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Aquest curs s’adreça a alumnes graduats en Administració i Direcció 
d’Empreses, Turisme i Dret que volen tenir idees per poder emprendre. 
Així mateix, s’hi poden inscriure emprenedors i empresaris del sector 
turístic que es decanten per la innovació i la creació de models de negoci 
amb impacte positiu en un model d’innovació social corporativa i 
innovació oberta a través d’aliances i sinergies amb models de negoci 
disruptius. Per últim, també hi poden assistir mentors, consultors i 
administracions públiques que vulguin actualitzar coneixements i que 
assessorin l’impuls de noves empreses.

A qui s’adreça?
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Més informació:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.org/curs/emprenedoria
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Sessió 1
Economia co�aborativa (4 hores): Pako Rodríguez, amb participació i el 
cas pràctic de BlaBlaCar.

- Què és? Origen, present i futur

Sessió 2
Emprendre en turisme co�aboratiu amb model de plataforma (2 
hores): Ignacio Mas, amb el cas pràctic de HomeAway.

- Plataforma. Exemples pràctics de la manera com es pot emprendre amb 
aquest model

Innovació oberta en el sector turístic (2 hores): Ignacio Mas.
- Exemples pràctics i futur del sector

Sessió 3
Aspectes legals i fiscals de l’economia co�aborativa (4 hores): Joan 
Franch Fluxà i Mercedes Ruiz Garijo.

- Polèmiques, estat de les normatives, exemples d’altres països
- Polèmiques, fiscalitat del sector, envers una fiscalitat social

Sessió 4
Finançament co�ectiu (crowdfunding) com a via de finançament 
de projectes (4 hores): Enrique Moreno i Pako Rodríguez.

- Què es? De quina manera s’utilitza? Exemples pràctics
- Aspectes legals del finançament col·lectiu

Sessió 5
Turisme 4.0, oportunitats i reptes de les noves tecnologies (4 
hores): Jorge Morell i Eli Martínez.

- Blockchain
- Visita i sessió a Conector Travel Tech 

Programa presencial
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Dades específiques

Inici: 8 de març de 2019
Finalització: 22 de març de 2019
Dies: divendres, de 16 a 20 hores, i dissabtes, de 10 a 14 hores
Coordinació:
Joan Franch Fluxà. Professor de Dret Mercantil de la UIB. 
Investigador principal del grup d’investigació de Dret de l’Empresa i 
Activitat Turística (DEAT).
Pako Rodríguez. Fundador i bloguer a startupscolaborativas.com. 
Connector d’OuiShare. Autor d’Startups Colaborativas y otras 
historias del sector: un repaso en profundidad a la economía 
colaborativa.
Matrícula: 250 euros 
Places: màxim 35 matriculats
La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no arribi 
al nombre mínim d'alumnes per impartir-se.
Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió 
de l'alumne o que s’anul·li el curs.
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Enrique Moreno. Professor de Dret Mercantil a la Universitat Rey Juan 
Carlos (Madrid). Soci fundador d’M2M Tècnics.

Ignacio Mas. CEO Associació Valenciana d’Startups. President de 
l’AEMUS. Col·laborador d’OuiShare Connector i director d’MBA Universitat 
Europea de València.

Mercedes Ruiz Garijo. Professora titular de Dret Financer i Tributari a la 
Universitat Rey Juan Carlos, lletrada del Gabinet Tècnic del Tribunal 
Suprem, àrea contenciosa administrativa.

Jorge Morell. Jurista i especialista en tecnologia aplicada als serveis 
legals (legaltech). Fundador de Términos y Condiciones.

Quino Fernández. Conseller delegat de l’acceleradora d’empreses 
emergents Conector.

Professorat

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697

Més informació:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.org/curs/emprenedoria
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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

Insta�acions 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!


