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1. OBJECTIUS 
 
- Comprendre la caracterització general de l’activitat financera pública des d’un 

punt de vista jurídic.  
- Conèixer quines són les relacions del Dret Financer i Tributari amb altres àmbits 

de l’ordenament jurídic. 
- Conèixer quins són els textos normatius bàsics de la Part General del Dret 

Financer i Tributari. 
- Conèixer i comprendre els principis del Dret Financer i Tributari i les 

peculiaritats pel que fa a la interpretació i aplicació de les seves normes.  
- Conèixer quins són els ens públics titulars del poder financer a l’Estat espanyol.  
- Conèixer quines són les diferents classes d’ingressos públics.  
- Aprofundir en l’anàlisi dels ingressos de naturalesa tributària.  
- Comprendre les nocions de fet imposable, obligats tributaris, base imposable, 

base liquidable i deute tributari. 
- Comprendre els diferents procediments d’aplicació dels tributs: gestió, 

recaptació, inspecció i revisió. 
- Conèixer el règim d’infraccions i sancions tributàries. 
- Conèixer com s’estructuren els pressupostos públics.  
 

2. METODOLOGIA 
 
Classes teòriques el principal objectiu de les quals és assolir un coneixement acurat 
dels principis i conceptes teòrics del Dret Financer i Tributari.  
 

3. PROGRAMA 
 
Tema 1.- El Dret Financer.- Hisenda Pública i activitat financera.- La consideració 
científica de l’activitat financera.- L’objecte de l’activitat financera: ingressos i 
despesa pública.- Economia financera i Dret Financer. Objecte i mètode.- Dret 
Financer. Concepte i contingut.- Branques del Dret Financer. El Dret Tributari. El 
Dret pressupostari.  
 
Tema 2.- Els principis del Dret Financer.- Els principis constitucionals financers.- 
Principis materials. El principi de justícia tributària.- Principis formals. El principi de 
legalitat.  
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Tema 3.- Les fonts del Dret Financer.- Fonts materials.- Fonts formals.- El sistema 
general de normes. Especialitats. Els convenis internacionals. La codificació del Dret 
Financer: Llei General Tributària i Llei General Pressupostària.- La potestat 
reglamentària. Normes interpretatives.  
 
Tema 4.- L’aplicació del Dret Financer.- Eficàcia de les normes financeres en el 
temps. Retroactivitat tributària.- Eficàcia de les normes financeres en l’espai. 
Criteris de subjecció: Territorialitat. Residència.- La doble imposició internacional.- 
La interpretació en el Dret Financer. Integració i analogia.- La qualificació 
tributaria.- El conflicte en l’aplicació de la norma tributària.- La simulació.  
 
Tema 5.- El Poder financer.- Poder tributari, potestat tributària i funció tributària.- 
Distribució del poder tributari a la Constitució. Poder tributari originari i poder 
tributari derivat.- Titulars del poder tributari. Estat. Comunitats Autònomes: règim 
general i règim especial. Corporacions locals.- L’Administració tributària.  
 
Tema 6.- Ingressos públics.- Ingressos públics de Dret Privat.- Ingressos de Dret 
Privat i béns dels ens públics. Domini públic i béns patrimonials.- Béns patrimonials 
de l’Estat. Règim general. Patrimoni comercial i industrial. Muntanyes i Mines.- El 
Patrimoni Nacional.-  
 
Tema 7.- Ingressos públics (cont.).- Ingressos públics de Dret Públic.- Ingressos 
ordinaris i extraordinaris.- Ingressos extraordinaris. El Deute Públic. Concepte. 
Classes. Emissió de l’emprèstit. Conversió del Deute. Extinció.- Deute públic de les 
Comunitats Autònomes, dels ens locals i dels organismes autònoms.  
 
Tema 8.- Ingressos públics (cont.).- Ingressos ordinaris. Ingressos derivats de 
monopolis.- Sancions pecuniàries.- Tributs. Concepte i classes. Els recàrrecs.- Els 
preus públics: la seva diferència amb les taxes.  
 
