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CURS DRET FISCAL 

 

 

Curs organitzat per la Comissió de Formació – Escola de Pràctica Jurídica del 

Col·legi de l’Advocacia de Lleida.  

 

El curs s’impartirà 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. A la seu del 

Col·legi de l’Advocacia de Lleida.  

 

Preus curs: 

 

Col·legiats ICA Lleida: Exercents 100 €     /     No exercents: 120 €  

No col·legiats: 150 € 

Alumnes Màster Advocacia UdL (curs 2015/2017 i 2016/2018): 100 € 

Inscripció per sessions:  

Sessió, 26 d’octubre: 35 € 

Resta sessions: 25 €/sessió 

 

Els alumnes tindran accés a la documentació que es faciliti del curs i a la gra-

vació de les sessions a través de la web de formació del Consell de l’Advocacia 

Catalana, el curs també es pot fer per videoconferència o videostreaming.  

 

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. 
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PROFESSORS 

 

Marian Bierge Gabande. Advocada fiscalista. 
 

Mercè Castillo Solsona. Professora titular de Dret financer i tributari de la Uni-

versitat de Lleida. 

 

Guadalupe Díaz Súnico. Advocada fiscalista. 

 

Ángel Urquizu Cavallé. Professor titular de Dret financer i tributari de la Uni-

versitat Rovira i Virgili. 

 

Joan R. Viaña Torrentó. Advocat fiscalista. 

 

 

PROGRAMA 

 

Dijous, 26 d’octubre de 2017, de 16.30 a 20.30 hores 

Ponent: Guadalupe Díaz Súnico 

 

Aspectes fiscals de la ruptura matrimonial: la liquidació del règim matri-

monial i les compensacions entre cònjuges 

 

1. Marc civil: Breu referència als conceptes civils involucrats en la ruptu-

ra matrimonial i base de la fiscalitat. 

El Llibre segon del Codi civil de Catalunya (Llei 25/2019, de 29 de ju-

liol) –CCCat–. 

 

2. Introducció a la fiscalitat: 

a) La fiscalitat de les figures compensatòries. La compensació per 

treballar a la llar. La prestació compensatòria. Els aliments. 

L’atribució de l’ús de l’habitatge familiar. 
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b) La fiscalitat de l’extinció del règim econòmic matrimonial. La liqui-

dació dels béns comuns. Tributació directa (IRPF), indirecta (TPO 

/ AJD) i local (IIVTNU). 

 

 

Dijous, 2 de novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores 

Ponent: Ángel Urquizu Cavallé 

 

La fiscalitat dels centres offshore 

 

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. 

 

 

Dijous, 9 de novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores 

Ponent: Joan R. Viaña Torrentó 

 

Qüestions pràctiques sobre fiscalitat immobiliària 

 

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. 

3. Construcció, promoció, rehabilitació, reformes, etc. 
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Dijous, 23 de novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores 

Ponent: Marian Bierge Gabandé 

 

Fiscalitat de les principals operacions societàries  

 

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, aporta-

ció 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. 

 

 

Dijous, 30 de novembre de 2017, de 18.30 a 20.30 hores 

Ponent: Mercè Castillo Solsona 

 

Qüestions pràctiques sobre imposició local 

 

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. 

 


