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Benvolguts companys i companyes:  

Ens complau informar-vos que conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, 
impartirem el I CURS DE CONSOLIDACIÓ FISCAL I  COMPTABLE. 

Per aconseguir aquest repte, el Col·legi de Censors  impartirà la part comptable i la Delegació Catalana de 
la AEDAF desenvoluparà la part fiscal. 

El curs s’ha plantejat en DOS MÒDULS independents, de manera que els associats de AEDAF podran apuntar-
se tant al mòdul de “CONSOLIDACIÓ FISCAL” com al de “CONSOLIDACIÓ COMPTABLE” a un preu reduït. Ara 
be, també hem contemplat que la inscripció pugui fer-se al CURS complert, aplicant en tal cas un important 
descompte.  

PER LA INSCRIPCIÓ AL CURS COMPLERT https://www.aedaf.cat/activitats/2019/10/15 

Per conèixer més detalls del plantejament i del programa de cada mòdul, podeu clicar a sobre dels respectius 
LINKS: 

- MÒDUL FISCAL. Programa i detalls. Dies 30 d’octubre i 6 de novembre de 16h 20h., que dirigirà la nostre 
companya Noemi Andrés, Advocada i membre AEDAF. 

 INSCRIPCIÓ MÒDUL FISCAL   

https://www.aedaf.cat/activitats/2019/10/30 

PROGRAMA  https://www.aedaf.es/activities/Programa%20Curs%20Consolidaci%C3%B3%20Fiscal%20oct%202019.pdf 

- MÒDUL COMPTABLE. Programa i detalls. Dies 15 i 17 d’octubre de 15.30h a 19.30h, que dirigirà el 

auditor de comptes i membre del CCJCC, Sr. Josep Salvador  

 PROGRAMA I NSCRIPCIÓ MODUL COMPTABLE  https://www.auditorscensors.com/ca/consolidacio--casos-

practics 

Les classes s’impartiran a les respectives seus de cada entitat, és a dir, el MÒDUL FISCAL a la Seu de la 
Delegació Catalana de AEDAF a Barcelona del carrer Provença, 281, baixos, mentre que el MÒDUL 
COMPTABLE es desenvoluparà a la seu del Col·legi de Censors, c/ Sor Eulàlia d'Anzizu, 41, de Barcelona.  

Les places són limitades per rigorós ordre d’inscripció, essent la data límit d’inscripció pel curs complert el 
dia 13 d’octubre de 2019. 

Recordar-vos que en cas de que hi hagi documentació us serà posada a la vostre disposició, com a molt tard 
el mateix dia abans de les 13h. 

Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre grat. Una forta abraçada,   
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Jordi Baqués Artó 

Delegat de Catalunya de l’AEDAF 
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