MODALITAT
Presencial
Direcció celebració de les jornades:
CENTRE D’ESTUDIS JURIDICS I FORMACIÓ
ESPECIALITZADA
C/ AUSIAS MARCH, 40
08010 BARCELONA

CONDICIONS TÉCNIQUES

DADES DE SOL·LICITUT:
NOM: ........................................................................
COGNOMS: ..............................................................
NIF: ...........................................................................
DIRECCIÓ: ................................................................
C.P.: ..........................................................................
LOCALITAT: ..............................................................

A) PLACES LIMITADES: S’admetran per ordre d’inscripció.

TELÉFON/MÓVIL: .....................................................

B) INSCRIPCIÓ I CONTACTE: Consultar dates d’inscripció a la web http://formacion.tirant.com i per qualsevol informació adicional:

CORREU ELECTRÓNIC: ............................................

FAX: .........................................................................
EMPRESA/ENTIDAT: ................................................

JORNADES

CLÀUSULES
TERRA

CIF: ............................................................................
FORMES DE PAGAMENT: (Marque l’opció desitjada)

Mª Carmen García
Tel: 96 361 00 48/50 - ext.2
María Esteban
Tel: 96 361 00 48 - ext.2

TRANSFERENCIA BANCARIA

mcarmen@tirant.com
maria.esteban@tirant.com

PROAFORMACIÓN
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHESMM
ES95 0049 5457 2722 1608 3897

Raúl García
Tel: 91 445 47 85

garcia@tirant.com

Tirant Formación es reserva el dret de cancel·lació/paralització
del curs en cas en que no s’arrivés al mínim d’inscripcions.

C) DIPLOMA: Al ﬁnalitzar el curs es fará entrega del
diploma acreditatiu a tots aquells inscrits que hagin
assitit.

NOTA:

Adjunte les dades de facturació si son diferents a
les indicades al bolletí d’inscripció.

Una vegada hagi fet el pagament es deurá enviar una copia
del justiﬁcant de la transferencia al FAX 96.369.41.51 (María
Esteban o Mª Carmen García) o enviar el document en PDF
acreditatiu del pagament a:
mcarmen@tirant.com
maria.esteban@tirant.com
garcia@tirant.com

D) PREU: 290 EUROS.
Les seves dades s’incorporarán al fitxer “clients” propietat de Tirant
lo Blanch inscrita en el Registre General de Protecció de dades de
l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de
gestionar el seu procés de compra i remitirle informació comercial
sobre els nostres productes.
Podrà exercir el seu dret de access, rectificació i cancelació dirigint-se
per escrit a: Tirant lo Blanch (C/ Artes Gráficas, 14, 46011 Valencia;
FAX 963694151) acompanyat de la fotocopia del seu DNI.
Les seves dades podrán ser cedits a les empreses del grup (Editorial Tirant lo Blanch S.L., Libros TLB S.L. y Proa Formación S.L.) per a remitirle
informació comercial sobre els nostres productes.
Marque aquesta casella si no desitja rebre informació comercial
dels nostres productes.

AULA TIRANT FORMACIÓ

BARCELONA,
22 DE MARÇ DE 2017
DE 16:00 A 20:00 h

JORNADES

CLÀUSULES
TERRA

PROGRAMA
1. Les clàusules terra analitzades des de
les perspectives: jurídiques, tributàries i
economica-ﬁnancera.
16,00 a 17,30 h

A) Aspecte jurídic:
-

Reclamació de quantitats derivades de la nul·litat de
clàusules terra després de la Sentència del TJUE de
21-12-2016 i el R.D.L.1/2017.

18,30 a 19,00 h

C) Aspecte tributari:
-

Implicacions tributàries de la solució legal dispensada a les clàusules terra.

-

El préstec hipotecari a l’ impost d’Actes Jurídics
documentats.

Ponent:
Sr. Luis M. Alonso González.
Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de
Barcelona.

-

Procediment extrajudicial i relació amb l’eventual
reclamació judicial futura o ja interposada.

-

Particularitats en matèria de costes judicials.

-

Primers pronunciaments i qüestions discutides respecte de la reclamació de despeses derivades dels
préstecs hipotecaris després de la Sentència del TS
de 23-12-2015.

2. Anàlisi i aplicació de la sentència del TC relativa
a l’impost sobre l’increment dels valors dels
terrenys de naturalesa urbana.

Ponent:
Sr. Manuel Ruiz De Lara.
Magistrat-Jutge Titular del Jutjat Mercantil nº 10 de
Barcelona.

Ponente:
Sr. Luis Alonso Gonzalez.
Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de
Barcelona.

17,30 a 17,45 h PAUSA
17,45 a 18,30 h

B) Aspecte económic-ﬁnancer:
-

Quantiﬁcació matemàtica ﬁnancera
causat.

Ponent:
Sr. Bernard Afonso González.
Economista y advocat.

del perjudici

19,00 a 20,00 h

