
 
 
 
 

 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL                          
 

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció 
(ACCID) 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. 27 d’octubre de 2020. 
Inici: 18:30 hores. Plataforma Zoom Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Finalització: 19:10 hores 
Assistents: J.Batalla, E.Carnicero, A.Fernández, F.Güell, E.Vergés,  
Membres de la Junta assistents: J.Altayó, M.J.Arasa, O.Amat, F.Campa, X.Cardona, 
J.Casals, M.Casanovas, D.Faura, M.García, F.Gómez, Ll.Mas, M.Olivé, B.Pons, C.Puig 
de Travy, A.Quesada, J.Rabaseda, A.Rocafort, M.Salas, G.Soligó, X.Subirats, M.Alba 
Zaragoza,  
 
 

Ordre del dia:  
 
 

1. Benvinguda del President. 

El president d’ACCID, Daniel Faura, dona la benvinguda a tots els assistents 

que ens segueixen a través de la plataforma digital cedida pel Col.legi 
d’Economistes de Catalunya donades les restriccions impulsades pel Govern 
de Catalunya davant els nous rebrots de la pandèmia i agraeix la 
col.laboració del Col.legi d’Economistes.  

2. Aprovació si s’escau, de l’Acta de l’anterior Assemblea.  

S’aprova l’acta de l’Assemblea anterior. 

3. Resum dels esdeveniments més importants del darrer any 

que han tingut relació amb l’ACCID. 

D.Faura, presenta els indicadors i les activitats més destacables d’ACCID al 
2019. Pel que fa a l’evolució de les dades, ACCID compta al 2019 amb 
11.495 socis numeraris i associats; 441 membres a Linkedin; 3.346 a 
Twitter; 241 socis protectors; 170 membres de l’Agrupació de Professors de 
Comptabilitat i Control (APC); 121 subscriptors de la RCD. En relació amb 
les activitats, es varen realitzar 48 actes amb més de 3.000 assistents, i 
com a activitats a destacar es va celebrar el VIII Congrés ACCID i APC els 
dies 6 i 7 de juny de 2019, a la seu de l’IQS School of Management de 
Barcelona, que va acollir a uns 500 professionals i empreses, i en el que es 
va impartir una conferència d’obertura a càrrec del President de l’ICAC, 
Enrique Rubio, 7 Workshops de docència i recerca, una conferència 
inaugural a càrrec de Santiago Niño Becerra, 3 Conferències simultànies i 9 
sessions de treball simultànies. També es va celebrar III Jornada 
d’Innovació Docent en Comptabilitat, que va acollir a uns 60 docents i 
professionals. 



Pel que fa a publicacions, es varen publicar dos nous volums de la 
Revista de Comptabilitat i Direcció, la RCD 28. Prevenció i gestió 
de riscos. Coedició amb el REC i la UPF-Barcelona School of Management 
(editat en català i castellà) i la RCD 29: Informació no Financera. 
Coedició amb el REC i la UPF-Barcelona School of Management (editat en 
català i castellà) https://accid.org/revistes-publicades/ i de 
l’European Accounting and Management Review es va publicar al 
maig del 2019 el Volum 5 Issue 2 i al novembre del 2019 el Volum 6 Issue 
1  https://eamr-accid.eu/. 

La Central de casos, al 2019 ha incrementat en tretze nous casos. En 
relació amb els documents publicats, s’han publicat 7 nous documents 
tècnics realitzats per les comissions de treballs de l’ACCID, així com tres en 
documents de recerca.  

S’han lliurat els Premis i Ajuts a la recerca ACCID (11 premis i 2 ajuts); 
els premis ACCID-ÒMNIUM; un Ajut en l’àmbit del cooperativisme 
conjuntament amb la Fundació Roca i Galès; quatre guardons al Premi als 
millors casos pràctics de la Facultat d’Economia i Empresa UPF-
ACCID en la seva VII edició i el Premi Ferran Termes en la seva III 
edició. http://accid.org/premis-accid/. 

