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La nova normativa comptable dels ens públics locals

Nota tècnica ACCID

El procés d’harmonització comptable dels darrers anys, finalitzat amb el PGCP de 2010,
adaptat a les Normes Internacionals del sector públic, té el seu reflex amb la nova
instrucció de comptabilitat per a l’administració local que ha entrat en vigor aquest any
2015.
Els canvis introduïts són significatius, perquè superen algunes de les visions tradicionals
de la comptabilitat pública i comença a destacar el contingut econòmic de les
operacions per sobre de la naturalesa jurídica d’aquestes. Intentarem en els propers
paràgrafs esmentar les qüestions més rellevants.

El marc conceptual de la comptabilitat pública
Objectius de la informació financera
El marc conceptual és el conjunt de fonaments, principis i criteris el compliment dels
quals conduirà a la imatge fidel dels comptes anuals Es produeix una novetat important
en el PGCP de 2010, perquè abans només era potestatiu a través de principis
comptables, i ara és d’obligat compliment.
Els comptes anuals són el resultat del desenvolupament comptable de l’exercici i són
l’instrument transmissor als diferents usuaris. Els estats comptables estan formats per 6
documents, mentre que en l’anterior normativa només eren 4. El contingut d’aquests
està relacionat i s’ha d’analitzar conjuntament.
Els comptes anuals han de subministrar informació útil per a la presa de decisions i han
de constituir un mitjà per al rendiment de comptes de l’entitat local.
Quan aplicant els principis i criteris comptables del marc conceptual no s’arribi a la
imatge fidel, caldrà subministrar informació addicional a la memòria. La
comptabilització de les operacions ha de tenir en compte la realitat econòmica i no
només la forma jurídica.
Característiques qualitatives de la informació financera
Una de les característiques més importants és la claredat. La informació és clara quan
els destinataris, amb uns mínims coneixements, poden comprendre el seu significat.
La informació s’ha de presentar de forma sistemàtica, amb una terminologia i format
apropiat. Cal assegurar l’ús adequat per part dels destinataris de la informació
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comptable (polítics, tècnics, ciutadans, ...), així com generar uns estats uniformes en
referència a la seva estructura i criteris d’elaboració.
Un altre aspecte important de la informació financera és la rellevància. Això implica
que ha de tenir utilitat per a l’avaluació de fets econòmics passats, presents o futurs.
També ha de poder servir per a la confirmació o correcció d’avaluacions anteriors
També significa que la informació ha de ser oportuna, és a dir, s’ha de proporcionar en
el moment adequat. Ha de formar-ne part tota la informació que tingui importància
relativa, és a dir, aquella que la seva omissió podria influir en la presa de decisions.
D’altra banda, és important el concepte de fiabilitat. Una informació és fiable quan no té
biaixos, és completa i és objectiva. Una de les condicions perquè sigui objectiva és que
ha de ser verificable per agents externs. Per garantir-ho, el fons econòmic ha de prevaler
sobre la forma jurídica de la informació i cal ser prudents en les estimacions i
valoracions que s’efectuïn en condicions d’incertesa.
També és important la característica de la comparabilitat. És bàsic establir
comparacions amb altres entitats locals semblants i amb la mateixa entitat en períodes
anteriors. Es llegeix entre línies la possibilitat d’introduir el concepte de “competidor”,
com fa el benchmarking en les empreses privades. Cal detectar semblances i diferències
quan s’analitzen situacions diferents en l’espai i en el temps, sobretot per avaluar
l’evolució. Així mateix, cal una uniformitat en l’aplicació de criteris i normes
comptables.
Elements dels estats financers
Els actius són béns i drets controlats econòmicament per l’ens local. Es distingeix entre
actius portadors de rendiments econòmics futurs, amb rendiment comercial, i actius
portadors de potencial de servei, amb benefici social.
Els passius són obligacions econòmiques l’extinció de les quals disminuirà els recursos,
incloses les provisions, mentre que el patrimoni net constitueix la part residual dels
actius un cop deduïts els passius, amb la inclusió de les aportacions realitzades per
l’entitat, així com els resultats acumulats.
Dins els elements del resultat econòmic i de l’estat de canvis del patrimoni net, podem
diferenciar entre els ingressos, que són els increments en el patrimoni net per entrades
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d’actius o sortides de passius, sempre que no tinguin el seu origen en aportacions
patrimonials, i les despeses, considerades con les disminucions en el patrimoni net de
l’entitat per sortides d’actius o entrades de passius, sempre que no tinguin origen en
devolucions d’aportacions patrimonials. S’accepta la possible existència d’ingressos i
despeses que s’imputin directament al patrimoni net, com per exemple les subvencions
rebudes.
Dins els elements de l’estat de liquidació del pressupost hi trobem les despeses
pressupostàries, referents a la utilització de crèdits consignats en el pressupost de
despeses, i ingressos pressupostaris, que són aquells fluxos que generen drets
pressupostaris. Cal recordar que hi ha despeses i ingressos pressupostaris que no són
despeses i ingressos econòmics, i viceversa.
Dins els elements de l’estat de fluxos d’efectiu, cal diferenciar entre els cobraments,
fluxos d’entrada d’efectiu que augmenten la tresoreria de l’entitat local, i els pagaments,
fluxos de sortida d’efectiu que disminueixen la tresoreria de l’entitat local.
Criteris de valoració
En primer lloc, el concepte de preu d’adquisició està format per l’import de compra de
l’actiu, inclòs qualsevol cost relacionat amb la compra o la posada en servei del citat
actiu.
De les diferents tipologies de costos, el cost de producció és el preu d’adquisició dels
materials consumits, dels factors directes de producció i la fracció raonable dels factors
indirectes de producció. D’altra banda, el cost d’un passiu és el valor de la contrapartida
rebuda a canvi d’incórrer en el deute. Així mateix, els costos de venda són les despeses
directament atribuïbles a la venda d’un actiu excloses les despeses financeres, incloses
les despeses legals i les comissions de vendes. En referència al cost amortitzat, es
considera com l’import al qual va ser valorat un actiu o passiu financer, menys els
reemborsaments de principal, més o menys la part imputada en el resultat econòmic
patrimonial. Per últim, els costos de transacció són despeses directament atribuïbles a la
compra o venda d’un actiu financer o a l’emissió d’un passiu financer.
Un dels canvis més importants és la incorporació del valor raonable, és a dir, l’import
pel qual pot ser adquirit un actiu o liquidat un passiu entre parts interessades i
degudament informades que realitzen una transacció. Si l’actiu o el passiu cotitza en un
4

