
 

 

 

  

 

Sr. JOAN RAMON SALVADOR 

Us informem d’aquest Curs que creiem pot ser del seu interès. 
 

 

 

Curs Superior d'Expert Comptable 

 

 



Data:  del 24 de gener al 28 de setembre de 2017. 

Horari:  de 17.00 a 21.00 h. 

 

Presentació:  

Cada vegada és més important la informació comptable en la presa de decisions per part de 

directius d'empresa i d'inversors. És imprescindible que aquesta sigui fiable, però, alhora, la 

globalització de l'activitat econòmica i els desenvolupaments de tècniques comptables i de 

normatives regulatòries fan que la informació comptable disponible i exigible superi eines 

tradicionals, com per exemple els estats financers. Això determina que els professionals de 

l'àmbit de la comptabilitat hagin de tenir uns coneixements i una experiència cada vegada més 

àmplies i profundes i, també, el suficientment contrastades. 

 

En aquest context, emergeix la figura de l'Expert Comptable, que està assolint una  
importància progressivament més elevada en el camp de la comptabilitat i, sobretot, en 
el marc de l'activitat empresarial , en línia amb el que representa a la resta d'Europa. 

Aquesta tendència s'intensificarà en els propers anys, fent de la titulació i de l'acreditació eixos 

fonamentals, que permetran ampliar tasques i establir elements de garantia de la 

professionalitat dels experts. 

 

El Curs Superior d'Expert Comptable té per objectiu preparar Experts Comptables des del 
punt de vista de continguts i de pràctica,  sobre la base d'un ampli programa que segueix les 

directrius establertes pel Registro de Expertos Contables (REC). El curs: 

 

- Permet l'obtenció d'un títol propi en matèria d'Expert Comptable.  

- En la mesura que el curs està homologat pel REC , dona l'opció a que els alumnes que el 

superin mitjançant un examen final quedin exempts de la part teòrica de l'examen d'aptitud 
professional per a la inscripció en el Registro com  a Expert Comptable Acreditat.  

 

Dirigit a:  

- Professionals de la comptabilitat en general. 

- Directors financers i directors administratius d'empreses, despatxos i altres organitzacions. 

- Assessors, consultors i altres professionals relacionats amb l'àmbit de la comptabilitat. 

- En general, a tots els professionals interessats en aprofundir en la comptabilitat, en obtenir un 

títol en Expert Comptable i/o preparar-se per a l'acreditació en el Registro de Expertos 

Contables (REC). 

 

Programa:  

El curs s'estructura en 9 grans apartats, que es desenvolupen en 47 sessions, amb un total de 
187 hores . S'imparteix entre el 24 de gener de 2017 i el 28 de setembre de 
2017,preferentment els dilluns i els dijous en horari de tarda (17:00-21:00 hores) , per un equip 

docent integrat per experts dels àmbits acadèmics, professional i de l'administració pública. 

 

A. Comptabilitat Avançada (48 hores). 

B. Costos, Pressupostos i Aplicacions (20 hores). 

C. Combinacions de negocis. Consolidació (32 hores). 

D. Anàlisi d'Estats Financers (16 hores). 

E. Finances (12 hores). 

F. Altres Matèries Econòmiques (12 hores). 

G. Matèries Jurídiques (8 hores). 

H. Píndoles formatives (36 hores). 

I. Resolució dels exàmens de les convocatòries 2015 i 2016 (3 hores). 

 



 

F. Altres Matèries Econòmiques (12 hores). 

G. Matèries Jurídiques (8 hores). 

H. Píndoles formatives (36 hores). 

I. Resolució dels exàmens de les convocatòries 2015 i 2016 (3 hores). 

 

El nivell d'assistència obligatori al curs per obtenir la titulació i la dispensa és com a mínim del 
80% de les hores lectives previstes.  

Més informació i inscripcions  

 

 

BONIFICACIÓ FUNDACIÓ TRIPARTITA  

L'import dels cursos és susceptible de bonificació a través de la Fundació Tripartita per als 

treballadors assalariats que cotitzin a la Seguretat Social pel concepte de formació professional.  

 

 


