
 

 

Màster Universitari en 
Dret de l’Empresa i de 

la Contractació 
———— 

Programa màster anual 
(60 crèdits) 

PREINSCRIPCIÓ 
 
La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV 
s’encarrega de la gestió del procediment. 
 

La preinscripció es realitza a través de la web de la URV 
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-
online.html 
 

1a. fase: de l'1 de març al 30 d'abril de 2013 
2a. fase: del 20 de maig al 15 de juny de 2013 

 
Si finalitzats els períodes de preinscripció (1a. i 2a. fase) 
no s'haguessin cobert la totalitat de les places, s'obrirà 
una 3a. fase del 4 al 19 de setembre de 2013. 
 

L’òrgan de selecció prioritzarà l’expedient acadèmic i el 
currículum dels sol·licitants, i en el seu cas, es realitzarà 
una entrevista amb el candidat. 
 
 
 
 
 

MATRÍCULA  
 
La matrícula es durà a terme en els terminis establerts 
en el següent calendari (dates pendents d’aprovació): 
 

1a i 2a fase: del 6 al 24 de juliol i del 9 al 30 de 
setembre 2013 
3a. fase: del 27 al 30 de setembre de 2013 

 
La secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques 
publicarà en el taulell d’anuncis i en la pàgina web del 
màster, la relació d’alumnes admesos en cada període 
de preinscripció. 
 

Nombre de places: 30 
 
 
 

ENTITATS COL·LABORADORES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 
Tel: 977558379 
Fax: 977558846 
mudec@urv.cat 

http://www.urv.cat/mudec/ 

SORTIDES PROFESSIONALS 
 
El programa del màster permet obtenir els 
coneixements essencials per a que el professional 
pugui desenvolupar-se amb excel·lència en diferents 
àmbits: 

 
Responsable d'assessoria jurídica d’empreses 
Assessor jurídic independent d’empreses 
Auditor i consultor extern d’empreses 
Investigador en centres universitaris o instituts 

d'investigació 
Assessoria integral d'empreses en l’àmbit intern 

i internacional 
Expert en arbitratge empresarial  
Mèrits en la funció pública 
 
 
 

 
Serveis als estudiants 

 
Metodologies docents adaptades al màster 
Horaris flexibles per professionals  
Atenció personalitzada i tutorial 
Docència presencial i semipresencial 
Programes de mobilitat internacional 
 Informació sobre beques i ajuts 
Cursos d’espanyol i català per estrangers 
Jornades, congressos i seminaris 
Borsa de treball 
 

 
 
LLOC D’IMPARTICIÓ 
 

Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat 
Rovira i Virgili, Campus Catalunya, Av. Catalunya, 35. 
43002 Tarragona 

  

2013/14 

www.urv.cat/mudec 

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 



PRESENTACIÓ 
 
L’empresa i la contractació incideixen de forma 
determinant en el desenvolupament dels motors 
econòmics del territori, donada l’envergadura del teixit 
industrial, empresarial, immobiliari, de serveis i els 
sectors agrícola i petroquímic. El màster ofereix una 
formació avançada en la regulació juridicoprivada de 
les relacions de les empreses i dels particulars. 
L’objectiu és la formació interdisciplinària com a valor 
afegit i com a resposta a la demanda d’especialització  
i estratègies en l’àmbit intern, de la Unió Europea i 
internacional que es precisen en els moments de 
creixement o de crisi.  

La durada del màster és d’un any (60 crèdits). Es 
presenta amb una estructura de tres mòduls 
obligatoris: empresa, contractació i resolució de 
conflictes i que es complementa amb les 
especialitzacions d’itinerari segons el perfil de 
l’alumne: professional o de recerca.  

 
 

ACCÉS 
 
 Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats 

en Dret, Ciències del Treball, Administració i 
Direcció d’Empreses, Economia i en àmbits afins. 

 Titulats universitaris oficials de Grau o Diplomats 
en Ciències Empresarials, Relacions Laborals i 
Ocupació i en àmbits afins. 

 Titulats oficials amb títol expedit per una institució 
d’ensenyament superior de l’EEES, que faculta 
en el país expedidor per a l’accés a màster. 

 Estudiants amb un títol estranger de sistema 
educatiu aliè a l’EEES, no homologat, prèvia 
comprovació per part de la Universitat de: 

  que el nivell de formació sigui equivalent als 
corresponents títols universitaris oficials 
espanyols. 

 que faculti en el país expedidor del títol per 
a l’accés a ensenyaments de postgrau. 

El màster es completa amb la realització de dos 
itineraris específics obligatoris enfocats a 
l'especialització  de l’alumne:  
 

PROFESSIONALITZADOR (18 ECTS): Dirigit a 
alumnes que vulguin especialitzar el seu futur 
professional en el marc de l’empresa i de la 
contractació i a professionals en exercici que 
desitgin formar-se en les darreres novetats del 
seu àmbit professional. 
El màster ofereix cobrir les necessitats 
formatives derivades de les modificacions 
legislatives i jurisprudencials, tenint en compte els 
elements que incideixen en la creació, 
consolidació, modificació i crisi de l'empresa i la 
seva projecció en la contractació.  

 
RECERCA (18 ECTS): Dirigit a alumnes que 
vulguin iniciar-se en la recerca en l’àmbit jurídic 
per tal de donar respostes a les noves realitats i 
problemàtiques juridicoempresarials en l’època 
de crisi actual. La superació del màster obre 
l’accés a la possibilitat de realitzar la tesi doctoral 
i obtenir el títol de doctor que suposa el rang 
acadèmic més alt.   

 

MÒDULS 
 

EMPRESA (16 ECTS) 
Estudi de la forma jurídica de l'empresa des del punt 
de vista societari i fiscal, la incidència de la crisi 
empresarial, i la contractació laboral en l'àmbit 
nacional i internacional. 

 

CONTRACTACIÓ (17 ECTS) 
Aprofundiment en la relació de l'empresa amb 
tercers: especial referència a la contractació 
mercantil, la contractació immobiliària en el context 
actual, els nous aspectes del dret contractual i la 
fiscalitat d'aquestes operacions. 

 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (9 ECTS) 
Anàlisi dels mètodes de resolució de conflictes: la 
litigació en l'àmbit empresarial i dels negocis i la 
seva incidència en l’àmbit intern i internacional. 

 

ITINERARIS 

DOCTORAT  
 
La superació del Màster en Dret de l’Empresa i de 
la Contractació dóna opció a realitzar una tesi 
doctoral i obtenir el títol de doctor. El treball de 
recerca realitzat durant el màster permet a 
l’alumne aprofundir en la recerca i constitueix el 
pas previ a l’elaboració i defensa de la tesi 
doctoral. Així mateix es poden acollir a la 
possibilitat d’obtenir la menció internacional en el 
títol de doctor. 

 Dret de societats                   
 Fiscalitat de l’empresa           
 Dret concursal 
 Contractació laboral nacional i internacional        

 Noves perspectives del dret contractual                  
 Fiscalitat de la contractació                            
 Contractació immobiliària                            
 Contractació mercantil                         

 Resolució judicial de  conflictes i arbitratge          
 La prova en la litigació empresarial i en els negocis 
 Litigació en els negocis internacionals                 

 Pràctiques professionals externes                                 
 Treball final de màster: clínica/simulació 

jurídica/dictàmens       

 Aportacions metodològiques del pensament 
jurídic                                                            
 Treball final de màster: treball de recerca  