Tema 9.- La relació jurídica tributària. Evolució històrica.- La relació jurídica 
tributària a la Llei General Tributària.- Les obligacions tributàries.- L’obligació 
tributària principal.- L’obligació tributària de dur a terme pagaments a compte.- Les 
obligacions entre particulars derivades del tributs.- Les obligacions tributàries 
accessòries.- Les obligacions tributàries formals.  
 
Tema 10.- El fet imposable.- Concepte i funcions del fet imposable.- Estructura del 
fet imposable: pressupòsit objectiu i pressupòsit subjectiu.- Pressupòsit objectiu. 
Element material. Quantificació de l’element material.- Base imposable: concepte, 
classes i mètodes d’estimació.- Element espacial. Punts de connexió.- Element 
temporal. El període impositiu.- Pressupòsit subjectiu. Elements. Vincle i subjecte 
realitzador o titular. - Fet imposable i objecte del tribut.- No subjecció.- Fet 
imposable, acreditament i exigibilitat.- Exempció.  
 
Tema 11.- Subjectes del tribut.- Subjectes actius.- Obligats tributaris.- Concepte i 
classes.- Obligació tributària principal. Subjectes passius. Contribuents. Substitut 
del contribuent.- Obligació de repercutir. Subjectes.- Obligació d’ingressar a 
compte. Retenedors i els propis contribuents de l’obligació tributària principal. – 
Altres obligats tributaris. Successors. Responsables.- Capacitat. Els ens sense 
personalitat jurídica.- Domicili.- Representació.- Solidaritat.  
 
Tema 12.- Determinació de la quota.- Elements de quantificació de la prestació 
tributària als tributs variables.- La base liquidable.- El tipus de gravamen. Concepte 
i classes.- Quota tributària.- Deute tributari.- Les altres prestacions de contingut 
econòmic integrants del deute tributari: interès de demora, recàrrecs per declaració 
extemporànea; recàrrec del període executiu; recàrrecs d’altres ens públics.- Les 
sanciones tributàries.  
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Tema 13.- L’extinció del deute tributari.- Pagament.- Prescripció.- Altres formes 
d’extinció. Compensació. Condonació. Confusió. Insolvència provada del deutor.- 
Les garanties del crèdit tributari.  
 
Tema 14.- Dret Penal Tributari. Principis generals.- El delicte fiscal.- Infraccions 
tributàries. Classes.- Sancions tributàries.  
 
Tema 15.- L’aplicació dels tributs.- Els procediments tributaris. Normes comunes a 
les actuacions i procediments tributaris.- La gestió tributària: concepte i 
procediments. Procediment iniciat amb declaració. Acte de liquidació.- Procediment 
iniciat amb declaració-liquidació. Rectificació de l’autoliquidació.- Procediment de 
comprovació de valors.- Inspecció tributària. Procediment d’inspecció. 
Documentació de l’actuació inspectora. Classes. Terminis.- La recaptació. 
Procediment recaptatori.- El procediment de pagament en període voluntari.- 
Recaptació en període executiu. El pagament extemporani. Procediment de 
constrenyiment.  
 
Tema 16.- La revisió en matèria tributària.- Procediments especials de revisió. 
Revisió d’ofici. Rectificació d’errors. Devolució d’ingressos indeguts.- Recurs de 
reposició.- Reclamacions econòmico-administratives.- Procediment general 
econòmic-administratiu. Procediment en única o primera instància. Recurs en via 
econòmico-administrativa.- Procediment abreujat.-Recurs contencios-administratiu.  
 
Tema 17.- Dret Pressupostari.- El Pressupost: configuració històrica de la institució 
pressupostària.- Concepte i funció del pressupost de l’Estat.- Els principis 
pressupostaris.- El procediment pressupostari.- Pressupost de les Comunitats 
Autònomes.- Pressupost de les Corporacions locals.  
 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Codi tributari. Manuals.  
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6. AVALUACIÓ 
 
Examen teòric dels continguts del programa.  
 


