
Barcelona, 17 i 19 de febrer de 2014  Cursos Monogràfics del COAMB 

Formació per a emprenedors i empresaris 
 

Aspectes legals i fiscals bàsics  
i actualització en novetats legislatives  

 
La recent Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització pretén impulsar l'activitat econòmica i 
el teixit empresarial existent, i ha modificat aspectes clau en 
matèria mercantil, laboral i fiscal que apliquen als emprene-
dors i empresaris.  

Amb aquesta nova edició del curs de fiscalitat del COAMB, 
ampliada a 6 hores per a poder treballar tot el temari a 
fons, es treballaran els aspectes legals i mercantils bàsics 
del treball autònom i de la creació d'empreses, així com les 
obligacions fiscals bàsiques a tenir en compte en el desenvolupament d'una activitat econòmica, 
incloses novetats com ara el nou règim de criteri de caixa en matèria de l'Impost sobre el Valor 
Afegit.  

El curs es dirigeix a professionals amb intenció de constituir-se com empresa, emprenedors que 
vulguin aclarir dubtes i empresaris en actiu que vulguin actualitzar coneixements.  

Programa 

SESSIÓ I: ASPECTES LEGALS I MERCANTILS      17/02/2014 

 · Elecció de la forma jurídica d'empresa: factors a tenir en compte. Persona física: empresari 

individual, societat civil particular, comunitat de béns. Persona jurídica: societat limitada, societat 

anònima, societat limitada laboral, societat anònima laboral, cooperativa. 

· Règim de responsabilitat de l'empresari,  socis i administradors: personal il·limitada, personal 

limitada, solidària, mancomunada, subsidiària. 

· Enquadrament Seguretat Social professionals, empresaris, socis i administradors. 

·  Llibres mercantils: llibre d'actes, llibre de socis i obligacions en matèria de comptabilitat segons 

la forma jurídica. 

 SESSIÓ II: ASPECTES FISCALS       19/02/2014 

· IRPF en règim d’estimació directa normal, directa simplificada i d’estimació objectiva: forma de 

determinació de rendiments i llibres fiscals i obligacions comptables.  

 · Impost de societats: règim general, règim especial empreses de reduïda dimensió (PIMES) i 

incentius fiscals per inici d'activitat i micropimes. 

· IVA: règim general i règims especials (règim especial de criteri de caixa, règim simplificat, recàr-

rec d'equivalència).  

·  Calendari del contribuent: declaracions trimestrals.  

· Factures: requisits.   

PONENT 

Daniel Viader Martín. Advocat i Màster en Assessoria Fiscal pel Centre d'Estudis Financers (CEF). Gerent de 
l'Àrea Fiscal de AUREN ADVOCATS I ASSESSORS BCN, SL. i responsable del Servei d’assessorament fiscal del 
COAMB. Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pels Estudis d'Economia i Empresa, ha 
col·laborat amb diferents entitats com a docent.  

Informació pràctica 

On 

Seu del COAMB.  
C/ Muntaner, 81,  6è 1a. 

Barcelona. 

Com arribar:  FGC : L6 i L7 

“Provença”. Metro: L3 

“Passeig de Gràcia”. Bus: 20, 

43, 44, 54, 58, 63, 64 i 66. 

 

 

 

 

 

 

Quan 

17 i 19 de febrer de 2014 

Horari: 17 a 20 hores. 

 

Cost 

Persones no col·legiades: 

90€ 

Membres del COAMB: 

65 € 

Membres d’altres col·legis 

professionals (consultar): 

75 € 

Membres del COAMB        

a l’atur: 

50 € 

(Fins l’ 11 de febrer) 

Informació o dubtes a:  

coamb@coamb.cat. 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

 

Inscripcions aquí 

9a edició del curs d’Introducció a la fiscalitat per a ambientòlegs  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNVeFA4SVVyZk5PUDdwR2Q2U2EzVEE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNVeFA4SVVyZk5PUDdwR2Q2U2EzVEE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNVeFA4SVVyZk5PUDdwR2Q2U2EzVEE6MA#gid=0
https://maps.google.com/maps?q=Carrer+de+Muntaner,+81,+Barcelona,+Espanya&hl=ca&sll=37.0625,-95.677068&sspn=45.553578,79.013672&oq=carrer+munta&hnear=Carrer+de+Muntaner,+81,+08006+Barcelona,+Espanya&t=m&z=16