La nova normativa comptable dels ens públics locals

Nota tècnica ACCID

mercat, el preu d’aquest mercat pot ser una referència, sinó caldrà utilitzar tècniques de
valoració.
Altres valoracions que té en compte la normativa són el valor realitzable net, considerat
com l’import que es pot obtenir d’un actiu per la seva alienació en el mercat, deduïts els
costos necessaris per portar-la a terme, així com el valor en ús, en una doble vessant: si
els actius incorporen rendiments econòmics futurs és el valor actual de fluxos esperats,
si els actius són potencials de servei és el valor de reposició menys l’amortització
acumulada. D’altra banda, el valor actual és l’import dels fluxos d’efectiu a rebre (actiu)
o pagar (passiu) en el curs normal de l’activitat de l’entitat, actualitzats a un tipus de
descompte adequat. Així mateix, el valor comptable és l’import pel qual un actiu està
registrat en el balanç un cop deduïda l’amortització acumulada i qualsevol altra
correcció valorativa. Per últim, el valor residual d’un actiu és l’import que l’entitat local
podria obtenir en el moment actual per la seva venda una vegada deduïts els costos per a
la seva realització tenint en compte les condicions que s’espera que tingui al final de la
seva vida útil.
Finalment, l’import recuperable és el valor més gran entre el seu valor raonable menys
els costos de venda, i el seu valor en ús.

