
 
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A CURSOS TEÒRICS PER ACCEDIR AL ROAC  
(2022-2023) 

 
Nom i Cognoms NIF 

Adreça Població 

CP Telèfon Correu electrònic 

Empresa NIF 

Adreça Població 

CP Telèfon Correu electrònic 

Factura a nom de l’empresa SÍ NO 

 
 
Solꞏlicita inscripció al/s següent/s curs/os: 
 

Anàlisi d’estats financers Del 9 al 24 de gener de 2023   

Altres marcs: Comptabilitat d’entitats financeres i d’assegurances... Del 27 de gener al 8 de febrer de 2023  

Normes per a la formulació de comptes consolidats Del 10 al 22 de febrer de 2023 

Normes Internacionals d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ES) Del 24 de febrer al 12 de març de 2023 

Comptabilitat analítica de costos, pressupostària i de gestió Del 3 al 16 d’abril de 2023  

Marc normatiu i altres matèries comptables Del 17 d’abril al 3 de maig de 2023  

 
 
 
 
COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa 
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normatives vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA en c/ Sor Eulàlia d’Anzizu, 41 08034 
Barcelona (Barcelona). Email: col.legi@auditors-censors.com y el de reclamación a www.aepd.es 
 

 
 



 
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A CURSOS TEÒRICS PER ACCEDIR AL ROAC  
(2022-2023) 

 
Nom i Cognoms NIF 

Adreça Població 

CP Telèfon Correu electrònic 

Empresa NIF 

Adreça Població 

CP Telèfon Correu electrònic 

Factura a nom de 

l’empresa SÍ NO 

 
Solꞏlicita inscripció al/s següent/s curs/os 
 

Apartat 1.2.1: Pla general de comptabilitat i PGC de PIME Del 6 de maig al 4 de juny de 2023

Mòdul II.1. Matèries jurídiques: Dret civil i mercantil Del 13 al 22 de març de 2023 

Mòdul II.1. Matèries jurídiques: Dret concursal Del 24 de març al 2 d’abril de 2023 

Mòdul II.1. Matèries jurídiques: Dret fiscal Del 5 al 17 de maig de 2023  

Mòdul II.1. Matèries jurídiques: Dret del treball i de la Seguretat Social Del 19 al 28 de maig de 2023 

Mòdul II.1. Matèries jurídiques: Dret de societats, d’altres entitats i governança Del 31 de maig a l’11 de juny de 2023

Mòdul II.2. Tecnologia de la informació i sistemes informàtics Del 14 al 30 de juny de 2023  

Mòdul II.3. Altres matèries  Del 12 al 26 de juny de 2023 
 
 
 
 

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa 
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normatives vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA en c/ Sor Eulàlia d’Anzizu, 41 08034 
Barcelona (Barcelona). Email: col.legi@auditors-censors.com y el de reclamación a www.aepd.es 
 


