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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20436 - Dret Tributari de l'Empresa / 1
Titulació Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Cinquè curs

Grau de Dret - Quart curs
Crèdits 6
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

12:00 13:00 Dijous 10/09/2018 08/02/2019 DA015 / G. M.
de Jovellanos

María del Carmen Fernández

González

(Responsable)
carmen.fernandez@uib.es

12:00 13:00 Dijous 11/02/2019 19/07/2019 DA015 / G. M.
de Jovellanos

Contextualització

Assignatura optativa del Grau en Dret i Grau en Administració d'Empreses i 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 convenient haver cursat prèviament
les assignatures "Dret Financer i Tributari. Pert General" i "Dret Tributari. Part Especial".

Recomanables
Per a una correcta comprensió dels continguts d'aquesta assignatura resulta convenient haver cursat prèviament
les assignatures "Dret Financer i Tributari. Part General" i "Dret Tributari. Part Especial".

Competències

http://www.uib.cat/personal/ABDI1ODM
http://www.uib.cat/personal/ABDI1ODM
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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). .

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.
D. Altres figures tributàries.

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 (1,12 crèdits, 28 hores)

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.
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http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Assistència a classe Grup gran (G) En consonància amb els anteriors mètodes d'avaluació, cal
valorar l'assistència a classe.

0

Avaluació Treball individual Grup gran (G) L'assignatura s'avaluarà a partir del'elaboració i exposició a
classe, per part de cada alumne, d'un treball sobre alguna
matèria dels blocs temàtics de la guia docent, sense perjudici
de la seva participació i assistència, tal com es detalla a
continuació.

7

Avaluació Participació activa Grup gran (G) Atès el caràcter teòric i pràctic dels blocs temàtics, cal avaluar
la participació activa de l'alumne en relació amb els temes
i l'anàlisi pràctica de les problemàtiques que s'hi plantegin,
amb un caire de retroalimentació entre les explicacions de la
professora i les seves aportacions.

1

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 Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (4,88 crèdits, 122 hores)

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.

122

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

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Assistència a classe

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Escales d'actituds (no recuperable)
Descripció En consonància amb els anteriors mètodes d'avaluació, cal valorar l'assistència a classe.
Criteris d'avaluació La professora verificarà i comunicarà als alumnes el sistema de control d'assistència

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Treball individual

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció L'assignatura s'avaluarà a partir del'elaboració i exposició a classe, per part de cada alumne, d'un treball sobre

alguna matèria dels blocs temàtics de la guia docent, sense perjudici de la seva participació i assistència, tal
com es detalla a continuació.

Criteris d'avaluació L'assignatura s'avaluarà a partir de l'elaboració i exposició a classe, per part de cada alumne, d'un treball.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Participació activa

Modalitat Avaluació
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Atès el caràcter teòric i pràctic dels blocs temàtics, cal avaluar la participació activa de l'alumne en relació

amb els temes i l'anàlisi pràctica de les problemàtiques que s'hi plantegin, amb un caire de retroalimentació
entre les explicacions de la professora i les seves aportacions.

Criteris d'avaluació Es valorarà l'originalitat i la solvència jurídicadels arguments exposats pels alumnes.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Manuals de Dret Financer i Tributari i monografies específiques.

Bibliografia bàsica

Manuals de Dret Financer i Tributari i monografies específiques.


