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XIV Convocatòria dels Premis
PREMIS ACCID
Convocatòria
L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció té el plaer d’atorgar els premis ACCID
al reconeixement de les tasques realitzades a Catalunya en l’àmbit de la informació
financera a professionals, acadèmics, entitats públiques i empreses privades.
Candidats
Els candidats seran 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.
Modalitats
Premi a la trajectòria professional
Seran candidats al premi aquelles persones o entitats que es distingeixin per la seva
trajectòria professional en l’àmbit de la comptabilitat.
Premiats edicions anteriors: Antoni Goxens, Salvador Alemany, Antoni Pont, Antoni Brufau, Ramon
Poch, Joan Amat, Albert Folia, Lluís Mata, Josep M. Gassó, Jesús Lizcano, Emilio Álvarez i Valentí
Pich.

Premi a l’excel·lència acadèmica
Seran candidats al premi aquells acadèmics o institucions acadèmiques que amb les seves
publicacions, investigacions, innovació pedagògica o excel·lència en l’ensenyament hagin
contribuït sòlidament al desenvolupament de la docència i la recerca de la comptabilitat.
Premiats edicions anteriors: Josep Angrill, Fernando Pereira, Teresa Buira, Jorge Tua, Magí Pont,
Josep M. Rosanas, Ramon Adell, Leandro Cañibano, Vicente Ripoll, Joan Massons, Enric Genescà,
Gregorio Labatut, Carlos Mallo i Diego Prior.

Premi a la tesi doctoral
Seran candidats al premi aquelles persones que hagin realitzat en el darrer any acadèmic una tesi
doctoral relacionada amb la comptabilitat i la direcció d’empreses i que per la seva importància,
originalitat, implicacions o aportacions mereixin ser reconegudes especialment.
Premiats edicions anteriors: Jordi Morrós, Antonio Barón, Llorenç Bagur, Josep Ll. Boned, Josepa
Alemany, Jordi Espasa, Yulia Kasperskaya, Enric Serradell, Eleni Papaoikonomou, Jordi
Perramon, Lucía C. Banchieri, Anna Panosa, Carme Viladecans, Juan P. Aznar i Jordi Carrillo.

Premi a les bones pràctiques en informació financera
Seran candidates al premi aquelles entitats públiques o privades que mereixin el
reconeixement per la qualitat de la informació i transparència especialment, del seu informe
anual. Entre d’altres aspectes es valorarà la informació sobre situació i gestió de riscos,
actius intangibles (incloent el capital intel·lectual), medi ambient i dimensió social.
Premiats edicions anteriors: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Gas
Natural, Banc Sabadell, Departament de Benestar Social de la Diputació de Barcelona,
Caifor, Fundació de l’Escola Superior de Música de Catalunya, Abacus, Aigües del Prat,
Aigües de Reus, Ajuntament de Tarragona, Universitat Oberta de Catalunya, Abertis,
Caixa d’Enginyers, Grifols i Torrons Vicens.
Premi al millor cas pràctic
Seran candidats al premi aquelles persones que hagin realitzat un cas pràctic, preferentment
real, relacionat amb la comptabilitat o la direcció d’empreses, i que per la seva importància,
originalitat, implicacions o aportacions mereixin ser reconegudes especialment .
Premiats edicions anteriors: Cas X Munich (Daniel Salrach, Guillem Roig, Marc Chamarro,
Albert González i Albert Morgades), cas Barça (M. Àngels Farreras, Joan Molina, Josep
Rius i Elena Rondós), cas Grup Dhul (Araceli Rodríguez i Jesús Angla), cas Sonar (José
Bernárdez), cas Grup Damm (Àlex García, David Inglés, Patricia Marca i Núria Vicens),
cas Can Castanyer. L’Espardenya: del camp a la passarel·la? (M. Teresa Amaro, Eva
Bramon, Núria Portella i Neus Torres).
El Premi
Els premiats de les quatre primeres modalitats rebran una estatueta commemorativa
dissenyada pel conegut escultor Domènech Fita per encàrrec de l’ACCID. En la modalitat
de cas pràctic, la dotació econòmica és de 600€.