Novetats en la valoració dels fets comptables
Modificació dels principis comptables
Una sèrie de principis perden el seu caràcter de principis comptables: el preu
d’adquisició, que ara apareix en l’apartat sisè de la normativa, la correlació d’ingressos i
despeses, en l’apartat cinquè, el de registre, en l’apartat cinquè, i el d’entitat comptable,
en l’apartat primer.
D’altra banda, el principi de meritació presenta un enunciat més general, al referir-se
també a actius, passius i patrimoni net, mentre que el principi de prudència també
considera imprudents les disminucions de valoració d’actius o ingressos, i les
sobrevaloracions d’obligacions o despeses fetes intencionadament.
També cal dir que desapareix la jerarquia dels principis comptables i, en cas de conflicte
entre principis, no es prefereixen uns als altres sinó que cal que prevalguin els que
condueixin a la imatge fidel.
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Canvis en les normes de reconeixement i valoració
En la norma 1, sobre immobilitzat material, s’afegeix el criteri de valoració de valor
raonable i es fa més exigent l’activació de les despeses financeres. També s’accepta la
utilització del valor raonable per a la valoració posterior de l’immobilitzat material
(revalorització) quan el valor comptable sigui poc significatiu. Així mateix es procedeix
a la distinció en les permutes segons la semblança dels béns des d’un punt de vista
funcional o de vida útil. D’altra banda, es permet l’amortització del cost d’un terreny
quan inclogui costos de desballestament, trasllat i rehabilitació. El patrimoni públic del
sòl segueix configurat com un patrimoni separat, però se li apliquen les normes relatives
a l’immobilitzat material. Finalment, les infraestructures, els béns comunals i els béns
de patrimoni històric es conceptuen com actius.
En la norma 4, inversions immobiliàries, si no se sap si l’entitat local ha comprat el bé
per a la producció de béns i serveis o per a la venda, l’immoble s’haurà de classificar
com a inversió immobiliària.
En la norma 6, arrendaments i altres operacions de naturalesa semblant, l’arrendament
es considera financer quan de les condicions econòmiques de l’acord se’n dedueixi que
es transfereixen els riscos. Aquest arrendament registrarà un actiu segons la naturalesa
del bé arrendat i com a contrapartida un passiu financer. D’altra banda, es
comptabilitzarà pel menor valor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor
actual dels pagaments acordats amb l’arrendador, incloent l’opció de compra i excloent
les quotes contingents i els costos dels serveis que no es puguin activar.
En la norma 7, actius en estat de venda, els actius no financers no corrents disponibles
per a la venda immediata i probable, no són amortitzables.
En la norma 8, actius financers, la classificació té en compte la naturalesa de l’actiu
(participacions en capital, valors de renda fixa, ...) però també les seves característiques
(si es negocia o no en un mercat organitzat) i la finalitat (especulativa, manteniment a
llarg termini, ...) i és indicativa de les posicions de risc de l’entitat local. Les inversions
en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades són les considerades segons la
normativa sobre comptes anuals consolidats aprovada per al sector públic Ordre
HAP/1489/2013 de 18 de juliol.
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En la norma 11, existències, en el cas de prestació de serveis amb contraprestació,
mentre no s’hagi reconegut l’ingrés corresponent, l’inventari podrà incloure el cost de
producció dels serveis.
En la norma 12, actius construïts o adquirits per a altres entitats, si són construïts per
l’entitat local i els ingressos i costos poden ser estimats amb fiabilitat, els ingressos es
reconeixeran en el compte de resultats segons el grau d’avançament, i els costos es
valoraran segons la norma 11. D’altra banda, si els ingressos i costos no poden ser
estimats amb fiabilitat o són adquirits, els ingressos es registraran quan els actius es
lliurin a l’entitat destinatària.
