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Nombre del curs:
G167/2017
Seu:
Barcelona
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PROGRAMA
Curs computable com a altres matèries, a l'efecte de les obligacions de formació continuada
establertes per la normativa d'auditoria vigent

DATA: 8 de novembre de 2017.

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

PREU DE COL·LEGIATS: 140 €
PREU DE NO COL·LEGIATS: 180 €

PROFESSORS:
Sr. Rodrigo Cabedo, economista, advocat i auditor de comptes. Pèrit judicial i administrador concursal.
Sr. Jacinto Gimeno, advocat. Professor de Dret Mercantil. Titular del despatx Gimeno Advocats. SL.

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:
La responsabilitat dels administradors de les societats de capital ha experimentat progressives modificacions per
mitjà de les diferents actualitzacions del Codi de Comerç i de la Llei de Societats i les seves adaptacions a la
legislació europea.
Cada dia es concreta i tipifica amb majors exigències la responsabilitat en què poden incórrer aquells que
formen part de l'òrgan d'administració d'una societat, tant individual com col-lectivament, així com els
administradors de fet, els directors, i la responsabilitat que els pot ser exigida.
En aquest curs es tractaran els deures dels administradors i l'anàlisi de les darreres modificacions de
la Llei de Societats de Capital i la seva jurisprudència, així com les responsabilitats en què poden
incórrer els auditors en la verificació dels comptes anuals o en l'elaboració de les memòries.
L'economista és un operador essencial vinculat a l'òrgan d'administració, tant per la seva possible participació
en l'elaboració de la memòria i els comptes anuals, com en la fase preparatòria i probatòria de les demandes de
responsabilitat que puguin entaular-se enfront dels administradors. És de gran interès, així mateix, per als
economistes tenir un coneixement avançat de les obligacions i deures legals i estatutaris dels administradors de

societats, que els hi permeti escometre la seva tasca d'assessorament amb encert i sense assumpció de riscos
indeguts.
Al curs es treballarà amb les més recents sentències que resolen qüestions processals i substantives de
necessari coneixement per a qui pretengui demandar o sigui demandat en reclamació de la
responsabilitat en l'exercici de l'administració societària.
En definitiva, és un curs d'estudi ineludible per a aquells economistes que en el seu àmbit professional
prestin assessorament als administradors de societats, socis o apoderats, o que participin en
l'elaboració de la auditoria, comptes anuals o memòria.

PROGRAMA:
1.- Deures i obligacions dels administradors.
2.- Pressupostos per exigir la responsabilitat.
3.- La responsabilitat social i la individual.
4.- Acció social i acció individual de responsabilitat.
5.- El procés de reclamació.
6.- La prova pericial comptable i econòmica.
7.- La rellevància de les memòries incorporades als comptes anuals.
7.- Les conductes penalment rellevants.
8.- Extensió als directius, assessors i auditors.

