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Identificació de l'assignatura

Nom 20436 - Dret Tributari de l'Empresa
Crèdits 1,36 de presencials (34 hores) 4,64 de no presencials (116 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 2S, GAID, GDRE (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

María del Carmen Fernández

González
carmen.fernandez@uib.es

12:00 13:00 Dijous 12/02/2018 29/06/2018 DA 015

Contextualització

Assignatura optativa del Grau en Dret, que té per objecte l'estudi dels aspectes més significatius de la tributació
de l'empresa.

Requisits

Essencials
Per a una correcta comprensió dels continguts d'aquesta assignatura resulta necessari haver aprovat prèviament
l'assignatura "Dret Financer i Tributari. Part General".

Recomanables
Facilita la comprensió de l'assignatura haver cursat "Dret Financier i Tributari. Part Especial".

Competències

Específiques
* Crítica. Capacitat i actitud de contrastar qualsevol texte o informació jurídica amb valors superiors i

d'analitzar les conseqüències polítiques, socials o econòmiques d'una decisió jurídica (12). Autonomia.
Capacitat d'enfrentar-se a nous problemes i necessitats (13)..
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Genèriques
* Comunicació verbal. Exposar idees, propostes o solucions jurídiques, precisió i concisió, adaptant el

discurs a les circumstàncies (8)..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Dret Tributari de l'Empresa. Dret Tributari de l'Empresa

A. Concepte tributari de l'empresa.

B. La imposició sobre el benefici empresarial:

1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

2. Impost sobre la Renda dels No Residents.

3. Impost sobre Societats.

C. La imposició sobre l'activitat empresarial: Impost sobre el Valor Afegit.

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura "Campus Extens 50", el que significa, per una part, que té una menor presencialitat
i, per altra, que el professor posa a disposició de l'alumne un espai virtual en el que es desenvoluparan activitats,
hi haurà material d'estudi i consulta, i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament amb el professor.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes
teoricopràctiques

Grup gran (G) Tot i que en el cronograma del curs només apareixen
classes teòriques, durant aquestes sessions no se seguirà,
generalment, la metodologia emprada en les tradicionals
sessions magistrals. Més aviat es pretén seguir una
sistemàtica que es fonamenti sobre la base d'unes explicacions
teoricopràctiques.

30

Avaluació Primer examen:
examen parcial

Grup gran (G) La prova serà escrita i consistirà en una sèrie de preguntes
sobre aquella part del temari que determini la professora, en
funció del desenvolupament del curs.

2

Avaluació Segon examen:
examen final

Grup gran (G) La prova també serà escrita i consistirà en una sèrie de
preguntes sobre aquella part del temari que no hagi estat
objecte de l'examen parcial.

2

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i treball autònom
individual o en grup

L'alumne haurà de complementar les sessions teoricopràctiques presencials
mitjançant un estudi autònom individual o en grup dels continguts de
l'assignatura. A aquests efectes, la professora, atenent a la modalitat
de"Campus Extens 50", a través de la plataforma Moodle posarà a
disposició dels alumnes el material que consideri necessari o farà les
indicacions pertinents.

116

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

CONSIDERACIONS GENERALS EN RELACIÓ AMB LES ACTIVITATS DE TREBALLS
PRESENCIAL:
1. Es valorarà positivament l'ús correcte de les regles d'ortografia i de sintaxis.
2. Així mateix es valorarà positivament l'ús de la temronologia adequada.
3. La professora podrà cridar al seu despatx a l'alumne l'examen del qual li resultiil·legible.
4. S'ha de tenir en compte que la nota mínima fixada per a cada una de les proves constitueix només un requisit
per poder fer mitja entre els diferents elements d'avaluació, emperò el fet d'haver obtingut un 4 sobre 10 (nota
mínima) en cada un dels exàmens no implicarà en cap cas la superació de l'assignatura, essent necessari que
la nota mitjana sigui igual o superior a 5 sobre 10.
5. Les causes de dates alternatives d'exàmens només seran les contemplades en el Reglament acadèmic de
la UIB.

Primer examen: examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció La prova serà escrita i consistirà en una sèrie de preguntes sobre aquella part del temari que determini la

professora, en funció del desenvolupament del curs.
Criteris d'avaluació L'examen serà escrit i consistirà en preguntes de respostes de desenvolupament formulades sobre la part del

temari que determini la professora.

És requisit obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 per poder fer mitja amb la resta d'elements d'avalacuació
(examen final) i, si s'escau (que la mitja resulti igual o superior a 5 sobre 10), superar l'assignatura.
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Si no s'obté la nota mínima de 4 sobre 10, l'examen serà recuperable durant el període extraordinari d'avaluació.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Segon examen: examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció La prova també serà escrita i consistirà en una sèrie de preguntes sobre aquella part del temari que no hagi

estat objecte de l'examen parcial.
Criteris d'avaluació L'examen serà escrit i consistirà en preguntes de respostes de desenvolupament formulades sobre lapart del

temari que no hagi estat objecte de l'examen parcial.

També és requisit obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 per poder fer mitja amb la resta d'elements
d'avalacuació (examen final) i, si s'escau (que la mitja resulti igual o superior a 5 sobre 10), superar l'assignatura.

Si no s'obté la nota mínima de 4 sobre 10, l'examen serà recuperable durant el període extraordinari d'avaluació.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

S'ha de tenir present l'actualització dels manuals de referència i dels texts legals i utilitzar-ne sempre la darrera
edició.

Bibliografia bàsica

MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., POVEDA BLANCO, F.:Derecho Tributario, Aranzadi,
Pamplona.
MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., CAYÓN GALIARDO, A. (dir.):Manual de Derecho
Tributario. Parte Especial, Aranzadi, Pamplona.