 

4. Examen i aprovació, si escau, de la gestió anual de la Junta 

Directiva, els comptes anuals auditats i liquidació del pressupost 

corresponents a l’exercici 2019.  

El president passa la paraula a la tresorera Gemma Soligó qui presenta els 
comptes anuals amb l’opinió de l’informe d’auditoria, amb una opinió 
neta en la que no hi ha cap aspectes rellevants a destacar.  

Pel que fa a les partides del Balanç dins de l’immobilitzat intangible es 
troba el cost de creació de la pàgina web, el qual s’ha amortitzat linealment; 
als immobilitzats materials s’enregistren els equips de procés d’informació 
que s’amortitzen en cinc anys i vitrines i prestatges per les publicacions, en 
vuit. 

Els llibres de l’Associació Comptable de Catalunya (1924-1940) que es varen 
adquirir al 2015 no s’amortitzen, ja que es consideren com objecte de 
col·lecció, la vida útil dels quals s’estima indefinida.  

Dins dels actius financers es recullen les quotes pendents de cobrar netes 
de deterioraments i els imports de llibres pendents de cobrament. I en els 
passius financers les partides pendents de pagar pel que fa a les darreres 
publicacions editades per ser el seu venciment l’any següent o els treballs 
de recerca per estar en revisió. 

https://accid.org/revistes-publicades/
https://eamr-accid.eu/
http://accid.org/premis-accid/


La partida d’efectiu representa el 83% de l’actiu i el patrimoni net és 
suficient per fer front a futures pèrdues i al normal funcionament de 
l’ACCID. 

Pel que fa al compte de pèrdues i guanys presenta un dèficit de 12.958 
euros. En la partida d’ingressos, les quotes continuen en descens, els 
patrocinis no han arribat els previstos, les vendes de llibres continuen també 
en la línia decreixent, i respecte a les despeses, tot i que l’evolució es 
decreixent, enguany hi ha hagut la partida de personal que ha incrementat 
lleugerament per la incorporació d’una persona més a jornada parcial.  

En relació al pressupost per l’exercici 2020, inicialment és preveia un 
dèficit de 20.133 euros que per la informació que disposem a la data de 
celebració de l’Assemblea estimem serà notablement inferior. Les 
circumstàncies imposades pel nou escenari sobrevingut a causa de la 
pandèmia Covid-19 d’abast mundial i el conseqüent estat d’alarma decretat 
pel Govern espanyol el 14 de març de 2020 han comportat variacions 
significatives en patrocinis i en venda de publicacions, però alhora reducció 
de despeses al no poder celebrar de forma presencial la Jornada anual que 
corresponia. 

Els assistents han disposat d’una còpia dels comptes anuals. Tots els 
comptes presentats (comptes tancats de 2019 i pressupost de 2020) són 
aprovats per l’Assemblea. 

5. Precs i preguntes. 

Es recullen algunes participacions: 

C.Puig de Travy (secretari d’ACCID), posa en valor tota la tasca social que 
es fa des de l’ACCID vs els indicadors de dèficit dels Comptes i del 
pressupost analitzat. Un valor molt reconegut per la comunitat. 

També informa que es preveu la reforma comptable molt a prop i això pot 
suposar una oportunitat per l’ACCID per difondre el nou PGC i donat que al 
2021 hi ha previst el IX Congrés ACCID i APC a la seu de la UPF-BSM, els 
dies 3 i 4 de juny, pot suposar la divulgació d’aquesta reforma. 

O.Amat (vicepresident d’ACCID), en la mateixa línia exposa que es 
treballarà per veure com monetitzar aquest valor que ofereix l’ACCID per tal 
de trencar aquesta tendència dels darrers anys de dèficit. 

F.Gómez (president de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control 
(APC)) indica que des d’aquesta institució es donarà continuïtat amb 
activitats que incrementin el valor que ofereix ACCID. 

 

 


