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1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 Adquirir els conceptes econòmics bàsics, 
habilitats i raonament econòmic. 
 

 Diferenciar Resultat econòmic del resultat fiscal
 

 Entendre la funció de l'IVA dins del context del 
mercat comú 
 

 Conèixer la contribució de l'IVA dins de 
l'harmonització fiscal europea (impost 
finançador) 
 

 Aplicació dels criteris comptables legals
 

 Diferenciar els criteris legals comptables 
aplicables en l'àmbit fiscal. Discrepàncies
 

 Concepte de depreciació efectiva.
 

 Alternatives vàlides per a la valoració fiscal 
dels béns de l'empresa. 
 

 Aplicació dels criteris comptables definits per la 
companyia 
 

 Adequació dels criteris de l'empresa a la 
normativa legal. 
 

 Diferents alternatives en la consideració de les 
despeses i ingressos 
 

 Polítiques de major benefici possible o menor 
benefici possible 



 

 

 
 Utilització de les pèrdues comptables dins de la 

normativa fiscal 
 

 Coneixement de les deduccions per inversions 
i activitats dins de l'empresa 

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències 
bàsiques 

 CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els 
seus coneixements al seu treball o vocació 
d'una forma professional i posseeixin les 
competències al seu treball o vocació d'una 
forma professional i posseeixin les 
competències que solen demostrar-se per 
mitjà de l'elaboració i defenses d'arguments i 
la resolució de problemes dins del seu estudi 

 • CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat 
de reunir i interpretar dades rellevants 
(normalment dins de la seva àrea d'estudi) per 
emetre judicis que incloguin una reflexió sobre 
els temes rellevants d'índole social, científica 
o ètica; 

 

 

 2.2.-  Competències 
generals 

 CG 2  Generar idees i solucionar problemes, 
tant de manera individual col·lectiva, així com 
capacitat per expressar a uns altres aquestes 
idees i solucions. 

2.3 Compètencies 
transversals 

 CT3 Formular raonaments crítics i ben 
argumentats emprant per a això terminologia 
precisa, recursos especialitzats i 
documentació que avali aquests arguments. 

 CT8. Interpretar normativa legal i 
d'organització institucional i gestionar 
informació d'àmbit empresarial 

2.4 Competències 
especifiques 

 CE3 Analitzar i valorar la informació dels 
estats comptables aplicant criteris legals o 
definits per l'empresa, avaluar el rendiment 
econòmic i elaborar informes financers que 
serveixin per a la presa de decisions 



 

 

3.- Metodologia de treball 
 
Explicacions teòriques per part del professor utilitzant esquemes amb 
transparències. L’assignatura té un component teòric que cal explicar 
prèviament, per passar després a aplicar els coneixements en casos pràctics 
d’empreses on s’efectuen les seves liquidacions. Es procura donar un 
component de similitud amb situacions reals. 
 
La metodologia consisteix en assolir la implicació dels alumnes de manera 
voluntària en el procés conjunt de discussió y desenvolupament de las 
problemàtiques del curs. No es vol fer obligatori cap treball durant el curs, es 
persegueix que el treball surti voluntàriament per part dels alumnes. Per 
aquesta finalitat es reparteixen exercicis on les dificultades apareixen davant 
dels alumnes i son ells mateixos els qui han de resoldre i explicar als 
companys.. Evidentment aquest procés és dirigit pel professor que encamina si 
es necessari, però que si es pot procura intervenir el mínim possible . 

METODOLOGIES EMPLEADES 
MD1. Classe magistral 
MD3 Presentacions 
MD7 Estudi de casos 
MD9 Resolució d'exercicis i problemes 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
S'efectua mitjançant una prova escrita al finalitzar les seccions. També parcials. 
Consisteix en qüestions teòriques juntament amb la resolució d'exercicis 
pràctics. També es valoren els treballs realitzats per l'alumne en grups durant el 
curs. 
Els exàmens suposen  el 60 % de la nota, el restant 40 % es formarà del treball 
efectuat en les activitats col•lectives en classe i de la realització de les tasques 
individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys 
dels dubtes i preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades. 
 
RECUPERACIONS 
Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé 
totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de 
coneixements. 
 
Les competències es qualificaran en els treballs realitzats en grup o per separat 
i en els exercicis que han de resoldre els alumnes, així com en les 
intervencions de classe i proves realitzades al llarg del curs. 
 
 
 
 
 



 

 

 
SISTEMES D’ EVALUACIÓ 
EXÀMENS                                                60 % 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS 
AL AULA                                                  15 % 
TREBALLS EN GRUP O INDIVIDUAL  25 % 
 

5.- Continguts 
 

Tema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 2 
 
 

Introducció. El perquè dels impostos en el món actual. Esquema 
del sistema tributari espanyol: directes, indirectes i tributació 
local. Diverses administracions implicades. Jerarquia tributària. 
Convenis bilaterals i multilaterals. Paradisos fiscals. Tècnica i 
estructura tributària: objecte imposable, fet imposable, base 
imposable, operacions subjectes i no subjectes, exempcions. 
Quotes tributàries, deduccions i bonificacions. Retencions i 
pagaments fraccionats 
 
 
Primera part: Impost de Societats.  Introducció.. Base imposable 
I (amortització).  Base imposable II (provisions).Determinació de 
les valoracions. Període impositiu, incentius. Règims especials. 
 

Tema 3 Segona part: Impost sobre el valor afegit. Naturalesa i fet 
imposable. Altres elements bàsics de l’impost: tarifes i 
exempcions.  Liquidacions i devolucions. Règims especials. 
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