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Apreciats companys i companyes, 
 
Comencem aquest any, continuant amb la col·laboració amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes per a 
fer el Curs Consolidació Pràctic (vessant comptable i fiscal) els dies, 4 i 11 de febrer de 2020 de 15.30h a 
19.30h, aquest curs és complement del que vàrem fer conjuntament l’any passat.  
 
A continuació us detallem l’enfocament de cada part i el lloc de celebració: 
 
PART COMPTABLE 
Dimarts 4 de febrer de 2020 de 15.30h a 19.30h a la Seu de CCJCC 
(Sor Eulàlia d’Anzizu 41, de Barcelona) 
Aquest curs pretén repassar, des d’una visió pràctica, diferents problemàtiques que es poden plantejar en 
un procés de consolidació: modificacions en els percentatges de participació en empreses consolidades, 
mètode de la participació, combinacions de negoci, minoritaris, transaccions entre empreses del grup, efecte 
fiscal ajustos de consolidació etc. 
Comptarem amb el Josep Salvador, Director, auditoria, per a fer la part comptable. 
 
PART FISCAL 
Dimarts, 11 de febrer de 2020 de 15.30h a 19.30h a la Seu de la Delegació de la Catalana AEDAF 
 (c/ Provença, 281 baixos de Barcelona). 
Tractarem els aspectes controvertits del règim de consolidació fiscal, a destacar: 

1. Limitació de les despeses financeres. 
2. Tractament dels deterioraments de participacions i de les rendes generades en la transmissió de 

participacions. 
3. Exempció per doble imposició. 
4. Compensació de bases imposables negatives. 
5. Reserva de capitalització. 
6. Supòsit pràctic. 

La part fiscal anirà càrrec dels advocats Núria Vila i Luis Cuesta de Bufet Gómez-Acebo & Pombo 

 
Atès que és un curs coorganitzat amb censors i per tant la tarifa no és de l’AEDAF, el preu  és de 200 euros + 
IVA, tant per associats i col·laboradors. Recorda que les places són limitades i per rigorós ordre d’inscripció. I
MPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ al següent link: 

INSCRIPCIÓ https://www.aedaf.cat/activitat/curs-consolidacio-practic 

Data límit d’inscripció el 31 de gener de 2020.  Us recordem que les cancel·lacions han de fer-se per escrit i 
sempre abans del 31/01/2020. 

La documentació us serà posada a la vostra disposició, via e-mail com a molt tard el mateix dia de cada 

sessió abans de les 13.30h. Curs homologat en 4 hores d'Auditoria i Comptabilitat i 4 hores Altres matèries. 

(ICAC i RECC). 

 

Una abraçada, 
 
Àlex Massaguer Alier 

http://www.aedaf.cat/
https://www.aedaf.cat/activitat/curs-consolidacio-practic
https://www.aedaf.cat/activitat/curs-consolidacio-practic
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Coordinador de Grups.  

Delegació Catalana. AEDAF 

http://www.aedaf.cat/