i Ajuts a la recerca ACCID
AJUTS A LA RECERCA ACCID
Convocatòria
L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció concedeix ajuts amb l’objectiu de
promoure la recerca en comptabilitat i direcció d’empreses a Catalunya.
Candidats
Poden optar als ajuts aquells investigadors o professionals que presentin propostes de recerca
sobre temes relacionats amb la comptabilitat i la direcció d’empreses, (comptabilitat financera i
de gestió, intangibles, responsabilitat social, etc.). En aquesta convocatòria tindran prioritat sobre
la resta de propostes de recerca que es presentin les relacionades amb temes d’Informes Integrats
i Informació no financera.

Dotació econòmica
Es concedeixen tres ajuts, cadascun d’ells dotat amb 3.000 euros.
Persones que han rebut ajuts edicions anteriors
Patrícia Crespo, Alberto Martínez, Jordi Perramon, Ricard Monclús, Santiago Alcover,
Yulia Kasperskaya, Mª Pilar Curós, Josep Viñas, Mònica Martínez, Sheila Galí, Ester
Oliveras, Salvador Torra, Juan Luis Domínguez, Gonzalo Rodríguez, John Slof, Magda
Solà, Margarita Torrent, Magdalena Kapelko, Diego Prior, Josep Rialp, Montserrat Llobet,
Núria Arimany, Carme Viladecans, Anne Elixabete Ripoll, M. Victòria Sánchez Rebull,
Fernando Campa, Lucía Clara Banchieri, Francesc Gómez, Ma. Àngels Fitó, Soledad
Moya, Ana B. Hernández, David Castillo, Carlota Menéndez, Neus Orgaz, Montserrat
Sagarra, Frederic Marimon, M. del Mar Alonso, Martí Guasch, Patrícia Homs, Gemma
Flores-Pons, Adrià Martín i Glòria Llenas.

INFORMACIÓ GENERAL

Presentació de candidatures
El termini per a la presentació de
candidatures per a la XIV convocatòria
és el 28 de febrer de 2017.

Els membres del jurat de la present edició són:
Alfredo Rocafort, vicepresident 1r de l’ACCID i
catedràtic de comptabilitat de la UB.

Més informació a:
Premis i ajuts ACCID

Fernando Campa, vocal de la Junta Directiva
de l’ACCID i professor de la Universitat
Rovira i Virgili.

Les candidatures s’han d’enviar a la
Secretaria de l’ACCID.

Emili Gironella, soci-director de Gironella
Auditors.

Jurat

Dades ACCID
Per a qualsevol informació addicional contactar
amb la Secretaria de l’ACCID:

El jurat estarà format per acadèmics i
Professionals de l’àmbit comptable
nomenats per la Junta directiva de
l’ACCID.

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
Edifici Col·legi d’Economistes de Catalunya
Pl. Gal·la Placídia 32, 4a.planta
08006 Barcelona
Tel.: 934161604 ext. 2019-2020
www.accid.org
info@accid.org

II Premi al millor Treball de
Final de Grau i Tesi de Màster
en Comptabilitat
Objectiu
L’ACCID vol impulsar la realització de Treballs de Final de Grau (TFG) i Tesi de Màster
(TM) sobre aspectes relacionats amb la comptabilitat. La idea és aprofitar els treballs de bona
qualitat realitzats per alumnes de Graus i Màster d’universitats i escoles de negoci.
Candidatures
Seran candidats als premis aquells estudiants d’universitats i escoles de negoci catalanes que
hagin realitzat un TFG o un TM i que per la seva rellevància, originalitat o aportacions
mereixen ser reconegudes especialment.
Període de presentació
Es podran presentar candidatures fins el 28 de febrer de 2017.
Dotació
Els autors dels treballs premiats i també els que quedin en segona i tercera posició seran
inscrits gratuïtament com associats de l’ACCID.
Difusió
Es publicarà un resum dels treballs a la newsletter de l’ACCID.
L’ACCID publicarà en format electrònic els treballs premiats.
Jurat
El Jurat serà el mateix que el dels Premis ACCID.
Els estudiants amb TFG o TM supervisats per membres del Jurat no podran ser candidats a
aquest Premi.
Forma i adreça d’enviament
La informació corresponent s’haurà d’enviar per correu electrònic a info@accid.org indicant
a l’assumpte “Premi millor TFG” o “Premi millor TM”.

