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En què consisteix?
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Doctora en CC Econòmiques i
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Un any més oferim el Màster en Hisenda
Pública, Sistema Impositiu i Procediments
Tributaris, un postgrau reconegut per la seva
riquesa i especialització, que amb els anys
ha esdevingut columna vertebral d’UIBTalent
Formació Avançada.
Durant els 64 crèdits de formació, l’alumnat
que cursi el màster millorarà i ampliarà els
seus coneixements generals i específics sobre
el sistema fiscal de l’Estat, beneficiant-se de
les competències que proporcionarà un acurat
equip docent: alts funcionaris, professionals de
l’empresa privada i personal docent universitari
de reconegut prestigi. Aquest ampli ventall
docent permet abraçar al detall des de matèries
bàsiques, com pot ser la comptabilitat general,
incloent tributs específics directes i indirectes,
fins a arribar al dels procediments tributaris que
inclou la legislació vigent.
Oferim una experiència formativa completa i
adaptada, contrastada i millorada durant més
de vint-i-cinc anys, amb una alta taxa d’inserció
professional i el reconeixement d’institucions i
empreses. És la teva oportunitat.

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 gaire bé trenta anys, i amb el Màster
ja consolidat com a títol propi de postgrau de
la UIB, més de 900 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 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 estudiants que han cursat alguna de les vinti-vuit 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.

A qui va adreçat?
A professionals o futurs professionals de l’àmbit
de la Fiscalitat i Tributació que ofereixen serveis
mitjançant assessories o consultories, així
com a persones amb formació universitària i/o
experiència el l’àmbit del Dret o l’Economia que
desitgin complementar els seus estudis dins
aquest àmbit

Aquest curs permet matricular-se al màster
complet o cursar assignatures soltes per anar
completant, si escau, el màster en varis anys. Ja
pots consultar el calendari detallat de totes les
assignatures.

Avaluació
Programa i continguts

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol cal
assistir al 70 per cent de les sessions presencials.

Matèries bàsiques

La valoració dels alumnes es fonamenta en:

•
•

•

•
•

Impost sobre Societats (88 h) *
Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (99 h)
Impost sobre el Valor Afegit (68 h)
Comptabilitat I i II (40 h)**

•
•

L’avaluació continuada, basada en
l’assistència i la participació
La superació de proves pràctiques
L’elaboració d’un treball a la finalització de
cada una de les matèries bàsiques.

* Per a cursar l’assignatura d’Imposts de
Societats, és imprescindible haver cursat
l’assignatura de comptabilitat II.
**L’assignatura de Comptabilitat I es convalidarà
als titulats en Administració i Direcció
d’Empreses.

Tributs Diversos
•
•
•

Impost sobre Transmissions Patrimonials,
Successions i Donacions (17 h)
Duanes i Imposts Especials (15 h)
Fiscalitat dels no Residents (17 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)

Aquest màster inclou la
possibilitat de cursar tres
assignatures amb presencialitat
virtual*:
• Impost de la Renda de les
Persones Físiques (99 hores)
• Impost Sobre el Valor Afegit (68
hores)
• Impost sobre Societats (88
hores)
*Consulta més informació al web

Professorat
•

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.

•

Guillot Marzo, Javier. Inspector d’Hisenda.

•

López Saburido, Maria Elisa. Tècnica d’Hisenda.

•

Martínez Cañellas, Anselmo. Catedràtic del Departament de Dret Privat, Àrea de Dret Mercantil, de
la UIB. Advocat.

•

Martínez Miguel, Beatriz. Inspectora d’Hisenda

•

Martínez Egaña, Daniel. Inspector d’Hisenda.

•

Miralles Pérez, Rafael. Economista. Assessor Fiscal. Professor de l’Àrea d’Economia Aplicada de la
UIB.

•

Palou Amengual, Ramón. Economista, Assessor Fiscal i Professor de la UIB.

•

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.

•

Vaquer Suñer, María Isabel. Inspectora d’Hisenda.

•

Villazón Gonzales, Inmaculada. Inspectora d’Hisenda.

Dades específiques

Informació i matrícula

Direcció:

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

Dr. Eugeni Aguiló Pérez. Catedràtic Emèrit
d’Economia Aplicada de la UIB.
Dra. M. Antònia Ribas Boned. Doctora en CC
Econòmiques i Empresarials per la Universitat
de València i Professora del Departament
d’Economia Aplicada de la UIB

www.fueib.org/curs/hisenda

Nombre de places: Mínim 25, es reserva el dret
d’anul·lar el curs en cas que no s’arribi al nombre
mínim establert.

MATRICULA-T’HI JA!

Modalitat: Presencial, amb la possibilitat de
cursar tres assignatures virtuals si es fa una
matrícula parcial

Durada: 64 ECTS (452 hores presencials)
Dates i horaris: 10 d’octubre de 2022

al 31
de maig de 2023, de dilluns a dijous de 18 a 22
hores i els divendres del primer trimestre.

Terminis d’inscripció: Per a curs complet fins
al 30 de setembre de 2022, i per a matrícules
parcials fins a dos dies abans de l’inici de
l’assignatura.

Lloc de realització: Edifici Sa Riera. C/ de
Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n. Palma.

Preu i terminis: Matrícula amb comptabilitat I i
II: 5900€, Matrícula amb comptabilitat II: 5700€
El pagament es pot fraccionar en tres terminis.
Oferim matrícula reduïda! Consulta els ajuts a
la web del curs
Hi ha la possibilitat de matricular-se a
assignatures soltes, pots consultar el preu al web
del curs.
Es farà un 10 per cent 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 dues persones 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.

Una oportunitat laboral!
A les dues darreres edicions s’han tramitat
més 40 ofertes de feina pels alumnes
d’aquest màster.
A més, existeix la possibilitat de tramitar
pràctiques a grans empreses, organitzades a
través del DOIP.
Consulta’ns les condicions!

Benvinguts a UIBTalent
La UIB està entre les cinc primeres universitats
d’Espanya en innovació i desenvolupament
tecnològic així com en qualitat de recerca i,
a més, podem presumir d’estar en el top ten
mundial en recerca en l’àmbit turístic, i estar
entre les vuit primeres universitats en qualitat i
innovació docent.
La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com
també la gestió de cursos adreçats a estudiants
i graduats universitaris, cursos de formació a la
carta per a empreses, cursets d’especialització,
seminaris, etc.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris
modulars i flexibles, per facilitar-hi
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb
les responsabilitats professionals o personals i
amb unes metodologies que apliquen la teoria a
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

A UIBTalent apostam per:
•

Una formació continuada,
d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

•

Les darreres innovacions i novetats dels
diferents àmbits de coneixement.

•

Estudis que combinen la formació
acadèmica i l’experiència laboral i
professional.

•

La possibilitat d’aprendre i aprofundir en
un dels múltiples camps que abasten els
nostres estudis.

•

Cursos que ens ajuden a especialitzarnos, amb vista a una propera inserció
professional o a millorar la nostra
pràctica professional actual.

Més de 1.700 cursos realitzats.
Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i
més de 20 països del món.
Al voltant de 900 docents i professionals
col·laboren amb nosaltres cada any.

Un Campus ple
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació
professional del DOIP
Assesorament gratuït
• CampusEsport Preus
especials a les nostres
instal·lacions esportives
• Club d’emprendedors de
la UIB Assessorament per a
emprenedors
• Biblioteca Accés a totes
les nostres biblioteques i
biblioteca digital
• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives
Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants
Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96
uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

