
Pràctica Contractual per a em
preses 

prom
otores i constructores

C
om

pravenda im
m

obiliària i obra
28 i 30 d’octubre - 4, 6 i 11 de novem

bre 2019 de 15:30 a 18:30h
Sala Auditori APCE

Inscripció, informació i consultes  

Associats: 400 € 
No associats: 650 €

Mètode de pagament:   
transferència bancària  
(CC núm. ES04- 2100-3368-20-2500000790)
  

APCE 
Tel  932 37 49 67 
Av. Diagonal, 472 - 476 entresòl 08006 Barcelona
formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat

Assistència i documentació 
Als assistents al seminari se’ls facilitarà una àmplia i 
completa documentació del contingut del mateix.

Diplomes 

Al finalitzar, l’APCE entregarà certificats d’assistència  
a totes les persones inscrites que segueixin  
el desenvolupament del seminari.

Places limitades. 
Inscripcions per rigurós  
ordre de sol·licitut.

Organitza:
Associació de Promotors de Catalunya
Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  932 374 967
E-mail: formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat
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Empreses colaboradores:



Programa
Pràctica Contractual per a empreses promotores i constructores
Compravenda immobiliària i obra

28 i 30 d’octubre - 4, 6 i 11 de novembre de 2019 de 15:30 a 18:30h
Sala Auditori APCE
Av. Diagonal 472 - 476 entresòl 08006 Barcelona

Inscripcions i consultes

Tel. 932 374 967  · formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat

Places limitades

SESSIÓ 1
Dilluns,  
28 d’octubre

El marc jurídic i jurisprudencial en la regulació de la 
compravenda immobiliària: 

Marc jurídic i jurisprudencial en la regulació de la compravenda immobi-
liària, en especial dels contractes de reserva, arres, el de compravenda 
immobiliària i de permuta Immobiliària. Especial menció al Codi Civil de 
Catalunya i  Codi Civil Estatal.

Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Rius 
Soci BUFETE FUENTES LOJO, Advocats

SESSIÓ 2
Dimecres,  
30 d’octubre

El marc jurídic i jurisprudencial en la regulació dels  
contractes d’obra: 

Marc jurídic i jurisprudencial en la regulació dels contractes d’obra claus 
en mà, total obra, industrials, arquitecte i aparellador.

Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Rius 
Soci BUFETE FUENTES LOJO, Advocats

SESSIÓ 3
Dilluns, 4 de 
novembre

Fonaments de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)  
i assegurances vinculades al sector de la promoció i construcció: 

Fonaments de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), sobretot centrat 
amb els responsabilitats i garanties dels agents que intervenen el procés 
d’edificació i assegurances vinculades al sector de la promoció i construcció.

Sr. Josep Donés 
Secretari General Tècnic APCE 
Sr. Estanislau Codina 
Asessor Jurídic Tècnic EDISEGUROS

SESSIÓ 4
Dimecres, 6 
de novembre

Principals aspectes contractuals: 

Principals aspectes contractuals dels contractes de compravenda immobi-
liària (arres, reserva, permuta Immobiliària, compravenda immobiliària) i con-
tractes d’obra (claus en mà, total obra, industrials, arquitecte i aparellador).

Sr. Josep Donés 
Secretari General Tècnic APCE 
Sr. Carles Merino 
Asessor Jurídic APCE

SESSIÓ 5
Dilluns, 11 de 
novembre

Fiscalitat en la compravenda immobiliària i en la contractació d’obra: 
Dubtes fiscals en relació a l’IVA durant la compravenda privada i posterior 
escriptura pública, AJD, ITP, inversió del subjecte passiu  de l’IVA en els 
contractes d’obra, ICIO, IAE i IBI.

Sr. Antonio Gil 
Soci Cuatrecasas


