
 
 
Benvolgut/da company/a, 
 
Arran de la entrada en vigor del Reial Decret 1514/2007 que aprova el Nou Pla General 
de Comptabilitat i donada la rellevància que aquest fet provoca en moltes de les 
empreses o societats que es regeixen per aquesta normativa en la elaboració dels seus 
Estats Comptables, el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb la 
col·laboració de l’entitat Assessora GRUP INTEGRAL, que disposa, entre altres 
serveis, de l’especialització en aquest àmbit, ofereix la possibilitat a aquelles entitats 
que ho precisin els següents programes d’implantació i assessorament en relació a la 
transcendència pràctica de l’aplicació del Nou Pla General de Comptabilitat: 
 
Ø El Nou Pla General de Comptabilitat. Aspectes Pràctics en la seva 

implantació. Anàlisi de les diferències que introdueix la nova normativa en tot 
allò que fa referència als nous criteris de valoració, a la elaboració dels estats 
financers, així com a la presentació dels Comptes Anuals d’una societat. 

 
Ø El tancament Comptable de l’exercici 2008 sota el Nou Pla General de 

Comptabilitat. Plantejament i exposició de les modificacions principals a tenir 
en compte en el moment de procedir al tancament comptable definitiu de 
l’exercici 2008. 

 
Ø Implicacions Fiscals de l’entrada en vigor del Nou Pla General de 

Comptabilitat. Identificació d’aquelles qüestions o aspectes que han vist alterat 
el seu tractament fiscal arran de l’aplicació del Nou Pla General de 
Comptabilitat. 

 
Aquests mòduls formatius són adaptables a les necessitats horàries i de continguts que 
les vostres empreses puguin sol·licitar o necessitar durant aquest darrer trimestre de 
l’any 2008 i el primer trimestre del proper exercici 2009, de tal forma que amb caràcter 
previ els consultors de GRUP INTEGRAL encarregats a aquesta tasca es posarien en 
contacte amb vosaltres per tal d’establir l’àmbit concret d’actuació en la seva actuació 
assessora i formativa. 
 
Tot esperant que aquesta nova acció formativa sigui del teu interès, et saludo molt 
cordialment, 
 

 
 
Joan Guim 
Secretari tècnic  