En la norma 18, transferències i subvencions, les principals novetats es presenten en el
tractament comptable de les subvencions rebudes, on la norma distingeix entre
subvencions no reintegrables i subvencions reintegrables. Per un costat, les subvencions
no reintegrables seran les que es produeixin quan existeixi un acord individualitzat de
concessió a favor de l’entitat, s’hagin complert les condicions per gaudir-ne i no
existeixin dubtes raonables per a la seva percepció. Així mateix, les subvencions no
reintegrables es comptabilitzaran com a ingrés que s’imputarà a patrimoni net, i es
traslladarà posteriorment al compte de resultats econòmic. En canvi, les subvencions
reintegrables es tractaran com un passiu de l’entitat local beneficiària.
Canvis en el quadre de comptes
En primer lloc s’han creat els grups 8 (despeses imputades al patrimoni net) i 9
(ingressos imputats al patrimoni net) per recollir les despeses i els ingressos no imputats
en el compte de resultats econòmic.
En el grup 1, finançament bàsic, s’inclouen dos comptes diferenciats patrimoni (100) i
patrimoni rebut (101) per reflectir el patrimoni de l’entitat local en funció de si es
propietària o no. El subgrup 13 (subvencions i ajustaments per canvi de valor) recull les
subvencions que al rebre-les s’han considerat ingrés de patrimoni net i estan pendents
d’imputació al compte de resultats econòmic. Així mateix, s’ha inclòs el compte
ingressos anticipats a llarg termini (186) per recollir la periodificació a llarg termini.
En el grup 2, actiu no corrent, s’introdueix un nou subgrup 22 (inversions
immobiliàries) per recollir la nova categoria d’immobilitzat no financer. D’altra banda,
les inversions gestionades per a altres ens públics desapareixen del grup 2 i passen a
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reflectir-se (si s’activen) en el subgrup 37 (actius construïts o adquirits per a altres
entitats). També s’inclouen en aquest grup els deutors a llarg termini per ajornament i
fraccionament que abans es recollien en el compte 444. Finalment, el subgrup 29 inclou
un compte especial, deteriorament de valor per usdefruit cedit de l’immobilitzat
material (299), per recollir la correcció de valor d’un bé cedit en usdefruit per un
període inferior a la seva vida econòmica.
En el grup 3, existències i altres actius en estat de venda, s’inclouen dos nous subgrups
per recollir els actius construïts o adquirits per a altres entitats i els actius en estat de
venda.
En el grup 4, creditors i deutors, els creditors i deutors pressupostaris, i els no
pressupostaris que al seu venciment s’apliquen al pressupost, es desagreguen en
comptes de segon ordre (4 dígits) per saber si estan vinculats amb l’entitat comptable.
D’altra banda, s’elimina la classificació dels deutors pressupostaris segons la generació
del dret (contret previ, autoliquidació, ...). Així mateix, els creditors per devolució
d’ingressos passen a recollir-se en el subgrup 41, a través del compte creditors per
devolucions d’ingressos i altres minoracions (418).
En el grup 5, comptes financers, es crea el compte comptes corrents no bancaris amb
ens públics per administració de recursos (550.0) perquè l’entitat titular dels recursos
reflecteixi els lliuraments a compte i la liquidació definitiva rebuda de l’entitat que li
administri els recursos. Els comptes de moviments interns de tresoreria i de
formalització surten del subgrup 57 i van al subgrup 55 (altres comptes financers).
També es crea un nou subgrup 58 per recollir les provisions a curt termini, és a dir, les
obligacions estimades amb cancel·lació prevista a curt termini
En el grup 7, vendes i ingressos per naturalesa, es crea el compte ingressos per actius
construïts o adquirits per a altres entitats (707), per registrar ingressos rebuts per a
finançar el bé a lliurar. També es creen comptes específics en el subgrup 75
(transferències i subvencions) per recollir la imputació al resultat econòmic de les
subvencions rebudes i qualificades inicialment d’ingressos de patrimoni net.

