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1. OBJECTIUS 
 
Conèixer les eines financeres i els mecanismes de funcionament dels sistemes 
autonòmics i de les hisendes locals, així com la quantificació dels mateixos.  
 
2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
A partir del desenvolupament dels ingressos i despeses d’ una comunitat autònoma 
i d’ un Ajuntament, desenvolupar tota la seva actuació per aconseguir totes les 
seves possibilitats financeres.  
 
3. PROGRAMA 

 
    Tema 1.- La divisió territorial espanyola.- Els municipis.- Les províncies.- Les 
comunitats Autònomes.- Altres circumscripcions territorials. 
 
    Tema 2.- L’ autonomia dels ens territorials: concepte.- Principis constitucionals 
La suficiència financera.- Manifestacions de la mateixa. 
 
    Tema 3.- El sector públic: concepte.- El finançament: els sistemes actuals en el  
Dret comparat. 
 
    Tema 4.- Les competències del sector públic.- Forma d’atribució de les mateixes: 
a les CCAA i a les Corporacions Locals. 
 
    Tema 5.- Recursos de les Entitats Locals.- Principis reguladors dels mateixos.- 
Enumeració (art. 2 L.R.H.L.) 
 
    Tema 6.- Recursos de les Entitats Locals.- Ingressos del seu patrimoni i altres 
corresponents al Dret privat.- Participacions en els tributs estatals i de les CCAA .- 
Les subvencions .- Els productes de multes i sancions. 
 
    Tema7.- Els tributs propis.-Les taxes.-Concepte i manifestacions de les mateixes 
Els Subjectes passius.- La determinació de les quotes o tarifes. 
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Tema 8.- Els tributs propis .- Les contribucions especials .- Concepte.- Supòsits 
d’aplicació.- Subjectes passius.- La base imposable.- El benefici especial.- El 
repartiment (les quotes). 
 
    Tema 9.- Els tributs propis.- Els impostos obligatoris.-El IBI (impost sobre béns 
immobles).- Elements tributaris del mateix.- L’IAE  (impost sobre Activitats 
econòmiques).- Elements tributaris.- L’impost sobre circulació de vehicles.- 
Principals elements tributaris. 
 
   Tema 10.- Els tributs propis.- Els impostos voluntaris.- Impost S/ Increment dels 
Valors de terrenys urbans.- Impost S/ Construccions i obres.- Principals elements  
tributaris dels mateixos. 
 
   Tema 11.- Els preus públics.- Concepte i classes.- Els bens d’us i servei públic.- 
Diferències entre els mateixos i les seves funcions en el finançament públic. 
 
   Tema 12.- El deute públic local.- Classes i procediments per a la seva emissió i 
col�locació en els  mercats financers. 
 
   Tema 13.- El pressupost local.- Concepte.- Estructura.- Numeració econòmica i 
Funcional.- Els programes pressupostaris. 
 
   Tema 14.-Ordenació i regulació dels tributs locals.- Procediment.-Les Ordenances  
Fiscals.- Els estudis econòmics financers sobre les mateixes. 
     
   Tema 15.- L’ administració financera de les CCAA.- Principis generals.-Evolució de 
la mateixa.- Especial referència al període transitori. 
 
   Tema 16.- Les fonts de finançament de les CCAA.- Enumeració.- La LOFCA.- Les 
Diferents lleis de cessió de tributs a les CCAA. La seva evolució. 
 
   Tema 17.-  Els tributs cedits.- Concepte i evolució .- La situació en la actualitat.- 
Enumeració.- Criteris d’assignació dels recursos tributaris i territorialització dels fets 
imposables. La capacitat normativa de les CCAA en matèria de tributs cedits. 
 
   Tema 18.- Els Fons de Compensació Interterritorial i el principi de solidaritat.-  
Quantificació i repartiment entre les comunitats autònomes. 
 
   Tema 19.- L’ ordenació i regulació tan dels tributs propis com dels cedits per les 
Comunitats autònomes.- La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs.- La 
possibilitat de creació d’agències tributaries i la col�laboració amb l’administració 
tributària estatal.  
 
   Tema 20.-Els sistemes forals.-Els tributs concertats.-Els sistemes especials de les 
Illes Canàries i de les ciutats de Ceuta i Melilla.      
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
  
    Textos legals.- 

A determinar durant el curs depenent del sistema que es prengui com a base. 
      
5. BIBLIOGRAFIA 
 
Curso de derecho tributario.- Parte especial.- Autores varios.- Editorial Marcial 
Pons.- última edición. 
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Curso de derecho financiero y tributario.- Varios autores.- Ed. Tecnos.- Última  
Edición. 
 
Diverses publicacions del Ministerio de Economia y Hacienda  
 
6. AVALUACIÓ 
 
Examen final teòric que consta de quatre temes, dos sobre finançament de les 
corporacions locals i els altres dos sobre el finançament  de les comunitats 
autònomes, puntuant per igual cada tema. 
 


