
 

AVANTATGES DELS ASSOCIATS: 

1. Assistència gratuïta a conferències. 

2. Preu reduït dels llibres en les presentacions i actes organitzats per l’ACCID. 

3. Preus especials i descomptes en la compra de llibres publicats per l’ACCID. 

4. Enviament del butlletí electrònic de l’ACCID. 

5. Possibilitat de realitzar consultes tècniques d’àmbit comptable. 

6. Possibilitat de formar part de les comissions de treball de l’ACCID. 

7. Informació i descomptes en programes de formació oferts pels socis protectors. 

8. Quota d’inscripció reduïda en Congressos i Jornades. 

9. Descomptes en productes i serveis oferts per les entitats amb conveni. 

 
 

L'ACCID va ser fundada a l’any 2002 pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 

Catalunya, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i 

Empresarials de Barcelona. Posteriorment s'hi van incorporar el Col·legi de Secretaris, 

Interventors i Tresorers de Catalunya, i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de 

Catalunya. 
 

 

 

 

 
OBJECTIUS 

11.400 SOCIS NUMERARIS 
240 SOCIS PROTECTORS 

10 COMISSIONS DE TREBALL 

 

 Millorar la transparència de la informació financera. 

 Promoure les millors pràctiques en informació financera i de la direcció. 

 Esdevenir plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable. 

 Impulsar la recerca i nous desenvolupaments en matèria comptable i de direcció. 

 Concedir premis de reconeixement i ajuts a la recerca. 

 Editar publicacions (manuals, notes tècniques, quaderns de recerca, newsletters...). 
 
 

 

Gràcies al conveni de col·laboració entre la UPF i l’ACCID pots: 

 
 Ser associat SENSE PAGAR CAP QUOTA* 

 I com a benvinguda et regalem un dels nostres llibres 

 
Omple el formulari en el revers i senyala quin dels tres llibres que t’oferim 

vols rebre de forma gratuïta. Contactarem amb tu per indicar-te quan pots 

recollir el teu llibre a la UPF Barcelona School of Management. 

http://www.autitors-censors.org/
http://www.autitors-censors.org/
http://www.economistes.com/
http://empresistes.com/
http://empresistes.com/
http://www.csital.org/
http://www.csital.org/


 

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 

 
 
 

 
COGNOMS:  

NOM: DNI: 
 

 

ADREÇA: 
 

NÚM: 
 

PIS: PORTA: 

POBLACIÓ: 
 

CP: 

TELÈFON: E-MAIL: 
 

*SENSE QUOTA (alumnes o exalumnes de la UPF Barcelona School of Management) 

ENTENS EL CATALÀ:  SI  NO 

SIGNATURA 
 

…………………….., ……. DE ................... DE 202…. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

mailto:info@accid.org

