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CURS en línia sobre: 

 “FISCALITAT EN HERÈNCIES: 

Successions, plusvàlua i donacions” 

 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest curs que s’ha enfocat des d'una òptica essencialment pràctica, 

té com a objectiu fonamental que l'alumnat adquireixi els coneixements 

i competències imprescindibles per exercir la pràctica professional amb 

totes les garanties i seguretat jurídica.  

 

Amb aquest propòsit aquest curs proporcionarà a l’alumnat un 

coneixement superior sobre la matèria que regeix l’impost de successions, 

el seu àmbit d’aplicació, els elements que es requereixen per al seu 

càlcul, així com la diferència de gravamen en base a criteris territorials. A 

més, serà capaç d’assessorar sobre els efectes jurídics i fiscals que es 

deriven de l’acceptació o la repudiació de l’herència, o del tipus de 

testament.  

 

S'hi farà especial referència a les successions, la plusvàlua i les donacions, 

temes que ocupen la major part de l'actuació de comprovació, per part 

de l'Administració tributària, especialment en aspectes tan rellevants com 

la transmissió de negocis familiars o estructures empresarials de més 

complexitat.  

 

El curs té una durada total de 8 hores, distribuïdes 4 sessions de dues hores 

cadascuna. 

 

Aquest curs s’oferirà en format en línia, i es durà a terme mitjançant la 

plataforma digital “ZOOM” i a través de la nostra Plataforma Formativa. 
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• ALEJANDRO EBRAT:  

 

Nascut a Barcelona el 26 de febrer del 1.958, és llicenciat en Dret per la 

Facultat de Barcelona. Soci Director del despatx EBRAT ADVOCATS 

Professor de Màster de Dret organitzat per l'Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, juntament amb la Universitat de Barcelona i 

l'Escola de Pràctica Jurídica. 

 

Vicepresident de l´Associació Catalana d´Especialistes en Dret de 

Successions. 

 

Conferenciant a Universitats, Col·legis Professionals i altres fòrums, i tertulià 

en diferents programes televisius i radiofònics i alhora columnista en diaris 

i revistes de difusió nacional sobre qüestions associades a les herències i a 

la tributació. 

També és autor de múltiples llibres de fiscalitat i herències.  

 

 

 

- Sr. Alejandro Ebrat. Advocat especialista en dret fiscal i successori 

 

- Sr. Josep Guiu. Advocat especialista en dret fiscal i família. És 

professor en dret tributari i conferenciant habitual. 

 

- Sra. Patricia Ebrat. Advocada especialista en dret successori i dret 

tributari. És professora en dret tributari i ponent a diversos màsters de 

l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). 

 

DIRECCIÓ 

 

 

EQUIP DOCENT 

 



 
Actualitzat 

14/10/2022 
 

 

 

3 

 

- Sr. Rafael de Olañeta. Lletrat de l’ajuntament de Barcelona. 

Director de Relacions amb els contribuents i reclamacions. 

Especialització en Dret Fiscal i Dret Administratiu. És doctor en dret. 

 

 

 

- Dilluns, 07 de novembre de 2022: de les 18:00h a les 20:00h 

- Dilluns, 14 de novembre de 2022: de les 18:00h a les 20:00h 

- Dilluns, 21 de novembre de 2022: de les 18:00h a les 20:00h 

- Dilluns, 28 de novembre de 2022: de les 18:00h a les 20:00h 

 

 

PROGRAMA FORMATIU 

 

 

 

 

Sessió núm. 1.  

Videoconferència / Vídeo streaming  

Dilluns, 7 de novembre de 2022 

Horari de 18 a 20 hores  

 

Inauguració del Curs 

 

- Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer. President del Consell de 

l’Advocacia Catalana i Degà de l’ICA-FIGUERES 

- Excm. Sr. Rogeli Montoliu President de la Comissió de Formació 

del CICAC i Degà de l’ICA-VIC 

- Sr. Alejandro Ebrat: Director del curs 

 

 

DATES 
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I. Ponència   

 

• Temari: Introducció a l'impost sobre successions, legislació bàsica, 

obligació personal i real, esquema de liquidació de l'impost, 

inventari de l'herència, addició de béns (presumpcions), 

reduccions, acceptació, repudiació i partició, herència jacent. 

 

Ponència a càrrec de la Sra. Patricia Ebrat 

Advocada especialista en dret successori i dret tributari 

 

 

 

Sessió núm. 2. 

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dilluns, 14 de novembre de 2022 

Horari de 18 a 20 hores 

 

 

 

• Temari: La reducció per empresa familiar a l'impost sobre 

successions, aspectes conflictius, les societats d'arrendaments 

d'immobles, estratègies de planificació fiscal, fiscalitat dels pactes 

successoris. 

Ponència a càrrec del Sr. Alejandro Ebrat 

Advocat especialista en dret fiscal i successori 
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Sessió núm. 3.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dilluns, 21 de novembre de 2022 

Horari de 18 a 20 hores 

 

 

• Temari: Impost de donacions, préstecs entre familiars, excessos 

d'adjudicació a les herències. 

 

Ponència a càrrec del Sr. Josep Guiu 

Advocat especialista en dret fiscal i família 

 

 

 

Sessió núm. 4.  

