QUOTES

Quota general:
 15 €
 Quota gratuïta pels membres del Il∙lustre Col∙legi
d’Advocats de Tarragona.
Quota alumnes URV:
 15 € sense reconeixement de crèdits.
 45€ amb reconeixement d’1,5 crèdits de lliure elecció pels
estudis de Llicenciatura de Dret, Diplomatura en Relacions
Laborals i Diplomatura en Treball Social.
 42€ amb reconeixement d’1 crèdit ECTS de seminaris
interdisciplinaris dels Graus de Dret, Relacions Laborals i
Ocupació, i Treball Social.

INSCRIPCIÓ

Període d’inscripció obert de l’1 i al 20 de novembre de 2012.
1. Empleneu la butlleta d'inscripció o bé, si no heu de fer cap
pagament, envieu un correu electrònic amb les dades que
consten a la butlleta a mireia.eizaguirre@urv.cat
2. Si s'escau, ingresseu l'import de la matrícula al compte de
Catalunya Caixa 2013‐3074‐61‐0211236492 i lliureu la butlleta
juntament amb el justificant de l’ingrés al Departament de Dret
Privat, Processal i Financer de la Facultat de Ciències Jurídiques
de la URV, (avinguda Catalunya, 35, 43002 Tarragona), o bé
escanejat a mireia.eizaguirre@urv.cat

DIPLOMES

Els assistents al Congrés rebran un diploma acreditatiu de la seva
participació.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Dies 22 i 23 de novembre de 2012 a l’Aula Magna del Campus
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (Avinguda Catalunya
35, 43002, Tarragona).

DIRECCIÓ DEL CONGRÉS

Àngel URQUIZU CAVALLÉ, Professor Titular d’Universitat de Dret
Financer de la URV i investigador principal del projecte “Análisis
jurídico‐financiero de la inversión empresarial española en Asia y
América Latina” Ministerio de Ciencia e innovación (DER2010‐
15507).

PRESENTACIÓ
L'objecte del present Congrés és analitzar els principals aspectes
jurídics i econòmics que repercuteixen en la connexió empresarial
Xina‐Espanya.
En els últims anys, el Govern Xinés ha impulsat la promoció
internacional de les seves empreses per assegurar‐se l’adquisició
de recursos naturals escassos a la Xina, projectes en manufactura i
infraestructura que comportin l'exportació de tecnologia xinesa,
projectes de recerca i desenvolupament vinculats a les noves
tecnologies i el mediambient, i adquisicions i fusions d’entitats
estrangeres que enforteixin la competitivitat global de les
empreses xineses.
A més, l’evolució econòmica i social del gegant asiàtic ha propiciat
una nova classe mitja, consumidora de productes de qualitat i
necessitada dels serveis propis de l’estat de benestar: oci, cultura,
turisme, etc.
En aquest sentit, Catalunya‐sud pot ser el punt d’entrada dels
productes xinesos cap a la resta d’Espanya i d’Europa, el punt de
sortida de productes i serveis cap a la Xina, el lloc d’establiment
principal d’empreses xineses al sud d’Europa, i configurar‐se com
un dels eixos prioritaris i estratègics d'inversió actual i futura.
Per altre banda, la Xina continua sent el mercat més gran del
planeta, i les empreses del nostre entorn han de buscar l’accés
adequat dels seus béns i serveis al país del dragó, en un entorn
força complicat i competitiu.
Per tot això, l’estudi dels diferents aspectes jurídics i econòmics
que repercuteixen en la inversió empresarial recíproca entre la
Xina i el nostre territori resulta imprescindible per a dissenyar amb
èxit una estratègia de captació d’empreses xineses per a les
nostres comarques, i d’incentiu a la importació‐exportació de béns
i serveis per les nostres empreses.

ORGANITZA

DIRECCIÓ ACADÈMICA

Joan PAGÈS I GALTÉS, Catedrático de Derecho Financiero de la
URV.
 Antonia ANGUITA MORERA, Investigadora post‐doctoral de
Derecho Financiero de la URV.
 Estela RIVAS NIETO, Profesora agregada de Derecho Financiero
de la URV.
 Milenka
VILLCA POZO, Profesora visitante de Derecho
Financiero de la URV.


