ACCID
COMISSIÓ FÒRUM DE COMPTABILITAT DE GESTIÓ
OBJECTIUS
En les darreres dècades, la comptabilitat de gestió ha anat adquirint més rellevància en
les organitzacions. Entre d'altres raons, a causa de la necessitat cada vegada creixent de
planificar i gestionar les actuacions dels diferents individus de l'organització, per
adequar-se i ser flexibles als nous entorns que cada són cop més incerts. Una de les
principals causes d’aquesta incertesa són els canvis constants de l’entorn, la
competència creixent, la internacionalització i globalització de mercats, i la incertesa
del futur. Per tot això, és necessari tenir el màxim d'informació en quantitat i en qualitat
sobre la situació de l'organització i de l’eficàcia i de l'eficiència de les seves operacions.
Cal, doncs, que les organitzacions desenvolupin instruments d'informació, flexibles i
actualitzats. Aquesta necessitat afecta a les organitzacions de tots els sectors econòmics,
tant el sector públic com el sector no lucratiu.
Els objectius d’aquest grup de treball es centraran en:
1. Fomentar la recerca i l’intercanvi d’experiències en matèria de comptabilitat de
gestió en els diferents sectors empresarials.
2. Informar als socis de l’ACCID, i a les institucions que hi donen suport, tant de les
innovacions en comptabilitat de gestió.
TASQUES A DUR A TERME
Per un adequat compliment dels objectius relacionats en l’apartat anterior, les tasques a
dur a terme seran les següents:
1.Produir recerca que permeti publicar documents de treball sobre com implantar
sistemes de control de gestió per als diferents sectors empresarials i sobre noves
tècniques de comptibilitat de gestió.
2.Organitzar sessions de treball per a la difusió i intercanvi d’experiències.
COMPONENTS DE LA COMISSIÓ
Coordinadora: Dra. Pilar Soldevila (professora de la UPF)
Altres membres: Jordi Carenys (EADA), Jordi de Falguera (UPF), Ester Oliveras
(UPF), Jordi Parramon, Francisco Martin (UB).
Es contactarà amb els socis per tal d’integrar a més persones interessades en el tema a
dos nivells (interessats en participar en les reunions o bé interessats en rebre informació
sobre els treball de la Comissió).
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