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Benvolguts/des companys/es, 
 
 
Us informem que el proper dimecres, 24 d’abril de 2019 a les 18.00h a la Seu de la Delegació 
Catalana de Barcelona (c/ Provença, 281, baixos), hem programat una sessió extraordinària per 
a parlar de la NOTA recentment publicada per la AEAT, en relació a la INTERPOSICIO DE 
SOCIETATS PER PERSONES FISIQUES i, més especialment, la interposició en el CAS DE 
ACTIVITATS PROFESSIONALS.  
 
D’aquesta Nota volem avançar-vos una frase rellevant: “el hecho de que un profesional tenga 
libertad para elegir la manera en que decide prestar sus servicios, de ninguna forma puede 
servir para amparar prácticas tendentes a reducir de manera ilícita la carga fiscal mediante la 
utilización de las sociedades a través de las cuales supuestamente se realiza la actividad” 
 
Per això, hem cregut adient analitzar el contingut d’aquesta nota i les seves conseqüències i, a 
tal efecte, comptarem amb un expert en aquesta matèria com es el nostre company  Antoni 
Duran-Sindreu. 
 
Recordeu que aquesta sessió és gratuïta i NOMÉS per associats prèvia inscripció. Data límit 

d’inscripció: 17 d’abril de 2019. Recordar-vos que les places són limitades. 

IN SITU A BARCELONA  https://www.aedaf.cat/activitats/2019/4/24  

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

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

els enllaços següents: 

 

LLEIDA STREAMING    

https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-sobre-la-nota-publicada-per-la-

aeat-en-relacio-a-la-interpos  

TARRAGONA STREAMING   

https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-sobre-la-interposicio-de-

societats-per-persones-fisiques  

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

dia abans de les 13.30h 

Rep una forta abraçada, 
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Jordi Baqués i Artó 
Delegat de Catalunya  
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