COL∙LABORA

COORDINACIÓ ACADÈMICA

Fernando CAMPA, Professor de la Facultat d’Economia i
Empresa de la URV.
 Ana Beatriz HERNÁNDEZ, Professora de la Facultat d’Economia i
Empresa de la URV.
 Victoria SÁNCHEZ, Directora del Departament de Gestió
d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV.
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ORGANITZA:

ÀREA DE DRET FINANCER I TRIBUTARI

SECRETARIA TÈCNICA

Sra. Mireia EIZAGUIRRE
mireia.eizaguirre@urv.cat
Departament de Dret Privat, Processal i Financer
URV ‐ Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35, 43002, Tarragona
Tel 977256562 / 977558379 — Fax 977558846
http://www.fcj.urv.cat/dretprivat/

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT,
PROCESSAL I FINANCER

2009 SGR 912

DER2010-15507

DIJOUS 22 de novembre, Matí

DIVENDRES 23 de novembre, Matí

09.00‐09.15h. Inauguració del Congrés.
Anna ARDÈVOL, Vicerectora de Relacions
Internacionals de la URV.
Alfonso GONZÁLEZ, Degà de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV.

09.00‐10.00h. Inversió empresarial i fiscalitat a la Xina.
Ángel URQUIZU, Vicedegà de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV.

09.15‐10.00h. Àsia marca el rumb. Las claus estratègiques
i econòmiques del segle XXI.
Jaume GINÉ, Secretari General de Casa Àsia.
10.00‐11.00h. Inversió empresarial a una Smart City.
Javier VILLAMAYOR, Tinent d’Alcalde de Treball i
Activació Econòmica de l’Ajuntament de Tarragona
11.00‐12.00h. Inversió de les empreses xineses en el
nostre territori ‐ Aspectes jurídics.
Ricardo RIVEROLA, Advocat Soci del despatx
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

10.00‐11.00h. La inversió estrangera i els preus de
transferència.
Antonia ANGUITA, Professora de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV.
11.00‐12.00h. Emprenedors xinesos a Espanya.
Xiaoni Li, Professora de la Facultat d’Economia i
Empresa de la URV.
12.00‐12:15h. Pausa

12.00‐12.15h. Pausa
12.15‐13:00h. Inversió de les empreses espanyoles a la
Xina‐ Aspectes jurídics.
Alexandre IBÁÑEZ, Advocat del despatx Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira.
13.00‐14:00h. Transaccions internacionals ‐ Aranzels i
duanes.
Jordi SOLÉ, Cap de la Dependència Provincial de
Duanes de Tarragona.

DIJOUS 22 de novembre, Tarda
16.00‐17.00h. Anàlisis descriptiu de la inversió directa
de les empreses catalanes a la Xina.
Ana Beatriz HERNÁNDEZ, Professora de la Facultat
d’Economia i Empresa de la URV.
17.00‐18:00h. El protocol i l’etiqueta per a fer negocis
a la Xina.
Zhu RONGRONG, Empresària i professora de la URV.
18.00‐18.15h. Pausa
18.15‐20:00h. Panell: Els aspectes jurídics que afecten
a la inversió empresarial.
Joan PAGÉS, Catedràtic de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV.
Estela RIVAS, Professora de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la URV.
Milenka VILLCA, Professora de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV.

12.15‐12:45h. Les sinèrgies empresarials entre
Tarragona i la Xina.
Eva GRAÑENA, Agent d'Ocupació i Desenvolupament
Local de la Conselleria d'Empreses, Formació,
Ocupació i Consum de l’Ajuntament de Tarragona.
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Província
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12.45‐13:15h. Experiència empresarial del procés
d’internalització: la Xina, un mercat amb un gran
potencial.
Joan RIBÉ, Director d’Estratègia Corporativa a
Borges Mediterranean Group.
13:15‐14:30h. Panell: Els aspectes econòmics que afecten
a la inversió empresarial.
Fernando CAMPA, Professor de la Facultat
d’Economia i Empresa de la URV.
Ana Beatriz Hernández, Professora de la Facultat
d’Economia i Empresa de la URV.
Victoria SÁNCHEZ, Directora del Departament de
Gestió d’Empreses de la URV.

Professió

Assenyala el tipus d'inscripció que sol∙licites i si s’escau,
subratlla el teu ensenyament:
General: 15 €
Membre del Il∙lustre Col∙legi d’Advocats de
Tarragona: gratuït
Alumne URV sense reconeixement de crèdits: 15€
Alumne URV amb reconeixement d’1,5 crèdits
de lliure elecció pels estudis de Llicenciatura de
Dret, Diplomatura en Relacions Laborals i
Diplomatura en Treball Social: 45€
Alumne URV amb reconeixement d’1 crèdit
ECTS de seminaris interdisciplinaris dels Graus
de Dret, Relacions Laborals i Ocupació, i
Treball Social: 42€

