
 

MÀSTER

2017-18
XXIV MÀSTER EN

Hisenda Pública,
Sistema Impositiu i

Procediments Tributaris.

Títol propi de la UIB (64 ECTS)

Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!

Quines sortides professionals tindré?

Els estudis cursats en aquest màster permeten sumar-se a un ampli ventall de 
possibilitats  laborals: integrar-se en despatxos professionals com assessories 
tributàries o assessories comptables, o formar part dels departaments 
administratius o financers d’empreses.
Els alumnes que l’han cursat en algunes de les més de vint edicions que s’han 
dut a terme fins ara, dirigeixen despatxos professionals de les Illes, s’han integrat 
a empreses en llocs de gerència o d’alta qualificació, o desenvolupen l’activitat 
professional d’assessorament de forma independent.

Dades específiques

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Informació i matrícula

Directors del curs: Dr. Eugeni Aguiló Pérez. Catedràtic d’Econo-
mia Aplicada de la UIB.
Dr. Antoni Costa Costa Costa. Doctor en Economia. Professor del 
Departament d’Economia Aplicada de la UIB
Nombre de places: Mínim 25, el director es reserva el dret 
d’anul·lar el curs en cas que no s’arribi al nombre mínim establert.
Modalitat: Presencial
Durada: 64 ECTS (453 hores presencials)
Dates i horaris: del 16 d’octubre de 2017 al 24 de maig de 2018, de 
dilluns a dijous de 18 a 22 hores i els divendres del primer trimestre.
Terminis d’inscripció: Per a curs complet fins al 12 d’octubre de 
2017, i per a matrícules parcials fins a l’inici de cada assignatura.
Lloc de realització: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 
2, 2n. Palma.
Preu i terminis: 5200 euros. L’assignatura de Comptabilitat té un 
cost afegit de 300 euros.

El pagament es pot fraccionar en tres terminis 
Hi ha la possibilitat de matricular-se a assignatures soltes, pots consultar el 
preu al web del curs
Es farà un 10% de descompte als col·legiats de COTME, CEIB o ICAIB que ho 
acreditin en el moment de formalitzar la matrícula i sempre que n’hi hagi un 
mínim de dos de cada col·legi que es matriculin el curs complet.
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o anul·lació del curs

E-mail: formacio@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/hisenda 
Telèfon: 971 25 96 96

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697



Avaluació

Estructura Professorat

• Argüelles Pintos, José. Advocat de l’Estat excedent i Assessor Jurídic
• Bauzá Sampol, Miquel Ángel. Inspector d’Hisenda.
• Cañellas Mut, Arnau. Inspector d’Hisenda.
• Cirerol Roca, Gabriel. Inspector d’Hisenda excedent i assessor fiscal. 

Professor  de l’Àrea d’Economia Aplicada de la UIB.
• Far Jiménez, Jaume. Inspector d’Hisenda excent i Recaptador de Tributs de 

Calvià
• Guillot Marzo, Javier. Inspector d’Hisenda.
• Hernández Mas, Margarita Irene. Inspectora d’Hisenda.
• Izquierdo Téllez, Francisco. Inspector d’Hisenda.
• López Saburido, Maria Elisa. Tècnica d’Hisenda.
• Martin, Maricruz. Directora del Departament de Fiscalitat del Grup Globalia.
• Martínez Cañellas, Anselmo. Professor titular del Departament de Dret 

Privat, Àrea de Dret Mercantil, de la UIB. Advocat
• Miralles Bauzá, Antoni. Inspector d’Hisenda.
• Miralles Pérez, Rafael. Economista. Assessor Fiscal. Professor  de l’Àrea 

d’Economia Aplicada de la UIB.
• Prats, Jordi. Director del Departament de Fiscalitat del Grup Sol-Melià
• Salas Bauzá, Pilar. Inspectora d’Hisenda. Tribunal Econòmic Administratiu.
• Serra Guasch, Miguel Angel. Advocat. Economista. Assessor Fiscal. Professor  

de l’Àrea d’Economia Aplicada de la UIB.
• Truyols Martí, Maria Antònia. Professora titular de l’Àrea d’Economia 

Aplicada de la UIB.
• Veny, Francisco. Director del Departament de Fiscalitat del Grup Iberostar.
• Vigil, Eva. Directora del Departament de Fiscalitat del Grup Barceló 

MÀSTER

En què consisteix?

