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Informació general de l'assignatura

Denominació ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA

Codi 14602

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Gestió Administrativa

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Sistema de Justícia Penal

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en Advocacia 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 1.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació CASTILLO SOLSONA, MARIA MERCEDES

Departament/s DRET PÚBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellà

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ARNO TORRADES, RAMON ramon.arno@udl.cat ,5

BARRAU PONS, SILVIA silvia.barrau@cuatrecasas.com ,5

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat 1,5

VIAÑA TORRENTO, JOAN
RAMON

joan.viana@udl.cat ,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

- Determinar i analitzar les formes d'exercici de l'advocacia

- Examinar la fiscalitat de les diverses formes d'exercici de l'advocacia

- Coneixer quin és el tractament jurídic de la societat de la informació i de la protecció de dades

Competències

Bàsiques

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aporten una base u oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes
en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea
d'estudi

CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis
a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB10. Que els estudiants posseixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que haurà de ser en gran mesura autodirigina o autonòma

Específiques

CE1. Posseïr, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics
especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la que s'enfronten els advocats per a evitar situacions de
lessió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o
autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
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CE8 Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinats per l'assessorament jurídic.

CE9 Coneixer i saber aplicar a la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així
com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Formes d'exercici i aspectes organitzatius de l'advocacia

2.- Caracterització general del sistema tributari espanyol, amb especial referència als impostos que graven
l'exercici de l'advocacia

3.- La fiscalitat de l'advocat/da persona física. La tributació de l'exercici de l'advocacia per compte propi i per
compte alié

4.- Les societats mercantils i el seu règim fiscal: especial referència a la tributació de les societats que es
dediquen a l'assessorament fiscal

5.- Advocacia i societat de la informació.- La protecció de dades

Eixos metodològics de l'assignatura

 

Lección magistral

Supuestos prácticos

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Sessions presencials:

 

Sessió del 6 de juny.- Formes d'exercici i aspectes organitzatius de l'advocacia. Prof. Silvia Barrau

Sessió del 7 de juny .- Caracterítzació general del sistema tributari espanyol, amb especial referència als
impostos que graven l'exercici de l'advocacia.- La fiscalitat de l'advocat/ada persona física (I)  Dra.  M. Mercè
Castillo

Sessió del 8 de juny.- La fiscalitat de l'advocat/ada persona física (II) Dra. M. Mercè Castillo

Sessió del 13 de juny.- Les societats mercantils i el seu règim fiscal: especial referència a la tributació de les
societats que es dediquen a l'assessorament fiscal Dr. Joan Viaña

Sessió del 14 de juny.- Advocacia i societat de la informació. La protecció de dades Prof. Ramon Arnó

Sessió del 15 de juny.- Supòsits pràctics referents a la fiscalidad del/ de la abogado/a Dr. Joan Viaña

 

Prova d'avaluació: 19 de juny
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Sistema d'avaluació

 

Prova tipus test de carácter teòric-pràctic: 100%

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

- Clavijo Hérnandez, F.; Ferrerio Lapatza, J.J.; Martín Queralt, J.; Tejerizo López, J.M.; Pérez Royo, F.: Curso de
Derecho tributario. Parte especial. Sistema tributario: Los tributos en particular, Marcial Pons

- Web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
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