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OBJECTIUS: 
- Capacitar a les empreses per a l'adequada localització dels perfils per expatriar, garantint una 

correcta gestió del procés d'expatriació prèviament, durant i una vegada finalitzada la mateixa 
- Conèixer l'operativa legal dels aspectes laborals i fiscals que afecten a la mobilitat i expatriació de 

treballadors. 
- Compartir bones pràctiques en la mobilitat internacional. 
 
DESTINATARIS: 
Aquest programa s'adreça a Directors, Gerents i responsables de Recursos humans, administració de 
personal i de les àrees de comerç internacional d'empreses amb presència a l’exterior, així com a 
aquelles empreses amb voluntat d’expandir-se en mercats internacionals. 
 
TEMARI: 
1a sessió: Gestió de persones, aspectes laborals i de Seguretat Social 

1. Gestió de persones 
- Aproximació a la gestió de persones en els processos d’assignació internacional. 
- Gestió de l’expatriació: aspectes clau. 
- Disseny d’elements retributius com a beneficis aplicables a la situació d’expatriació. 
- Polítiques fiscals. 

 
2. Aspectes laborals i de Seguretat Social 
- Què és un treballador expatriat? Què és un treballador impatriat? 
- Estructura contractual de les expatriacions. 
- Contingut mínim legal de la carta d’assignació. 
- Seguretat Social internacional: Reglament Comunitari, convenis bilaterals, països fora del 

Reglament Comunitari sense conveni bilateral, Conveni especial general. 
- Autoritat Laboral: Desplaçament de treballadors en el marc d’una prestació de serveis 

transnacional. 
 

2a sessió: Aspectes fiscals 
- El desplaçament internacional (incidència en la residència fiscal): concepte de residència, 

supòsits de canvi de residència, tributació IRPF vs IRNR. 
- Tipus de desplaçaments: viatges de negocis vs desplaçaments de llarga durada. 
- Rendes de treball / Convenis fiscals de doble imposició. 
- Mecanismes per a evitar la doble imposició internacional. 
- Mecanismes de protecció fiscal en les polítiques d’expatriació. 
- Aplicació de l’exempció de l’article 7p de la Llei de l’IRPF. 
- Desplaçaments a Espanya: règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol. 

 

LA MOBILITAT INTERNACIONAL 
Aspectes més rellevants a considerar en el moviment dels 

treballadors en l’àmbit internacional 
 10 hores  
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PROFESSORAT: 
Sra. Judith Sans. Sòcia Responsable del Departament People Advisory Services de Ernst & Young 
Barcelona. Llicenciada en Dret. Màster en Dret Fiscal pel Centre Abad Oliva. Especialitzada en 
l’assessorament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en Convenis de Doble imposició, 
en especial en Rendiments de Treball. Coordinadora de programa de Mobilitat internacional. 
 
Sra. Ana González. Manager del Departament People Advisory Services España. Diplomada en 
Ciències Empresarials. Màster en tributació fiscal pel Centre d’Estudis Financers. Especialista en 
Global Mobility en termes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Seguretat Social en el 
marc de desplaçaments internacionals. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
10 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
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