Dones al món rural i marítim, motors de progrés

Aspectes legals pràctics
per l’empresa agrària
Jornada tècnica
MANRESA, dijous 28 de setembre de 2017
Pixabay

Presentació
Tradicionalment, al món rural l’home ha
estat el successor de l’empresa familiar.
Sovint la dona no té reconegut el rol
d’empresària, tot i treballar al negoci, ja
que la seva situació no està regularitzada
a nivell fiscal i laboral.
Amb aquesta jornada es pretén donar a
conèixer alguns aspectes legals pràctics
que poden ser d’utilitat en la planificació
de la successió i la transmissió de
l’empresa agrària i dels seus béns, i així
posar de relleu la transcendència que té
en algunes qüestions legals que la
situació laboral de la dona rural estigui
regularitzada.
S’analitzaran els diferents mecanismes
per planificar la successió, els capítols
matrimonials, els testaments i els pactes
successoris. A més, s’explicaran altres
institucions, com per exemple l’hereu, la
llegítima, el llegat, l’usdefruit i la successió
intestada.

Programa
17.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Núria Ramon, Directora executiva de l’Institut Català de les
Dones (ICD).
17.20 h Aspectes legals pràctics relatius a l’herència
Sra. Rosa Torra, tècnica gestora tributària de l’Agència Tributària
de Catalunya.
18.40 h Pausa
19.00 h Impost de successions i donacions. Impost de transmissions
patrimonials i d’actes jurídics documentats
Sra. Rosa Torra, tècnica gestora tributària de l’Agència Tributària
de Catalunya.
20.30 h Cloenda de la jornada

També s’analitzaran els aspectes fiscals a
tenir en compte en les transmissions de
béns destinats a l’empresa agrària, tant
entre persones vives com en cas de
defunció del titular dels béns.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Fundació Universitària del Bages (FUB)
Sala d’Actes
Av. Universitària, 4-6
08242 – MANRESA (Barcelona)

Inscripcions
La jornada tècnica és gratuïta però es recomana inscriure’s prèviament a
través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal
RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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