
 

 

CURS 

ISD  
 
La finalitat d’aquest curs és donar unes nocions clares sobre el dret successori català i les seves 
institucions més significatives. El coneixement d’aquestes institucions ofereix una visió àmplia 
d’una part molt important del dret successori català, per ser les institucions tractades les més 
habituals en qualsevol herència (i que difereixen en molt del Dret Comú). Per completar la 
programació successòria d’una persona, es tracta també la fiscalitat en les successions, tant des 
d’una manera general i actualitzada jurisprudencialment, com a través d’un estudi avançat d eles 
institucions que presenten conflicte en la faceta tributària. L’enfocament serà eminentment 
pràctic, des d’un llenguatge col·loquial aplicable al dia a dia del despatx-. 
 
 
 
 

DIMARTS, 7 DE NOVEMBRE DEL 2017 DE 19.00H A 20.30H 
El Dret de Successions  

1. La successió mortis causa dins de l’ordenament jurídic. 
2. Punt de patida: la Llei civil aplicable a la successió (Dret internacional privat i dret interregional). 
3. El llibre IV del CCCat: estructura i línies bàsiques. 
4. La voluntat del causant: 

a) Unilateral: el testament. Tipus. Contingut: institució de l’hereu, substitucions (vulgar, pupil·lar, 
exemplar i fideïcomissària); llegats. 

b) Contractual: el pacte successori. 
c) Presumpta: La llei (via declaració d’hereus abintestat). 

5. La voluntat (essencial) del cridat a l’herència: acceptació i repudiació. La comunitat hereditària. 
6. Qüestions aïllades de transcendència tributària: la divisió de l’herència en llegats; els llegats com a 

operacions particionals; el joc de les acceptacions i repudiacions; el ius transmissionis. 
 

Professor:  Jesús Gómez Taboada. Professor de Dret civil de la Universitat Internacional de Catalunya. Notari. 

Membre AEDAF. 

 

 

DIMARTS, 14 DE NOVEMBRE DEL 2017 DE 19.00H A 20.30H 
Institucions més representatives del Dret Civil Català 

1. La legitima.  
2. La quarta falcídia. 

3. Els pactes successoris. 
Professor: Alejandro Ebrat Picart. Advocat. President de la Secció de Dret Tributari de l’ICAB. Membre 

de l’AEDAF. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

DIMARTS, 21 DE NOVEMBRE DEL 2017 DE 19.00H A 20.30H 
Fiscalitat successòria avançada. Part I 

1. Fiscalitat de les substitucions. 
2. Usdefruits. 
3. Rendes vitalícies. 
4. La renúncia a l’herència. 
5. Fideïcomís. 
6. La partició hereditària amb especial incidència en els excessos d’adjudicació a la comunitat hereditària.  

Professor: José Ma  Tovillas Moran. Professor titular de Dret Financer i Tributari de la UB. Membre de 

l’AEDAF. 

 

DIMARTS, 28 DE NOVEMBRE DEL 2017 DE 19.00H A 20.30H 
Fiscalitat successòria avançada. Part II 

Aspectes conflictius en la fiscalitat successòria:  
1. Reducció per adquisició d’activitats empresarials i professionals, així com de participacions d’empreses 

(còmput requisits, retribució director, grup familiar). 
2. Societats Patrimonials. 
3. Tributació dels No residents. 

 Professor: Leonardo Cárdenas Armesto. Advocat. Membre de l’AEDAF. 

 

 

COORDINADORS DEL CURS:  
 Alejandro Ebrat Picart 

 
 

ORGANITZA: 
AEDAF D.T. de Catalunya 
 
LLOC: 
Seu de la D.T. Catalunya 
C / Provença, 281, baixos. 08037 Barcelona 
 
DATES I HORA: 
7, 14 21 i 28 de novembre del 2017, de 19.00h a 20.30h. 

INSCRIPCIÓ: 
Associats: 64€+ IVA =77,44 € 

Col·laboradors: 130€ + IVA = 157,30 € 
 
 

Places Limitades. 

És necessària inscripció prèvia. 

 


