
EQUIP DOCENT 

SRA. CARMEN JOVER. Economista, assessora fiscal i professora de Dret Financer i Tributari de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Coordinadora del Màster. 

SR. MIQUEL ÀNGEL ALBERT. Economista assessor fiscal. Soci de Gabinete Alpi SLP. 

SR. VÍCTOR ALTIMIRA. Advocat. Logic Data Consulting. 

SR. ÀNGEL BLESA. Economista i advocat. Soci director del Departament Fiscal de Vialegis 

Abogados i inspector d'Hisenda de l’Estat en excedència. 

SR. IGNASI CIUTAD. Inspector d'Hisenda de l'Estat. 

SR. JOSÉ IGNACIO CORNET. Economista, advocat i auditor. Soci d’Ignacio Cornet, S.L. 

SR. JUAN DE DIOS NIETO. Inspector d'Hisenda de l'Estat. 

SR. EDUARDO ESPEJO. Economista forense per. Soci de FIDE Asesores Legales y Tributarios. 

SR. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ. Llicenciat en Dret. Cap d’Unitat de Gestió i Recaptació de 

l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

SR. CARLOS LÁZARO. Inspector d'Hisenda de l'Estat. 

SRA. IRENE LÓPEZ. Advocada. Sòcia directora Logic Data Consulting. 

SR. EMILIO PÉREZ. Economista i llicenciat en Ciències Polítiques. Soci-director de Pérez Pombo, 

abogados & economistas i cofundador de "Fiscalblog". 

SR. VALENTÍ PICH. Economista i auditor de comptes. Soci fundador de Pich Abogados-

Economistas. President del Consejo General de Economistas. 

SR. JAVIER RAGUÉ. Advocat. Soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 

SRA. PAULA RODRÍGUEZ– PIÑERO. Inspectora d'Hisenda de l'Estat. 

SR. JAUME SAURA. Cap de la Dependència Regional d'Informàtica Tributària de l'AEAT a Catalunya. 

SR. JOSÉ MARÍA TOCORNAL. Cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona. 

Durada: 300 hores 

Dates: del 20 d’octubre de 2016 a finals de maig de 2017 

Horari: de dilluns a dijous, de 18:00 a 21:00 hores 

Lloc: Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Preu de col·legiats: 4.200 euros 

Preu de no col·legiats: 5.400 euros 

Finançament amb condicions especials 

INFORMACIÓ PRÀCTICA DEL MÀSTER 

Pl. Gal·la Placídia, 32 

08006 Barcelona 

93 416 16 04 

cec@coleconomistes.cat 

www.colecnomistes.cat 



www.coleconomistes.cat 

Prestigi i homologació 

Un dels màsters més reconeguts en el món de l’assessorament i consultoria fiscals, garantit pel 

Col·legi d’Economistes de Catalunya i per un claustre docent altament qualificat. Està homologat pel 

Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-REGAF). 

 

Experiència i reconeixement 

Els 27 anys d’experiència el situen com un Màster de referència i indispensable per als despatxos 

professionals. Bàsic per estar al dia dels canvis continus que tenen lloc en l’àmbit fiscal i tributari. 
 

Formació sòlida i pràctica 

Ofereix una sòlida formació teòrica i, sobretot, pràctica, per tal de conèixer en profunditat la totalitat 

del sistema fiscal espanyol i les eines necessàries per desenvolupar l’assessorament i consultoria. 

Formació fonamentada en la resolució de casos pràctics. 

 

Pràctiques professionals 

Inclou pràctiques en algun dels 2.000 despatxos professionals vinculats al Col·legi. Per a aquests és 

una via fonamental per a la formació interna del seu equip. 

 

Inserció laboral 

Més del 90% dels alumnes que han cursat el Màster estan treballant com assessors fiscals. Al llarg 

de les diferents edicions ha format més de 500 professionals. 

 

Projecció professional 

Accés a l'àrea privada del REAF-REGAF (estudis i informes, butlletins fiscals, normativa i doctrina, 

bases de dades, manuals i formularis, models de memòries, i Revista REAF-REGAF) i a documentació 

online especialitzada. 

EL MÀSTER QUE T’APORTA MÉS 

PERFIL DELS ASSISTENTS 

� Fonamental per als titulats universitaris i aquells que estan cursant els darrers anys 

de Grau/Llicenciatura que volen ser assessors fiscals. 

� Imprescindible per als que acaben d’incorporar-se a un despatx professional. 

� Imprescindible per als que volen reorientar la seva activitat professional cap a l’asses-

sorament fiscal. 

� Interessant per als professionals dedicats a les àrees fiscal i tributària. 

PROGRAMA 

1. Conceptes mercantils i conceptes generals de la 

Llei General Tributària i la revisió en via adminis-

trativa. 

2. Procediments de gestió i recaptació de la Hisenda 

Pública. 

3. Infraccions i sancions en l'àmbit tributari. 

4. Impost sobre Societats. Règim General. 

5. Impost sobre Societats. Règim Especial. 

6. Impostos Especials / Duanes / Intrastat 

7. Impost sobre Successions i Donacions. 

8. Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

9. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

(IRPF). 

10. Fiscalitat internacional. 

11. Impostos municipals. 

12. Impost sobre el Patrimoni. 

13. Inspecció fiscal. 

14.Planificació fiscal. 

15.Prevenció de blanqueig de capitals. 

16.Llei de Protecció de Dades. 

17.Organització d'un despatx d'assessoria fiscal. 

18.Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 

Jurídics Documentats. 

19.Cas pràctic. 

20. Presentacions telemàtiques. 

CERTIFICACIÓ 

� Diploma d'Assistència: per a obtenir-lo 

és necessari assistir com a mínim a un 

75% de les hores lectives. 

� Diploma d'Aprofitament: per a obtenir-

lo és necessari aprovar les diferents 

proves del Màster. 

Conceptes, estructures, elements bàsics i naturalesa dels diferents impostos del sistemes tributaris 

espanyol i català. 

Actualització de la normativa tributària, amb la incorporació de reformes i canvis legislatius fins al 

present. 

Tractament i confecció de declaracions de les diferents figures impositives. 

Realització d’exercicis pràctics seleccionats, amb la finalitat d’aplicar coneixements i assolir 

experiència en la cumplimentació de les obligacions fiscals. 

Revisió de les consultes tributàries i de les principals novetats tributàries. 

Documentació de suport elaborada específicament en cada temàtica. 

CONTINGUTS DEL MÀSTER 