8

La nova normativa comptable dels ens públics locals

Nota tècnica ACCID

Novetats en l’estructura dels comptes anuals
Canvis en el balanç
Es distingeix entre actius i passius corrents i no corrents. L’amortització acumulada i les
correccions de valor per deteriorament no figuren en partides independents sinó que hi
figuren minorant el valor de l’element patrimonial corresponent. Així mateix, apareixen
categories noves d’actius com les inversions immobiliàries i els actius en estat de venda.
D’altra banda, els deutors i creditors pressupostaris es segreguen segons nous criteris.
També apareix una nova estructura del patrimoni net, principalment pel nou tractament
de les subvencions rebudes. Desapareixen els drets sobre béns en règim d’arrendament
financer i les despeses a distribuir en diferents exercicis que passaran a formar part del
passiu a mesura que es vagin meritant.
Canvis en el resultat econòmic i patrimonial
Recull el resultat de l’exercici format pels ingressos i despeses no imputats directament
a patrimoni net. En aquest estat comptable hi figuren diferents resultats parcials
(resultats de la gestió ordinària, resultats de les operacions no financeres i resultats de
les operacions financeres). D’altra banda, el seu format és modern, clar i sistemàtic, en
llistat vertical que inclou ingressos, despeses i resultats.
Canvis en la memòria
S’ha incorporat informació sobre les noves categories d’elements patrimonials, sobre el
medi ambient i sobre contractació administrativa (procediments d’adjudicació). També
s’ha inclòs, amb caràcter opcional, una presentació del compte de resultats econòmic on
es classifiquen les despeses per activitats. Així mateix, s’ha incorporat informació sobre
el cost de les activitats (nota 26) i ampliació dels indicadors de gestió dels serveis
públics (nota 27) per als ajuntaments de més de 50.000 habitants.
D’altra banda, el període mig de pagament passa a anomenar-se període mig de
pagament a creditors comercials i veu modificada la seva formulació. Els períodes mig
de pagaments i cobraments deixen de ser indicadors pressupostaris i passen a ser
indicadors financers i patrimonials. També s’ha produït una simplificació de la
informació sobre despeses per finançament afectat, mantenint només el resum de les
desviacions de finançament.
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En el romanent de tresoreria, els cobraments i pagaments pendents d’aplicació a 31 de
desembre deixen de minorar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents
de pagament. Apareixen en la rúbrica partides pendents d’aplicació, amb signe negatiu
(cobraments pendents d’aplicació) o positiu (pagaments pendents d’aplicació). Aquesta
estructura del romanent de tresoreria fa que els drets pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament no puguin presentar signe negatiu.
Aparició de nous comptes anuals
Per primera vegada apareix l’estat de canvis en el patrimoni net. En primer lloc està
format per l’estat total de canvis en el patrimoni net on s’informa dels canvis produïts
com a conseqüència d’ajustaments per canvis de criteris comptables i correccions
d’errors, així com dels canvis com a conseqüència d’ingressos i despeses reconeguts en
l’exercici i d’operacions patrimonials de l’entitat. En segon lloc, està integrat per l’estat
d’ingressos i despeses reconeguts, on es recullen els ingressos i despeses reconeguts
directament en el patrimoni net, així com les transferències des del patrimoni net al
compte de resultats econòmic. En tercer lloc, també existeix l’estat d’operacions amb
l’entitat que detalla les operacions realitzades amb l’entitat, distingint les operacions
patrimonials de les altres operacions.
També per primer cop, apareix l’estat de fluxos d’efectiu que informa dels cobraments i
pagaments de l’exercici i posa de manifest la variació neta d’efectiu i altres actius
líquids. En aquest estat comptable, els cobraments i pagaments s’agrupen per tipus
d’activitats: de gestió, d’inversió i de finançament. En els cobraments i pagaments de
gestió també s’inclouen els pagaments d’interessos de passius financers de l’entitat
local, i els cobraments d’interessos i dividends generats per actius financers de l’entitat.
D’altra banda, s’inclouen en els cobraments i pagaments d’inversió aquells cobraments
derivats de venda d’actius en estat de venda, pagaments ajornats per compra
d’immobilitzat no financer i fluxos derivats de l’arrendament financer.
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La factura electrónica: una realidad de las administraciones (Comisión OSI-comisión
conjunta CEC-ACCID)
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contabilización (Gemma Palet y José Manuel Lizanda)
El control presupuestario en las empresas editoriales (Nati Sánchez Aznar)
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Per a consultar els documents relacionats clicka aquí
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del capital social a las normas contables de las Cooperativas (Yolanda Montegut,
Joan Josep González, Joseba Polanco y Ramon Bastida)
Investigación en contabilidad en Cataluña: Diagnóstico de la situación actual y
perspectivas (Soledad Moya, Diego Prior y Gonzalo Rodríguez)
Efectes econòmics de la primera aplicació de les normes Comptables de les
Cooperatives adaptades a la NIC 32 i la CINIIF 2 (Ramon Bastida i Lluís Carreras)
Los indicadores no financieros como herramienta para la gestión de la empresa:
análisis empírico en PYMES (Jordi Perramon)
Efectos de la aplicación de las NIIF en el coste de capital de las empresas españolas
(David Castillo Merino, Carlota Menéndez Plans y Neus Orgaz Guerrero)
Análisis de la inversión empresarial catalana en China (Ana Beatriz Hernández)
Indicadores de responsabilidad social de las organizaciones del ámbito de trabajo
(Montserrat Llobet Abizanda)
Percepciones de las cooperativas catalanas auditadas sobre el proceso de
implementación de la NIC 32 en el capital social (Comisión Contabilidad de las
Cooperativas)
Aplicación de herramientas de la contabilidad de gestión en la administración local
(Josep Viñas y Pilar Curós)
Grado de Implantación del USALI en el sector hotelero de Cataluña (Lucia Clara
Banchieri y Fernando Campa)
El Impacto de la transición al nuevo PGC de las grandes empresas catalanas
(M.Àngels Fitó, Francesc Gómez, Soledad Moya)
El grado de implantación del CMI en las empresas catalanas (Lucía Clara Banchieri
y Fernando Campa)
Per a consultar els documents relacionats clicka aquí
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COMISSIONS
COMISSIÓ DE COMPTABILITAT (Comissió conjunta CEC-ACCID)
President: Oriol Amat Salas
Vicepresident: Martí García
Membres: Magda Solà Tey, Carlos Puig de Travy, Francesc Gómez Valls, Emili Gironella
Masgrau, Soledad Moya Gutiérrez, Josep Maria Carnicero Manrique, Francesc Garreta Dalmau,
Luis Jorge Mas Villellas
Responsable del Col-legi: Joan Ramon Salvador

