
                                                                          
 

                                                                                                                   
Barcelona, 28 de desembre de 2018 

  
 

CURSOS TEÒRICS PER ACCEDIR AL ROAC (2018-2019) 
 
 

Benvolguts/des company/es, 
 
Adjuntem la programació prevista per a l’any 2019 del Curs d’Especialització en Auditoria (CEA), per als alumnes que pretenen 

realitzar la formació teòrica necessària per accedir al ROAC.  
 

 Altres marcs: Comptabilitat d’entitats financeres i d’assegurances, d’entitats sense ànim de lucre, d’entitats 
públiques i de situacions concursals  

Dates: del 12 de gener al 2 de febrer de 2019 
Sessions presencials: 12 i 26 de gener de 2019 (dissabte de 9.00 a 14.00 hores) 

Preus: 
Col·laboradors firmes col·legiades: 400€ 
Altres: 500€  

 
 

 Anàlisi d’estats financers  
Dates: del 9 de febrer al 2 de març de 2019 (Curs obert) 

Preus: 
Col·laboradors firmes col·legiades: 300€ 
Altres: 375€  

 
 

 Normes per a la formulació de comptes consolidats 

Dates:  del 9 al 30 de març de 2019 
Sessions presencials: 9 i 23 de març de 2019 (dissabte de 9.00 a 14.00 hores) 

Preus: 
Col·laboradors firmes col·legiades: 345€ 
Altres: 445€  

 
 

 Normes Internacionals d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ES)  
Dates: del 6 d’abril al 4 de maig de 2019 (Curs obert) 

Preus: 
Col·laboradors firmes col·legiades: 525€ 
Altres: 600€  
 
 

 Comptabilitat analítica de costos, pressupostària i de gestió 
Dates:  de l’11 de maig a l’1 de juny de 2019 (Curs obert) 

Preus: 
Col·laboradors firmes col·legiades: 285€ 
Altres: 385€ 

 
 

 Marc normatiu i altres matèries comptables  
Dates: del 8 al 29 de juny de 2019 (Curs obert) 

Preus: 
Col·laboradors firmes col·legiades: 350€ 
Altres: 400€  
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La resta de matèries s'aniran programant segons la demanda dels alumnes:  

 

 Pla general de comptabilitat i PGC de PIME 

 Dret civil i mercantil 

 Dret de societats i d'altres entitats i de governança 

 Dret concursal 

 Dret fiscal 

 Dret del treball i de la Seguretat Social 

 Tecnologia de la informació i sistemes informàtics 

 Economia general i economia financera 

 Economia de l'empresa 

 Principis fonamentals de gestió financera de les empreses 

 Matemàtiques i estadística 
 

 
Si desitges més informació, no dubtis a trucar a l’Escola d’Auditoria del Col·legi. 
 
Les inscripcions dels cursos s'efectuaran enviant la butlleta d’inscripció corresponent, per correu electrònic a escola@auditors-
censors.com, i serà per rigorós ordre de recepció. Serà condició indispensable per a formalitzar la inscripció, que aportin tots els 
requisits exigits, que són: 
 
   . Certificat de vinculació al Censor o Firma de Censors 
 . Fotocòpia del DNI 
 . Fotocòpia compulsada de la titulació (del títol o el justificant de la seva sol·licitud) 
 . Pagament del curs 

 
Salutacions cordials, 
 

 
 
Xavier Cardona 
Director General 
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A CURSOS TEÒRICS PER ACCEDIR AL ROAC  
(2018-2019) 

 

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 

 
 
Sol·licita inscripció al/s següent/s curs/os: 
 

Altres marcs: Comptabilitat d’entitats financeres i d’assegurances...  del 12 de gener al 2 de febrer   

Anàlisi d’estats financers del 9 de febrer al 2 de març   

Normes per a la formulació de comptes consolidats del 9 al 30 de març  

Normes Internacionals d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ES) del 6 d’abril al 4 de maig   

Comptabilitat analítica de costos, pressupostària i de gestió De l’11 de maig a l’1 de juny   

Marc normatiu i altres matèries comptables Del 8 al 29 de juny   

 
 

 
 
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 
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ A CURSOS TEÒRICS PER ACCEDIR AL ROAC  
(2018-2019) 

 

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 

 
Sol·licita inscripció al/s següent/s curs/os (pendents de confirmar data): 
 

Pla general de comptabilitat i PGC de PIME  

Dret civil i mercantil  

Dret de societats i d’altres entitats i de governança  

Dret concursal  

Dret fiscal  

Dret del treball i de la Seguretat Social  

Tecnologia de la informació i sistemes informàtics  

Economia general i economia financera  

Economia de l’empresa  

Principis fonamentals de gestió financera de les empreses  

Matemàtiques i estadística  
 

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 
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