I Premi al millor Treball de
Recerca en Comptabilitat i
Direcció en Educació Secundària
Candidatures
Seran candidats al premi aquells alumnes d’educació secundària de 14 a 23 anys d’edat i que
cursin estudis a partir del segon cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o
superior.
Que hagin realitzat un treball de recerca, relacionat amb la comptabilitat o la direcció
d’empreses, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixi ser
reconegut especialment.
Juntament amb el treball, s’haurà d’incloure el nom de l’escola i del tutor del treball.
Període de presentació de candidatures
Es podran presentar candidatures fins el 30 de juliol del 2017.
Característiques del cas pràctic
El treball s’haurà de presentar en un document Word, tipus de lletra Times New Roman, mida
12, interlineat 1,5.
L’extensió del cas haurà d’estar comprés entre 30 i 40 planes.
El cas podrà estar redactat en català, castellà, o anglès.
Dotació
El primer premi i el segon serà un diploma acreditatiu.
Els treballs premiats seran publicats en format paper o en format electrònic al web de
l’ACCID.
Jurat
El Jurat estarà format pels mateixos membres que el Jurat de Premis ACCID.
El comitè científic (format per membres del consell assessor de l’APC) realitzarà una primera
revisió dels treballs rebuts i n’escollirà 5. El jurat escollirà els treballs proposats pel comitè
científic. Finalment, la Junta de l’ACCID confirmarà, si així ho creu, el treball guanyador.
Forma i adreça d’enviament
Podrà enviar-se tant en format paper a l’adreça Gal.la Placídia, 32, 08006 Barcelona com en
format online al correu info@accid.org indicant a l’assumpte “Premi recerca Educació
Secundària”.

XII Convocatòria dels Premis
ACCID-ÒMNIUM
Convocatòria
L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció i Òmnium Cultural convoquen la XII edició
dels premis ACCID-ÒMNIUM.

Candidats
Els candidats seran 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 o d’Òmnium Cultural.

Modalitats
Premi a l’entitat que es distingeixi en la potenciació i l’ús del català en l’àmbit empresarial
Seran candidates al premi, aquelles empreses o entitats públiques o privades que es mereixin el
seu reconeixement per l’esforç realitzat a l’hora d’adaptar o bé potenciar l’ús del català en tots els
àmbits de la seva gestió, o en els seus productes finals. La valoració d’aquesta potenciació haurà
d’anar acompanyada de la rigurositat en els seus comptes i la transparència financera de l’entitat.
Premiats edicions anteriors: La Fageda, Bonpreu, Grup Freixenet, Grup Damm, Joaquim
Albertí, SA - La Selva, Banc Sabadell, Embotits Salgot S.A., Galetes Trias, Grup Alimentari
Guissona, l’Olivera SCCL, CASIO Calculadora CLASSWIZ i Grup Flaix.
Premi 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
Seran candidats al premi, els docents i/o investigadors actius en matèria de comptabilitat i
direcció que publiquin els seus treballs en llengua catalana. Entre d’altres aspectes es valorarà la
importància, originalitat, aportació i implicacions dels treballs d’investigació. Així com la
quantitat i la qualitat dels materials docents presentats en llengua catalana.
Premiats edicions anteriors: Josep Maria Rosanas, Elies Seguí, David Pla, Josep Viñas, Eusebi
Carnicero, Pilar Soldevila, Ricard Monclús, M. Arantzazu Vidal, M. Àngels Farreras, Pilar
Curós, Núria Arimany, Ramon Saladrigues, Iolanda Montegut i Teresa Monllau.