COMISSIÓ DE CONTROL DE GESTIÓ
President: Josep Maria Rosanas
Coordinador: Llorenç Bagur
Membres: Margarida Abella Mestanza, Santiago Aguilá, Sonia Amorós Ramos, Victor Articot,
Xavier Biosca, Pau Blasi, Ignasi Blázquez Ventura, Georgina Camino Vallhonrat, Francesc Carafí
Rosell, Manel Carbonell Gascó, Carme Casablancas, Sergio Codonyer, Rafael Conte, Verónica
Cortés Barba, Ricard Crespo Baquero, Josep Duran Poch, Gonzalo Fernández Sabater, Albert
Fernandez, Jordi Ferrán Casanova, Mª Àngels Fitó,Jose Luis Giral, Joan Haro, Xavier López,
Carola Martínez Medrano, Joan Mases, Marta Paretas Castellar,Mercè Peñas, Marina Rifa,
Eduardo Rivera Vicencio, Francesc Xavier Saludes, Nati Sánchez,Uwe Sandelmann,Francesc
Subias, Joan Surià, Gemma Torné, Marta Trallero, Josep Trepat Prunés, Llorenç Tusal, Marcell
Verger, Maria Francisca Manrique, Ernest Casa i David Vara

COMISSIÓ DE COMPTABILITAT I RELACIONS FISCALS
President: Santiago Doce
Coordinadors: Gemma Palet i Domingo Palos
Enllaç junta: Anselm Constans
Membres: Josep C. Balague, Jordi Baqués, Antoni Bru, Joan Casals, Mª del Carme Coll, Marcel·lí
Eixarch, José Luís Galipienso, Josep M. García Martin, Martí García Pons, Francesc Gómez, Fco.
Javi Guerra, Deogracias Izquierdo, José Manuel Lizanda, Andreu Muñoz, Josep Mª Noguera,
Xavier Osés, Joaquim Pallarès, Carlos Ramírez, Ferran Rodríguez, Miquel Sans, Juan José Sotelo,
Josep Torras, Guillermo Vidal.

