
        

 

C / Provenza, 281, bajos · 08037 Barcelona | Telf. 933 176 878 | catalunya@aedaf.es | www.aedaf.cat | www.aedaf.es 
 

 

Benvolguts/des companys/es, 

Comencem les sessions del grup de noves tecnologies, per aquesta primera sessió, el dilluns, 12 de febrer de 
2018, de 18.00h a 19.30h a la Seu de la Delegació Catalana c/Provença, 281, baixos de Barcelona, us parlarem 
de BLOCKCHAIN I CRIPTODIVISES (BITCOIN), QUE SÓN, QUINES UTILITATS PEL DESPATX PODEN TENIR I 
ALGUNES IMPLICACIONS FISCALS. 

Parlarem què és la tecnologia BLOCKCHAIN i les utilitats que pot tenir pel nostre dia a dia com a despatx i per 
alguns clients. 

La tecnologia de la cadena de blocs no està tancat només les criptodivises sinó tot un nou món d’oportunitats 
de servei per alguns sectors (per exemple la validació i certificació de contractes) i d’adaptació per d’altres 
(registradors, notaris, etc). 

És important que sapigueu que NO explicarem com fer-se ric  o arruïnar-se amb les criptodivises però sí 
explicarem: 

- Breu introducció tècnica a nivell abstracte sobre conceptes “BLOCKCHAIN”, “comptabilitat 
distribuïda” i “registre descentralitzat” 

- Què són les criptodivises? Quina és la seva regulació o reconeixement? 
- Experiències amb blockchain i criptodivises d’empreses 
- Possibilitats d’usos per al blockchain 
- Aspectes fiscal a tenir en compte sobre criptodivises 

Anirà a càrrec de Pedro Serrano, soci de LECRIN TECH, expert en Blockchain i programació, ha guanyat 
diversos premis amb aplicacions desenvolupades per ells, i Albert Cabedo, economista i associat de l’AEDAF. 

Recorda que aquesta sessió és gratuïta per associats prèvia inscripció i està oberta a col·laboradors pagant 

una quota per assistència, tot i que de manera condicionada a l’existència de places lliures a la sala (el 

dijous abans de la sessió tots els col·laboradors rebran un e-mail confirmant o no la seva plaça). En tot cas, 

és imprescindible que tant associats com col·laboradors s’inscriguin, mitjançant el link a la nostre web que 

s’indica seguidament. Data límit d’inscripció: 9 de febrer de 2018. Recordar-vos que les places són limitades. 

IN SITU A BARCELONA https://www.aedaf.cat/activitat/sessio-del-grup-de-noves-tecnologies-4   

Us informem que aquestes sessions també es faran via streaming (només per visionar) a les diferents 

Delegacions de Girona, Lleida i Tarragona. Si us voleu inscriure-hi, podeu fer-ho mitjançant els enllaços 

següents: 

  

GIRONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-grup-noves-

tecnologies-blockchain-i-criptodivises-bitcoin  
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LLEIDA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-grup-noves-tecnologies-

blockchain-i-criptodivises-bitcoin 

TARRAGONA STREAMING  https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-grup-noves-

tecnologies-blockchain-i-criptodivises-bitcoin  

 

En cas de que hi hagi documentació aquesta serà enviada per e-mail com a molt tard el mateix dilluns 

abans de les 13.30h 

Rep una forta abraçada, 

Jaume Mingot Mas 

Cap de grup de noves tecnologies de la Delegació Catalana-AEDAF 
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