Aquest màster es configura com un conjunt d’alts estudis especialitzats adreçats 
a llicenciats universitaris i professionals que orienten la seva activitat al camp de 
la hisenda pública, el sistema impositiu i els procediments tributaris.

Compta entre els docents amb la participació tant de professionals i de 
professors universitaris com de funcionaris amb una alta experiència.
Després de vint-i-tres anys, i amb el Màster ja consolidat com a títol propi de 
postgrau de la UIB, més de 600 alumnes han pogut gaudir d’una formació 
eminentment pràctica que, enfocada bàsicament al terreny de l’organització 
empresarial i l’assessoria fiscal, ha proporcionat amplis coneixements en matèria 
comptable de la hisenda fiscal a un important nombre de professionals de la 
nostra comunitat.

Quines competències adquiriràs?

Competències bàsiques
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser 
originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context 
d’investigació.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva 
capacitat de resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts en 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea 
d’estudi.
Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la 
complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta 
o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques 
vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els 
coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no 
especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Competències específiques
Capacitat d’interpretar i comparar dades i fonts de naturalesa tributària en un 
entorn complex, canviant i global.
Capacitat de dissenyar estratègies d’actuació en el camp tributari per a un 
assessorament fiscal òptim, d’acord amb els principis de l’ordenament tributari 
i la finalitat de les normes fiscals.
Capacitat d’elaborar i redactar informes i dictàmens, recursos, declaracions, 
formularis i altra documentació en l’àmbit tributari.

Competències transversals
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat per treballar en un equip interdisciplinari.
Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol cal assistir al 70 per cent de les sessions 
presencials.
La valoració dels alumnes es fonamenta en l’avaluació continuada, basada en 
l’assistència i la participació, com també en la superació de proves pràctiques i 
l’elaboració d’un treball al cap de cada una de les matèries bàsiques.

A qui va adreçat?

A diplomats, llicenciats i graduats en Empresarials, Econòmiques i Dret i en 
general a tots aquells llicenciats, diplomats i graduats universitaris interessats en 
el tema.
Atès que els temes tributaris professionalment els tracten titulats universitaris de 
diferents àrees de coneixement, es considera oportú admetre aquests darrers al 
curs, com també els professionals sense titulació i amb àmplia experiència 
professional.

En cas de no tenir la titulació esmentada obtindreu un certificat d’assistencia i/o 
aprofitament

Titulacions que es poden obtenir

“Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol 
propi de la UIB (64 ECTS)”. Per a alumnes amb titulació universitària reglada.

“Diploma Universitari en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments 
Tributaris. Títol Propi de la UIB (64 ects)” Per a alumnes amb accés a la 
Universitat

“Diploma en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol 
Propi de la UIB (64 ects)” Per a alumnes sense accés a la Universitat

Matèries
bàsiques

-  Impost sobre Societats (78 h)
-  Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques (96 h)
-  Impost sobre el Valor Afegit (78 h)
-  Comptabilitat General (40 h)*

Tributs
Diversos

-  Impost sobre Transmissions Patrimonials,
   Successions i Donacions (15 h)
-  Duanes i Imposts Especials (15 h)
-  Fiscalitat dels no Residents (15 h)
-  Fiscalitat del Sector Turísitc (10 h) 

Procediments
Tributaris

-  Llei General Tributària (15 h)
-  Infraccions i Sancions Tributàries (15 h)
-  Procediments de Gestió Tributària (15 h)
-  Procediment Inspector (15h)
-  Procediments Recaptadors (15 h)
-  Procediments Concursals (15 h)
-  Recursos i Reclamacions (18 h)

* Es convalidarà als alumnes titulats en Administració i 
Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials i Economia