COMISSIÓ DE VALORACIÓ D'EMPRESES
Presidenta: Montserrat Casanovas (UB)
Coordinadora: Teresa Monllau (UPF)
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Secretari: Jordi Pla (UB)
Membres Actius: Fina Alemany (UPF), Mª Josep Arasa (Faura-Casas), Montserrat Casanovas
(UB), Ramón Dura, Roger Miralles, Teresa Monllau (UPF), Jordi Pla (UB), Enric Ripoll (FauraCasas, SL) i Pol SantAndreu (Santandreu Consultors).
Membres No Actius: Monica-Elsa Stender (Stender Asesores SLU), Agustí Mañosa (Gafisa BCN),
Sergi Mora, Juliana Vidal, Carola Martínez, Elisabeth Ros, Ana María Gil (UB), Carolina Álvarez
(UNNIM), Jaume Gil (UB), Marc Garriga (UNNIM), Francisco Luna (Club Natació Sabadell), Joan
Sabater (Reus Esportiu), Santiago Negra (Deloitte), Ferran Rodríguez (UB-Escola EE), Enric
Serradell (UOC), Silvia Vila, David Mayo (Cabrofil Iberica), Luis Garrido (La Mutua), Mª Carmen
Gracia (UB), Carlos Lara (PWC), Mercè Mañer (KPMG), Ferran Barral (DSM Deretil), Ramon
Bastida (ACCID/UPF), Josep Beltran (EAE), Daniel Castillo (UOC).

COMISSIÓ D'INTANGIBLES
President d'Honor: Salvador Guasch
President:Josep Maria Viedma Martí
Vicepresident: Jordi Martí Costa
Coordinador: Julià Manzanas
Secretari: Eusebi Pahissa Navarro
Vocals: Josep Lluis Pérez Santamaria, Carles Altés del Rio, Gian Lluis Ribechini i Esteban Sitges

COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL (Comissió conjunta CEC-ACCID)
President: Josep Mª Lloreda (President de KH Lloreda)
Vicepresident: Salvador Guasch (ACCID)
Coordinador: Josep M Canyelles (Responsabilitat Global)
Membres: F. Xavier Agulló (Ètia). Rosa Alonso (Alma Social), Meritxell Artacho (Criteria),
Ramon Bastida (ACCID), Marc Brundelius (consultor independent), Xavier Cardona (CCJCC),
Itziar Castelló (consultor independent), Natàlia Cugueró (Get a Partner), Mercè Espinosa
(MERS), Imma Estivill (PIMEC), Jordi Gusi (consultor independent), Antoni Gutiérrez-Rubí
(Responsabilitat Global), Artur de las Heras (CSR Manager), José Antonio Lavado (BIDEA),
Montserrat Llobet (UAB), Antonio Márquez (consultor independent), Juanjo Martí (consultor
independent), Mònica Miquel (Consell Comarcal del Garraf), Anna Maria Montseny (TEVOS,
Gestió del Coneixament), Jordi Morrós (UB), Daniel Ortiz (Laboratorios Esteve), Xavier Pastor
(Grec-Resolución de conflictos), Jordi Rodó (Cooperativa Quaderna, SCCL), Oriol Sallent (UVIC),
Francesc Xavier Saludes (VIMUSA), Enric Serradell (UOC), Daniela Toro (DKV), Jordi Torrents
(Acceso Group), Sílvia Urarte (Conética), Miquel Vidal (Creating), Carles Metje (Sostenibilitat) i
Daniel Salvador (Solventa Consultores)
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COMISSIÓ DE COMPTABILITAT DE COOPERATIVES I ENTITATS NO
LUCRATIVES
President: José Luis Gallizo (Universitat de Lleida)
Vicepresident: Eugenio Vicente Cebollero (Auditor)
Coordinadors: Yolanda Montegut (Universitat de Lleida) i Ramon Bastida (Universitat Pompeu
Fabra i Fundació Roca i Galès)
Membres: Enrique Aguado (Auditor), Josep Boqué, Adolfo T. Dochado (Auditor), Joan Josep
González (Auditor i Fundació Roca i Galès), Ricard Monclús (Universitat Rovira i Virgili), Marian
Mula (Federació Cooperatives Agràries), Albert Prado (Auditor), Araceli Rodríguez (Universitat
Rovira i Virgili), Ramon Saladrigues (Universitat de Lleida), Juan Surià (LD Eventos), Arantxa
Vidal (Universitat Rovira i Virgili), Isabel Vidal (Universitat Rovira i Virgili), Melcior Viloca
(Assessor), Joseba Polanco (Confederació de Cooperatives de Catalunya), Josep Balletbò (Taula
del Tercer Sector).

