposen mesures que ajudin a reduir-los. 

Enllaç d'interès 

  

 

  

PROJECTE NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA GENERALITAT 

DE CATALUNYA 

Us informem que en el procés de normalització comptable que s’ha anat 

produint en l’àmbit del sector privat i en l’àmbit de les administracions 

públiques en els últims anys, la Generalitat de Catalunya ha anat aprovant 

diferents normes en aquest àmbit que han permès adaptar-se o, en el seu 

cas, innovar a les necessitats legals i d’informació en cada moment. Cal 

que aquestes actuacions i experiències s’agrupin i es consolidin en un nou 

Pla General de Comptabilitat Pública. 

El Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya, actualment 

vigent, data de l’any 1996 i la normativa obliga a què estigui harmonitzat 

amb els plans a nivell estatal i europeu. 

Es per això, que us adjuntem el projecte d’un nou Pla General de 

Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya, per tal que aquells 

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-prevencio-deteccio-frau-lempresa-p-137.html?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ratios-sectoriales-2015-cuentas-anuales-balances-cuentas-resultados-sectores-ratios-para-cada-sector-p-142.html?osCsid=org9s68oshp2nud0d31jg0h0g0?
http://www.accid.org/llibreria/accid-ejercicios-resueltos-comentados-adaptado-6022016-diciembre-modifican-pymes-normas-consolidacion-p-37.html?language=ca?


que creieu que podeu aportar la vostra opinió, així com propostes de 

millora ens les pugueu fer arribar a info@accid.org. 

La previsió que es té d’aprovar el nou Pla és durant el mes de maig, per la 

qual cosa us sol·licitem que, en un període de 15 dies, en feu arribar les 

vostres propostes. 

Projecte d'un nou Pla General de Comptabilitat Pública 

  
  

  Socis Protectors 

3 de maig (09:00) EIC 

El nou procediment electrònic d'informació de factures d'Hisenda 
segons RD596/2016 Sistema Immediat d'Informació IVA +INFO 

4 i 11 de maig (09:00) Grup ECOS 

Taller àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa +INFO 

9 i 16 de maig (16:00) REDESSA 

Taller àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa +INFO 

12 de maig (09:00) CE Girona 

Jornada de Comptabilitat i Auditoria +INFO 

16 de maig (10:00) APTTCB Barcelona 

L'impost de societats en les cooperatives i la llei fiscal especial 
2017 +INFO 

19 de maig (18:00) Ateneu Barcelonès 

Acte de lliurament 3r Ajut Treballs de recerca en cooperativisme +INFO 

30 de maig (16:00) Girona Emprèn 

Taller àmbit econòmic, fiscal i jurídic de l’empresa cooperativa +INFO 

1 i 2 de juny (08:30) CEC Barcelona 

The introductory seminar “IBCS® with SUCCESS" +INFO 

 

  
Suport Institucional   

 

Patrocinadors   

   
 
Vostè rep aquest missatge perquè aquesta adreça de correu-e està associada a un dels nostres socis. Aquest missatge conté 

mailto:info@accid.org
http://www.accid.org/documents/Nova_Ordre_PGCPG_Generalitat_V_-_DEF-21-04-2017.pdf
http://www.eic.cat/jornades/1096817
http://bit.ly/2nZyqI2
http://bit.ly/2nZyqI2
http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=9808&Idioma=ca-ES
http://aracoop.coop/formulari-taller-limpost-de-societats-en-les-cooperatives-i-la-llei-fiscal-especial-2017/
http://www.accid.org/documents/TargetoPremis_FRG+ACCID_2017.pdf
http://bit.ly/2nZyqI2
http://www.hichert.com/seminar/ibcs-with-success


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.  
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extensió 2019 - info@accid.org 
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