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CURS DE DRET FISCAL 

 
 
 

PRESENTACIÓ 
 
 

 
La Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Lleida 
organitza el Curs de Dret Fiscal que tindrà lloc els dijous, 26 d’octubre, 2, 9, 23 i 30 de 
novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores, a excepció de la sessió del dia 26 d’octubre 
que tindrà una durada de 4 hores, de les 16.30 a les 20.30.   
 
Es lliurarà Certificat del curs sempre que s’hagi assistit presencialment al 80% del total 
d’hores lectives. Si el curs es segueix per videoconferència o videostreaming, s’obtindrà el 
certificat sempre que s’hagi visualitzat el 100% de les sessions. 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

 
Sessió I.- Aspectes fiscals de la ruptura matrimonial: la liquidació 
del règim matrimonial i les compensacions entre cònjuges 
 

Dijous, 26 d’octubre de 2017 
A partir de les 16.30 hores 

 

1. Marc civil: Breu referència als conceptes civils 

involucrats en la ruptura matrimonial i base de la 

fiscalitat. 

El Llibre segon del Codi civil de Catalunya (Llei 25/2019, 
de 29 de juliol) –CCCat–. 
 

2. Introducció a la fiscalitat: 

a) La fiscalitat de les figures compensatòries. La 
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compensació per treballar a la llar. La prestació 

compensatòria. Els aliments. L’atribució de l’ús de 

l’habitatge familiar. 

 
 

b) La fiscalitat de l’extinció del règim econòmic 

matrimonial. La liquidació dels béns comuns. 

Tributació directa (IRPF), indirecta (TPO / AJD) i local 

(IIVTNU). 

 
Ponent, Sra. Guadalupe Díaz Súnico 
Advocada fiscal 
 
 

 
Sessió II.- La fiscalitat dels centres offshore 
 

Dijous, 2 de novembre de 2017 
A partir de les 18.30 hores 

 
1. Delimitació dels centres offshore. 

2. Vies d’accés dels centres offshore. 

3. Normes tributàries i centres offshore. 

4. Efectivitat de les mesures tributàries i BEPS. 

5. Perspectives futures dels centres offshore. 

 
Ponent, Sr. Ángel Urquizu Cavallé  
Professor titular de Dret financer i tributari de la Universitat Rovira 
i Virgili 
 
 

 
Sessió III.- Qüestions pràctiques sobre fiscalitat immobiliària 
 

Dijous, 9 de novembre de 2017 
A partir de les 18.30 hores 
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1. Immobles titularitat de persones físiques i de societats. 

2. Anàlisi de les principals operacions sobre immobles i la 

seva fiscalitat global: compravenda, donació, aportació, 

arrendament, arrendament amb opció de compra, ITP – 

IVA, renúncia a l’exempció, inversió del subjecte passiu, 

etc. 

Construcció, promoció, rehabilitació, reformes, etc 
 
Ponent, Sr. Joan R. Viaña Torrentó  
Advocat fiscal 
 
 

 
 
Sessió IV.- Fiscalitat de les principals operacions societàries 
 

Dijous, 23 de novembre de 2017 
A partir de les 18.30 hores 

 
1. Augment i reducció de capital. 

2. Aportació de socis. 

3. Venda de participacions de societats immobiliàries. 

4. Operacions incloses en el règim fiscal especial de 

reestructuració empresarial. (Fusió, aportació de branca 

d’activitat, bescanvi, aportació no dinerària especial i 

escissió). 

5. Anàlisi del règim de neutralitat fiscal en relació a 

diversos impostos. 

6. Breu referència al règim d’empresa familiar. 

 
Ponent, Sra. Marian Bierge Gabandé  
Advocada fiscal 
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Sessió V.- Qüestions pràctiques sobre imposició local 
 

Dijous, 30 de novembre de 2017 
A partir de les 18.30 hores 

 
1. La plusvàlua després de la STC 29/2017, d’11 de maig. 

2. Qüestions en relació al valor cadastral, l’IBI i la 

plusvàlua. 

3. La impugnabilitat de les liquidacions tributàries girades 

en matèria d’imposició local. 

 
Ponent, Sra. Mercè Castillo Solsona  
Professora titular de Dret financer i tributari de la Universitat de 
Lleida 
 

 
LLOC  

 
· PRESENCIAL a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida 
P. Sant Joan núm. 6-8, 1a planta 
25007 Lleida   
T- 973 238 007 
 
 · Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o 
diferit des del propi ordinador. 
 

 
PREUS 
 

 

Preus per Jornada complerta:  
 
Presencials/Vídeo Streaming/Videoconferència Col·legiats CICAC.- 
120€ 
Presencials/Vídeo Streaming/Videoconferència No Col·legiats 
CICAC.- 150€ 
 
Preus per Sessions individuals: 
 
Sessió del dia 26 d’octubre de 2017.- 35€  
Resta de sessions.- 25€ 
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INSCRIPCIONS 
/FORMA 
PAGAMENT 
PRESENCIALS 

 
Per inscripcions presencials i forma de pagament, contactar 
directament amb el Col·legi de l’Advocacia de Lleida. Aforament 
limitat                    
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Del 26 d’octubre de 2017 fins al 30 de novembre de 2017 
Hora: De 18.30h a 20.30h 
 

 

 
INSCRIPCIONS 
VIDEOCONFERÈN
CIA/VIDEOSTREA
MING 

 
Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir a 
l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell  

 

 
FORMA 
PAGAMENT 
VIDEOCONFERÈN
CIA/VIDEOSTREA
MING 

 

Transferència bancària al número  de compte CICAC: ES52- 3191-
0500-04-4591375128 
 
Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el 
justificant de pagament per fax (934 881 553) o per correu 
electrònic (formacio@cicac.cat). 
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