COMISSIÓ DE COMPTABILITAT PÚBLICA (Comissió conjunta CSITALACCID)
Coordinador: Aurelio Corella
Membres: Josep Abella, Francesc Aragón, Ramon Auset, Toni Calpe, Josep M. Carreras, Josep
Casas Serra, José F. Chicano, Francesc Cid, Enric Espina, Magda Gómez, Lluis Malavia, Magda
Marti, Toni Mora, Ana Morell, Joan Pámies, Josep Maria Portabella, Joan Romagosa, Joan
Ramon Sagalés, Petra Saiz, Albert Tolon, Albert Valero, Josep Viñas.

COMISSIÓ D'ORGANITZACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ (Comissió
conjunta CEC-ACCID)
President:: Josep M. Gallart
Coordinador: Marco A. Peña (TATAKI)
Membres:Agustí Brañas (INGENIA), Enric Camarasa (FARMAEGARA), Enric Serradell (UOC),
Guillermo Tejerina (ALTRIUM), Ignasi Vidal (SAGE LOGIC CONTROL), Joan Nadal (Dynamicals),
Jordi de la Cuesta (IRTA), Jordi Martí (ALTRIUM), Jordi Morillas (EPISE), Josep Lluis Perez
(Consultor), Josep M Pallàs (CETC), Lluís Muñiz (SCG & E), Marco A Peña (TATAKI), Mercè
Morán (SOFT FOR YOU), Miquel Miró (GRUP TORRES), Núria Treviño (TATAKI), Tomas Forné
(DATA PROCES), Volker Zeng (Rhenus IHG Ibérica), Xavier Verge (UAB), Cesc Alcaraz
(FeedBackGround, s.l.)
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AGRUPACIÓ DE PROFESSORS DE COMPTABILITAT I
CONTROL
President:: Joaquim Rabaseda
Vicepresident: Xavier Osés (UB)
Secretaria: Fina Alemany (UPF)

CONSELL ASSESSOR AGRUPACIÓ PROFESSORS COMPTABILITAT I CONTROL
Centre
Centre d’Estudis Financers Gràcia (CEF)
Escola de Gestió Empresarial (EGE)
Forum 2001
Fundació Privada d’Estudis Superiors d’Olot (FES)
Institut Obert de Catalunya (IOC)
Optima Business Consulting
ESCI
Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA)
Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE)
Escola Superior ESERP
Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell (EUEEUAB)
Escola Universitària de Negocis de Caixa Terrassa (EUNCET)
Escola Universitaria de Tursime i Direcció Hotelera UAB
Escuela de Administración de Empresas (EAE)
Facultat IQS
Fundació Univeritària del Bages (FUB)
IESE Business School
Institut d’Educació Continua de la Pompeu Fabra (IDEC)

Contacte
Rius, Salvador
Pericay, Martí
Bernaus, Cristina
Calabuig, Jordi
Torres, David
Llop, Maria
Roca, Mercè
Carenys, Jordi
Moya, Soledad
Barquero, J. Daniel
Uroz, Francesc J.
Puig, Dolors
Noguera, Maria
Puerto, Elena
Tricas, Jesús
Rojas, Jordi
Villaescusa, Nuria
Perramon, Jordi

Tecnocampus Mataró-Maresme (TCM) Escola Universitària del Maresme
Universitat Abat Oliba (UAO)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - FAC. ECONOMIA Universitat de Barcelona (UB) - FAC. ECONOMIA Universitat de Girona (UdG)
Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Vic (UdV)
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Rovira i Virgili (URV).
Professors autònoms

Crespo, Patricia
Soldevila, Ramon
Di Meo, Fabrizio
González, Ana Mª
Morera, Pilar
Saladrigues, Ramon
Arimany, Nuria
Bastida, Ramon
Plana, Dolors
Simó, Pep
Alemany, Fina
Sánchez, MºVictoria
Torres, Glòria

L'APC té 173 membres.
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