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1. OBJECTIUS 
 
1.- Conèixer i aprendre els principals impostos indirectes i els procediments d’aplicació dels tributs. 
2.- Assolir una base teòrica i pràctica del Impost sobre el Valor Afegit. 
3.- Aprendre a autoliquidar l’ I.V.A.  
4.- Interpretar resolucions dels Tribunals Econòmic-Administratius en relació a les matèries del 
programa de l’Assignatura. 
 
 
2. CONTINGUTS O METODOLOGIA 
 
SEMIPRESENCIAL: Avaluació continuada. 
 L’assignatura tindrà dues vessants:  
1ª La teòrica, la imparteix la Dra. Mª Montserrat Solanes Giralt, i es basa en l’exposició dels 
conceptes fonamentals per part de la professora a classe, que es durà a terme de forma presencial 
en sessions de dues hores el dijous. Les explicacions teòriques aniran acompanyades de 
presentacions amb “power point”, sempre que la professora ho cregui convenient per tal de 
clarificar al màxim l’exposició. Aquest material sintètic es posarà a disposició del alumne a través 
del SAKAI (dins l’apartat Continguts). Així com d’altres materials (normativa, apunts, exemples de 
casos pràctics resolts) per ajudar al alumne en la part teòrica. 
2ª La pràctica, obligatòria, es durà a terme de forma virtual a través del SAKAI. Constarà  de 10 
casos pràctics que l’alumne té que treballar, resoldre i contestar únicament a través del SAKAI. 
S’han de  presentar dins dels terminis que es fixaran en el calendari del SAKAI i dins del apartat 
ACTIVITATS. Les hores del calendari acadèmic dels dimecres computaran com a temps per 
realitzar aquestes pràctiques i no s’impartiran classes presencials. Seran corregides per les dues 
professores. 
 
3. PROGRAMA 
 
1.- Impost sobre el Valor Afegit. Objecte del Impost. Àmbit d’aplicació. Criteris de subjecció. Lloc 

de realització de les operacions gravades. Fet imposable. No subjecció. Exempcions. 
Meritament. Subjectes passius. Base imposable. Tipus de gravamen. Quota. La deducció del 
IVA soportat. Devolucions. Regims especials. Gestió del impost. 

 
2.- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Objecte. Àmbit 

d’aplicació. Exempcions. Meritament. Comprovació de valors. Bonificacions i deduccions. 
Gestió. 

 
3.- L’aplicació dels tributs: gestió, inspecció i recaptació. 
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4.- Dret Tributari sancionador. Infraccions tributàries i delictes contra la Hisenda Pública. 
 
5.- La revisió dels actes administratius tributaris. Revisió d’ofici per l’Administració. Revisió per 

l’Administració previ recurs. Procediment abreujat davant d’òrgans unipersonals. Revisió per 
l’autoritat judicial. 

 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Dins del SAKAI, al apartat CONTINGUTS, es posen a disposició dels alumnes la normativa aplicable 
a cada tema i necessària per treballar cada pràctica, i un dossier amb apunts de la part teòrica i 
power points que sintetitzen els diferents temes i que també s’utilitzen a la classe teòrica. Al 
apartat ACTIVITATS l’alumne trobarà els casos pràctics que té que realitzar setmanalment i 
contestar també pel campus virtual. 
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6. AVALUACIÓ 
 
Avaluació continuada. 
La part teòrica serà avaluada en l’examen final que es realitzarà, a través de 3 preguntes 
teòriques, i no es pot obtenir en cap cas un 0 en una d’elles. La puntuació màxima que es pot 
obtenir són  5 punts sobre 10. Part teòrica = 50% de la nota final.  
La part pràctica serà avaluada amb una escala entre un mínim de 0 i un màxim de 0,5 per cada 
pràctica ben resolta. Part pràctica = 50% nota final. Avaluació continuada. 
 
S’han d’aprovar les dues parts per separat, per tal de fer la mitja i obtenir la nota final. 


