La formació de postgrau de la UOC

Diploma de postgrau

Sistema Tributari
Vols més
informació?

La formació de postgrau
en línia per als professionals

Diploma de postgrau

Sistema Tributari
El postgrau de Sistema Tributari proporciona un coneixement avançat, complet i sistemàtic dels aspectes, tant substantius com
procedimentals, de la fiscalitat, des d’una perspectiva eminentment pràctica i especialitzada, i posant èmfasi en l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació en les relacions de les administracions tributàries i els contribuents.
Per tant, aquest postgrau té per objecte la formació de professionals que desitgen especialitzar-se o actualitzar-se en el tema dels
principals impostos i els procediments tributaris i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per enfrontar-se als reptes
fiscals existents en la nostra societat.
El titulat en el postgrau de Sistema Tributari ha de ser capaç d’assessorar fiscalment empreses, particulars, administracions i entitats
sense finalitat lucrativa, tant en el pla de la informació i assistència com en el de la representació dels contribuents en les seves
relacions amb les administracions tributàries.

Objectius i competències

•
•

Objectius

Competències pròpies de la UOC

•
•

•
•
•
•
•

Conèixer els trets essencials de cadascuna de les
principals figures tributàries que conformen la imposició
directa i les relacions que és possible establir entre elles.
Adquirir una formació sòlida en el coneixement del
sistema tributari, que asseguri en el futur una relació
fluïda amb un sistema tributari complex que està en un
procés de canvi permanent.
Ser capaç de localitzar les principals fonts normatives que
regulen la imposició directa i indirecta.
Conèixer com es liquiden els principals gravàmens del
nostre sistema tributari.
Identificar les principals vies de relació entre el
contribuent i l’Administració tributària.
Comprendre els mecanismes de solució de les
controvèrsies entre l’Administració tributària i els
contribuents.
Saber utilitzar les principals eines informàtiques
relacionades amb l’àmbit tributari (models, formularis,
programes d’ajuda en la confecció de declaracions,
presentació de declaracions telemàtiques, etc.).

•
•

•
•
•
•
•
•

Capacitat d’anàlisi i síntesi dels conceptes bàsics de
fiscalitat.
Capacitat d’aprenentatge de les nocions fonamentals de
l’àmbit fiscal.
Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica.
Resolució de problemes tributaris relatius a l’àmbit fiscal.
Treball autònom.
Comunicació escrita.
Comparació i anàlisi de dades de naturalesa tributària.

L’ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i
professional.
Comunicació en una llengua estrangera (anglès).

A qui va dirigit
El postgrau es dirigeix especialment als titulats en Dret,
Economia, Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses,
Ciències Polítiques, Relacions Laborals o qualsevol altra
titulació equiparable, que desitgin ampliar o actualitzar els
seus coneixements en matèria tributària, o que desenvolupin
la seva activitat professional, entre d’altres, en l’àmbit jurídic,
en el sector financer, en les assegurances o en la direcció
d’empreses.
El postgrau de Sistema Tributari es dirigeix als qui:

•
•

Competències

•

Habilitats bàsiques d’utilització d’internet.
Cerca documental i de fonts de referència tributària.

•
•
•
•

Desitgen ampliar, actualitzar o especialitzar els seus
coneixements en matèria tributària per donar resposta a
les dificultats derivades de l’exercici de la seva professió.
Desenvolupen o desenvoluparan la seva activitat
professional en l’assessorament fiscal i/o comptable (en
empreses, particulars, tercer sector, etc.).
Treballen en el sector financer, en el de les assegurances,
en l’immobiliari, en la consultoria o en l’auditoria.
Desenvolupen funcions en la direcció d’empreses.
Són professionals de l’àmbit jurídic (advocats, notaris,
registradors, jutges, etc.).
Desitgen accedir a les administracions públiques,
especialment, a les tributàries o a la de Justícia, o bé
desitgen promocionar-s’hi.

Diploma de postgrau

Requisits d’accés

Programa acadèmic

Per cursar un postgrau propi no és necessari tenir una
titulació oficial universitària.

El postgrau està compost per dues especialitzacions:

Els estudiants que acrediteu una titulació universitària oficial
reconeguda rebreu, segons el curs superat, un diploma de
màster o diploma de postgrau.
Els estudiants que no acrediteu una titulació universitària
oficial reconeguda rebreu un diploma d’extensió universitària.
Els estudiants que supereu una especialització (certificat
d’especialització) rebreu, independentment dels estudis
previs, un certificat d’especialització.

Direcció i professorat
Dra. Ana María Delgado García
Catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universitat
Oberta de Catalunya. Directora del programa de Fiscalitat.
L’equip docent d’aquest postgrau està format per
especialistes en la matèria, de prestigi reconegut en el camp
acadèmic, en el professional i en el de la Administració
tributària, tant en l’àmbit estatal com autonòmic i local.

•
•

Especialització en Imposició directa.
Especialització en Imposició indirecta i procediments
tributaris.

És possible matricular-se de tot el postgrau, o bé només d’una
de les especialitzacions.
A continuació es mostra el temari del postgrau, desglossat en
les dues especialitzacions que l’integren.

Temari

Crèdits ECTS

Postgrau Sistema Tributari

31

Especialització en Imposició directa
Impost sobre la renda de les persones físiques
Impost de societats i comptabilitat
Imposició patrimonial

15
6
5
4

Especialització en Imposició indirecta
i procediments tributaris
Impost sobre el valor afegit
i impostos especials
Procediments de gestió i inspecció tributàries
Procediments de recaptació, revisió
i sancionador.

15

Projecte final de postgrau de Sistema Tributari

6

6
5
4

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)
PC02037-CA-DP-ST-DCCP-19

Premis
i reconeixements
UOC

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

