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La formació de postgrau
en línia per als professionals

Màster

Assessoria Jurídica d’Empresa
El màster d’Assessoria Jurídica d’Empresa té una decidida orientació pràctica i permet aprofundir, entre d’altres, en matèries de dret
mercantil, administratiu, civil, tributari i laboral.
També treballa competències específiques en àrees que habitualment no formen part del currículum d’una persona llicenciada o
graduada en Dret, com ara habilitats de negociació o aspectes bàsics de comptabilitat. El caràcter interdisciplinari i el model innovador
del sistema d’aprenentatge d’aquest màster el converteixen en un programa de qualitat que proporciona unes competències molt
focalitzades a l’exercici de la pràctica professional.

Objectius

Sortides professionals

L’objectiu general del màster és l’adquisició d’una formació
sòlida en Dret de l’Empresa, tant des del punt de vista del
coneixement de la legislació aplicable i de la jurisprudència,
com des de la perspectiva de l’aplicació pràctica.

En funció de la titulació prèvia de què es disposi, el màster
capacita per accedir a sortides professionals com:

A qui va dirigit
Es dirigeix fonamentalment a llicenciats o graduats en Dret,
però també s’obre a altres perfils professionals vinculats a
l’àmbit de l’empresa que poden estar interessats tant en el
màster en conjunt, com en algun dels postgraus o dels cursos
d’especialització que l’integren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advocats d’empresa.
Directors de departaments jurídics d’empresa.
Personal de departaments jurídics d’empresa.
Assessors fiscals.
Assessors laborals.
Llicenciats en Dret.
Llicenciats en ADE.
Llicenciats en Ciències Econòmiques.
Diplomats en Ciències Empresarials.
Diplomats en Ciències del Treball.
Persones que treballen en organitzacions empresarials,
organitzacions sindicals, col·legis d’advocats, col·legis
d’economistes, altres col·legis professionals i cambres de
comerç.

Requisits d’accés
Per accedir al programa de màster és necessari disposar
d’una titulació universitària.

•
•
•
•

Advocat especialitzat en Dret d’empresa.
Assessor jurídic intern en una empresa.
Assessor jurídic i fiscal d’empreses.
Assessor jurídic i laboral d’empreses.

Direcció acadèmica
Dr. Miquel Peguera Poch
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Professor
agregat de Dret mercantil dels Estudis de Dret i Ciències
Polítiques de la UOC.

Màster

És possible matricular-se de tot el màster, o bé només d’un
dels postgraus o d’un o més cursos d’especialització.

El màster està compost per dos postgraus:

•

Postgrau en Pràctica Jurídica de l’Empresa

•

Postgrau en Dret Fiscal i Laboral de l’Empresa

A continuació es mostra el temari de tot el programa,
desglossat en els dos postgraus que l’integren.

Al seu torn, cada postgrau està integrat per dos cursos
d’especialització.

Temari

Crèdits ECTS

Postgrau de Pràctica Jurídica de l’Empresa
Curs d’especialització de Pràctica
societària de l’empresa
(es cursa d’octubre a març)

30
12

Assignatures (simultànies i obligatòries):
Dret societari
Dret de societats
Responsabilitat dels administradors socials
Dret concursal
Mercat de valors

6

12

Assignatures (simultànies i obligatòries):
Empresa i contractació
Fonaments de negociació
Contractació mercantil
Contractes amb les administracions públiques
Aspectes processals

6

Empresa i mercat
Defensa de la competència
Competència deslleial
Dret del medi ambient
Dret penal empresarial

6

Projecte final del postgrau de Pràctica Jurídica
de l’Empresa (realització: de juny
a la fi de setembre)

Postgrau de Dret Fiscal i laboral de l’empresa
Curs d’especialització de Dret fiscal
de l’empresa
(es cursa d’octubre a març)

30
12

Assignatures (simultànies i obligatòries):

Operacions de fusió i adquisició d’empreses
6
Introducció a la comptabilitat
Operacions de fusió i adquisició d’empreses
Fiscalitat de les fusions i adquisicions d’empreses
Curs d’especialització de Mercat
i contractació (es cursa de març a juliol)

Crèdits ECTS

6

Dret fiscal I
Sistema tributari
Impost sobre el valor afegit

6

Dret fiscal II
Impost sobre la renda de les persones físiques
Impost de societats

6

Curs d’especialització de Dret
laboral de l’empresa (es cursa de març a juliol)

12

Assignatures (simultànies i obligatòries):
Dret del treball individual
Fonts del dret del treball i principis d’aplicació
Els subjectes de la relació individual de treball
La constitució de la relació laboral
La prestació de treball. Determinació
i contingut
Vicissituds de la relació laboral
Extinció de la relació laboral

6

Dret col·lectiu, Seguretat Social
i salut laboral
La llibertat sindical i l’organització
dels treballadors en l’empresa
La negociació col·lectiva
Els conflictes col·lectius
La relació jurídica de Seguretat Social
La prevenció de riscos laborals

6

Projecte final del postgrau de Dret
i Laboral de l’Empresa
(realització: de juny a la fi de setembre)

6

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)

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