Jurat
El jurat estarà composat per:
Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural. Pere Carles, tresorer d’Òmnium Cultural. Emili
Gironella, soci-director de Gironella Auditors. Fernando Campa, vocal de la Junta Directiva de
l’ACCID i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Anna Delclós, assessora d’RSE de la
CECOT.

El Premi
Els premiats rebran una placa de reconeixement.

Presentació de candidatures
El termini per a la presentació de candidatures per a la XII convocatòria és el 28 de febrer de
2017. Les candidatures s’han d’enviar a l’ACCID. Més informació a: Premis i ajuts ACCID

II Convocatòria del Premi Ferran Termes
per a la millora de la transparència i l’eficiència de la
gestió
Entitats convocants
L’ACCID, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya, el Consell de Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració
Local de Catalunya, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya convoquen el II Premi Ferran Termes per a treballs de
recerca i/o divulgació sobre la millora de la transparència i l’eficiència de la gestió que
s’atorgarà cada dos anys.
Entitat col·laboradora
RSM Gassó.
Periodicitat
El Premi es convocarà un cop cada dos anys.
Candidats
Els candidats seran acadèmics, professionals, entitats públiques, empreses privades i altres
organitzacions.
Requisits del treball guardonat
La temàtica del treball serà sobre la millora de la transparència i l’eficiència de la gestió
d’organitzacions públiques o privades. Ha de ser inèdit. Pot ser un treball de recerca o de
divulgació, ja sigui teòric o pràctic basat en experiències reals. L’obra ha de tindre un mínim
de 75 pàgines i un màxim de 200 pàgines (DIN A4, Times New Roman 12). L’obra serà
editada per l’ACCID en format paper i/o digital i portarà a la coberta els logotips de les
entitats convocants del Premi. A la contracoberta portarà el logotip d’altres entitats
col·laboradores.
Dotació Econòmica
El Premi tindrà una dotació econòmica de 5.000€. El veredicte del Jurat es farà públic
conjuntament amb la resta de Premis que concedeix l’ACCID.
Presentació de candidatures
El termini per a la presentació de candidatures per a la II convocatòria és el 28 de febrer de
2017. Més informació a: Premis i ajuts ACCID
Les candidatures s’han d’enviar a la Secretaria de l’ACCID.
Jurat
El jurat estarà format per experts de l’àmbit acadèmic i professional. Cada entitat convocant
en nomenarà un. El President del jurat serà designat per l’ACCID.
Premiat edició anterior
Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol pel treball “Eficiencia y transparencia del sistema
judicial español en el contexto europeo: Análisis comparativo y propuestas de mejora”.

Informació sobre l’ACCID
PUNT DE TROBADA per a la promoció de les MILLORS PRÀCTIQUES EN LA
INFORMACIÓ FINANCERA a través de la recerca, les publicacions, l’intercanvi
d’experiències i les sessions de treball.

Serveis:
• Lliurament gratuït o amb descompte dels llibres editats per l’ACCID • Assistència
gratuïta als actes de l’ACCID i entitats col·laboradores • Tramesa de butlletins
electrònics • Descomptes en les activitats de formació dels socis protectors •
Comissions de treball • Servei de consultes tècniques • Premis i ajuts a la recerca •
Congrés Català de Comptabilitat i Direcció i Jornada ACCID • Revista de Comptabilitat
i Direcció • European Accounting and Management Review • Agrupació de Professors
de Comptabilitat • Central de Casos Pràctics

Contacta’ns a: info@accid.org · Tel. 93 416 16 04 · www.accid.org
Col·legis Fundadors

Suport Institucional

