
Àrea: Formació 
Circular: F-15.025 
Data: Sabadell, 16 de març de 2015 

Segueix-nos 

8 hores  - 16 i 21 d’abril  de 09:30 a 13:30 h. 
 

Centre Metal.lúrgic,  c/ Tres Creus,66 de Sabadell 

 

Formador: Sr. Pere Brachfield. Soci-Director de Brachfield & Morosólogos Asociados 
i Director de Estudios de la PMCM.    Vols saber més del nostre docent ? 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 
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Com optimitzar el cobrament de factures  
i reclamar impagats 

INSCRIPCIÓ  

OBJECTIUS DEL CURS: 
 

1) Explicarem les novetats legislatives en matèria de lluita contra la morositat i per 
pal·liar els efectes dels impagaments introduïdes per la Llei 11/2013, de 26 de 
juliol, de Mesures de Suport a l´emprenedor. 

2) Coneixeràs els nous terminis de pagament legals en l´àmbit del sector públic i 
administracions públiques que la Llei 11/2013 de 26 de juliol ha introduït en el 
TRLCSP text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

3) Sabràs quines modificacions s’han introduït en la Llei 28/2014, de reforma de la 
Llei 37/1992 en la recuperació de l´IVA de factures incobrables i en cas de concurs 
del deutor. 

4) Tindràs coneixements i instruments d’aplicació immediata per a controlar el risc 
de morositat dels crèdits, cobrar puntualment les factures i gestionar els impagats. 

 Tens morosos i vols recuperar el deute per la via amistosa? 
 Hi ha alguna possibilitat de convèncer al teu deutor perquè  

   faci el pagament sense haver d’arribar a una confrontació ni  
   a un litigi? 

Més informació: Sra. Rosa Subirana,  Tel. 93 745 78 10 - subirana.rosa@centrem.cat  

Preu:     SOCIS 150€ + IVA      -       NO SOCIS 180€ + IVA 
 

Recuperació del Cost: 
 

 

 Empreses fins a 9 treballadors poden recuperar TOT l’import. 
 La resta d’empreses poden recuperar 104€ aprox. 
 

                   Aquests preus inclouen la gestió del crèdit  bonificable. 

Autònoms i aturats: 
127,5€ + IVA 

contingut 
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