
      
 

 
CONFERENCIA – COL.LOQUI  

 
NOU PROCEDIMENT DE LIQUIDACIÓ 

DE L´ IVA EN DETERMINADES EXECUCIONS D´OBRES  
 
 

El passat dimecres 31 d´octubre va entrar en vigor la Llei 7/2012, de 29 d´octubre, de 

modificació de la normativa tributaria i pressupostaria i d’adequació de la normativa 

financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita de frau. 

Aquest canvi suposa que des de el 31 d´octubre per a les execucions d´obra, amb o 

sense aportació de materials, així com la cessions de personal per a la seva realització,  

de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista, així com el 

contractista principal o altres subcontractistes, que tinguin per objecte l´urbanització de 

terrenys o la construcció o rehabilitació d´edificacions,  es produeix “ la inversió del 

subjecte passiu “, es a dir, que el que esta obligat a pagar l´IVA ja no  ho es el 

constructor sinó el propietari o promotor de l´obra.  Això implica que totes les factures 

que es facin a partir del passat 31 d´octubre per part de subcontractistes i constructors 

aniran sense IVA, i aquest IVA el tindrà que pagar el propietari de l´obra. 

Per aquest motiu i per tal de poder abordar tota aquesta temàtica i al mateix temps poder 

donar resposta a les nostres empreses, hem cregut oportú organitzar aquesta 

Conferència-Col.loqui on hem convidat a experts professionals del nostre sector. 

 

 

Benvinguda :   Melquiades Garrido Martínez , President Gremi de Constructors 

d'Obres de Sabadell i Comarca. 

Ponent :   Sr. Joan Ramon Perez Tena, Tècnic d´Hisenda i Ponent del Tribunal 

Econòmic Administratiu de Catalunya, i Professor Associats de l´Universitat Autònom 

de Barcelona. 

Moderador : Sr.  Joan Carles Codina Campaña, Advocat, soci-director 

d´Escoda&Codina, Advocats-Economistes. 

 

Dia:  4 de Desembre de 2012 
Hora: a les 17,00 
Lloc: Hotel Verdi, Avd Francesc Macià nº 62 de Sabadell 
Inscripcions: Secretaria del Gremi telf. 93 717 43 99 o bé correu electrònic: 
fm@gremiconstrucsbd.org  

 

 

Sabadell, Novembre de 2012  

 

   



 


