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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A L’AGRUPACIÓ DE PROFESSORS DE 

COMPTABILITAT I CONTROL ACCID (APC) 

 

COGNOMS:  

 
NOM:       DNI:  

 
ADREÇA:      NÚM.   PIS PORTA  

 
POBLACIÓ:          CP:  

 
TELÈFON:       MÒBIL: 

 
E-MAIL:  

 
UNIVERSITAT/ESCOLA DE NEGOCI:  

 
NIF:      CÀRREC:  

 
TITULACIÓ:  

 

IDIOMA per rebre informació:   CATALÀ   CASTELLÀ 

TIPUS DE QUOTA: 
 SENSE QUOTA (Professors d’Universitats i Escoles de Negoci) 

 

AVANTATGES  

 Assistència gratuïta a conferències, seminaris i actes diversos organitzats 

per l’ACCID i per les entitats amb les quals l’ACCID té signats convenis de 

col·laboració.  

 Lliurament gratuït de llibres en les presentacions i actes organitzats per 

l’ACCID.  

 Descomptes importants en la compra de llibres publicats per l’ACCID.  

 Possibilitat de realitzar consultes tècniques.  

 Possibilitat de formar part de les comissions de treball de l’ACCID i de 

l’Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control (APC)  

 Informació i descomptes en programes de formació (màsters, seminaris, 

cursos...) i en productes i serveis oferts per les entitats associades.  

 Celebració biennal del Congrés Català de Comptabilitat i  Direcció i Jornada 

ACCID (quota d’inscripció reduïda). 

 Pàgina web amb informació i continguts de temes relacionats amb la 

comptabilitat i la direcció. www.accid.org  
 

Signatura: 

 
 
 
 

 
______________________ de _____________________ del 20_____ . 

L’informem que d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, utilitzarem les dades consignades en aquest formulari per 

tramitar la seva alta en l’Associació. En qualsevol moment podrà exercir els drets que li confereix l’esmentat Reglament, per escrit, a la seu 

d’ACCID.Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per carta certificada i adjuntant una fotocòpia del DNI, a 

Gal.la Placídia, 32 planta 4. Edifici Col·legi d’Economistes de Catalunya, 08006 Barcelona o via e-mail a info@accid.org. Vostè garanteix i respon, en 

qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat i no excessivitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les 

actualitzades de manera que correspongui a la seva situació real 

. 

http://www.accid.org/

