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Fiscalitat Empresarial i Dret Laboral

Codi: 42994
Crèdits: 9

Titulació Tipus Curs Semestre

4313781 Dret Empresarial OB 0 2

Prerequisits

No hi ha prerequisits previs.

Objectius

Assolir un coneixement especialitzat en matèries de fiscalitat empresarial i Dret laboral d'interès en l'àmbit de
l'empresa.

Competències

Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques relacionades amb lactivitat empresarial, des de la
perspectiva mercantil, fiscal, laboral, penal i, en general, aquelles que permetin donar solucions
jurídiques a les situacions diverses que es produeixen en làmbit empresarial.
Integrar coneixements jurídics i de negociació per formular judicis dins de làmbit empresarial.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.

Resultats d'aprenentatge

Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Distingir els aspectes generals de la fiscalitat empresarial, la fiscalitat internacional, la fiscalitat de les
crisis i reestructuracions empresarials i els procediments especials de regularització.
Explicar els elements clau de la responsabilitat empresarial en làmbit laboral i de seguretat social.
Interpretar les normes en matèria de qüestions laborals i de seguretat social dels administradors de
societats, socis i gerents.

Interrelacionar els principis jurídics i les tècniques de negociació per a la valoració i enjudiciament de
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Interrelacionar els principis jurídics i les tècniques de negociació per a la valoració i enjudiciament de
qüestions de fiscalitat empresarial i de dret laboral.
Plantejar les qüestions essencials vinculades a la descentralització productiva empresarial.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.

Continguts

El Dret tributari contribueix en aquest màster amb l'aportació als alumnes d'una visió general de la imposició
sobre la activitat empresarial i més concreta de la fiscalitat internacional, la fiscalitat en situacions de
reestructuració i crisi. Així mateix, es fa una introducció als procediments de regularització fiscal.

En relació al Dret laboral, es realitza una aproximación a temes propis de l'àmbit del Dret del treball i de la
Seguretat Social que per la seva trascendència i actualitat són nuclears i fonamentals en l'organització i
dinàmica de l'empresa. Així, juntament amb temes vinculats a les noves formes d'organització empresarial o a
la globalització, es tindrà l'oportunitat de analitzar com la reforma laboral ha incidit en les principals institucions
laborals.

Metodologia

El/la professor/a responsable de cada grup planificarà a l'inici del curs les sessions teòriques i les sessions
més pràctiques on es desenvoluparan seminaris de discussió, resolució de casos pràctics, etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes a l'aula 52 2,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Resolució supervisada de casos i pràctiques 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Tipus: Autònomes

Estudi personal 87 3,48 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10

Avaluació

El professorat avaluarà les competències de les matèries mitjançant un examen final i també valorarà els
treballs individuals o en grup, la realització de pràctiques i treballs i l'assistència i participació activa a classe.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 20%/30% 52 2,08 8

Entrega d'informes i treballs 10% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Proves teòriques/pràctiques/síntesi 60%/70% 4 0,16 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Bibliografia

Dret laboral

MERCADER UGUINA, J.: Lecciones de Derecho del Trabajo, Editorial Tirant Lo Blanch, última edició.

GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I.: Manual de Derecho del trabajo, Editorial Tirant lo Blanc, última edició.

GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Introducción al Derecho de la Seguridad Social. Editorial Tirant Lo Blanch, última
edició.

Fiscalitat empresarial

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J., , Aranzadi, última edició.Manual de Derecho tributario. Parte especial

FALCON Y TELLA, R. y PULIDO GUERRA, E., Derecho Fiscal internacional. Marcial Pons, última edició.

FERREIRO LAPATZA, J.J. y otros, , Marcial Pons, última edició.Curso de Derecho tributario. Parte especial

LEFEBVRE, F., , Aranzadi, última edició.Memento Experto Crisis: Cuestiones tributarias

MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, J.M., CAYÓN GALLARDO, A. (Dir.), Manual de Derecho tributario.
, Aranzadi, última edició.Parte especial

MERINO, I (Dir),  Tecnos, última edició.Derecho tributario,

PÉREZ ROYO, F., y otros, , Tecnos, última edició.Curso de Derecho tributario, Parte especial

POVEDA BLANCO, F. (dir.), Aranzadi, última edició.Impuestos. Casos prácticos, 
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