Videoconferència / Vídeo streaming 

Dilluns, 28 de novembre de 2022 

Horari de 18 a 20 hores  

 

• Temari: La plusvàlua municipal a les herències, breu cronologia i la 

situació actual, possibilitats de recurs. 

Ponència a càrrec del Sr. Rafael de Olañeta 

Lletrat de l’ajuntament de Barcelona. Director de Relacions amb els contribuents i 

reclamacions. Especialització en Dret Fiscal i Dret Administratiu 
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METODOLOGIA 

 

 

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge i avaluació 

de tots els seus continguts, està basada en el model de formació 

contínua, activa i en línia, on l’alumnat tindrà un paper fonamental en el 

seu propi procés d’aprenentatge, mitjançant la realització de diferents 

activitats per promoure la participació i la implicació, planificades en 

aquest programa formatiu.  

 

Per computar assistència en les sessions en DIRECTE, heu d’indicar el 

vostre nom i cognom sencer, i mantenir la càmera activada durant tot el 

transcurs de la sessió virtual.  

Sempre que sigui possible, es recomana el sistema de videoconferència 

en DIRECTE per poder interactuar, tant amb el professorat, com amb la 

resta de companyes i companys. 

L’alumnat té a la seva disposició la Plataforma de Formativa del Consell 

de l’Advocacia Catalana, on al final de cada sessió, es pujaran totes les 

sessions gravades, juntament amb els materials. 

Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEO STREAMING 

(seguiment del curs en diferit) és imprescindible fer-ho amb les claus 

d’accés personals que cada alumne hagi creat. No s’admeten 

visualitzacions compartides amb una única clau d’accés 

 

 

 

CERTIFICAT 

 

 

El certificat acreditatiu de la realització del curs serà expedit, sota 

demanda per correu a formacio@cicac.cat  pel Consell de l’Advocacia 

Catalana a l’alumnat que aconsegueixi superar el curs de manera 

satisfactòria, superant les següents activitats: 

 

 

mailto:formacio@cicac.cat
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• Acreditació del seguiment íntegre del curs en format 

Videoconferència: És imprescindible connectar-se a la plataforma 

formativa del CICAC, amb les claus d’accés personals que cada 

alumne hagi creat prèviament. No s’admeten visualitzacions 

compartides amb una única clau d’accés. 

• Participació activa en les activitats pràctiques que l’equip ponent 

proposi 

 

Així com que hagin pagat íntegrament el preu total del curs. 

 

L’alumnat que segueixi les sessions per videoconferència, però no realitzi 

les activitats pràctiques proposades per l’equip docent, se’ls lliurarà un 

certificat d’inscripció. 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de 

Catalunya: 

• 95 € 

 

Preus per a altres professionals: 

• 150 € 

 

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de 

l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o 

suspendre el programa de l’acció formativa.  
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INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquest curs a través 

del web www.cicac.cat i accedir a la nostra Plataforma Formativa des 

de la pestanya Formació → Accés a la Plataforma Formativa. 

Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el Manual 

d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest 

Consell i trobareu les indicacions per poder registrar-vos. 

 

En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de: 

 

a) Pagament mitjançant TPV directament mitjançant la nostra 

Plataforma Formativa 

b) Realitzar una transferència bancària al número de compte 

d’aquest Consell: ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.  

 

Un cop realitzat el pagament per transferència bancària, cal fer arribar el 

justificant de pagament per correu electrònic a formacio@cicac.cat i així 

poder confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 

 

 

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (EMISSIONS EN DIFERIT) 

 

 

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la 

documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb 

les claus personals tantes vegades com sigui convenient.  

 

 

 

 

 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
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Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (EMISSIONS EN DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe (preferentment) haurà 

d’accedir mitjançant la plataforma digital ZOOM a través d’un enllaç i un 

codi d’accés els quals trobarà a la Plataforma Formativa (no s’ha 

descarregar cap tipus de programes o aplicacions). Per computar 

assistència heu d’indicar nom i cognoms sencer a la sala virtual.  

La càmera i micròfon en les sessions teòriques no és obligatori, però si 

recomanable per poder establir una bona interacció amb el professorat i 

resoldre els vostres dubtes/preguntes de la matèria.  

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

Que, de conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei 

Orgànica 1/1982, que regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que 

accedeixi en directe AUTORITZA de forma expressa, informada, lliure i 

gratuïta la captació de la meva imatge i la publicació posterior per part 

del Consell de l’Advocacia Catalana en la web, els mitjans socials i altres 

mitjans de comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a que 

aquestes dades són tractades pel Consell amb la finalitat de retransmetre 

o publicar aquesta conferència, així com la meva imatge en els seus 

propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la meva imatge 

serà accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans en què es 

publiquin. 

Aquestes dades es conservaran fins que no manifesti el contrari i puc, en 

qualsevol cas, revocar aquest consentiment, així com exercir els drets 

d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposició, així 

com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de fer 

a la seu del Consell. Així mateix, també puc presentar una reclamació 

davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considero, 

o posar-me en contacte amb el delegat d'aquesta entitat en el correu 

cicac@cicac.cat.  

mailto:cicac@cicac.cat

