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1. OBJECTIUS 
 
1.- Conèixer els principals ingressos tributaris tant de les Comunitats Autònomes com dels Ens 

Locals, des dels punts de vista teòric i pràctic. 
2.- Assimilar les diferents característiques de cada recurs tributari. 
3.- Aprendre a realitzar autoliquidacions dels diferents impostos municipals.  
4.- Interpretar resolucions dels Tribunals Econòmic-Administratius en relació als temes del 

programa. 
 
 

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.- Els impostos de les Comunitats Autònomes. Impostos propis. Impostos cedits. Recàrrecs sobre 

Impostos Estatals. Règims especials. 
 
2.- Les Contribucions especials i les taxes de les Comunitats Autònomes i dels Ens Locals. 
 
 
3.- Els Impostos dels Ens Locals. L’Impost sobre Bens Immobles.  Objecte del Impost. El fet 

imposable. Exempcions i no subjecció. Subjectes passius. Tarifes. Bonificacions. 
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4.- L’Impost sobre Activitats Econòmiques. Objecte. Fet imposable. Exempcions. Subjectes 

passius. Base Imposable. Base liquidable. Quotes. Gestió del impost. 
 
 
5.- L’Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Objecte. Fet 

imposable. Exempcions. Subjectes passius. Base imposable. Base liquidable. Quotes. Gestió. 
 
6.- L’Impost sobre Construccions, Instal�lacions i Obres. Objecte. Fet imposable. Exempcions. 

Subjectes passius. Base imposable. Base liquidable. Quotes. Gestió. 
 
7.- L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Objecte. Fet imposable. Exempcions. Subjectes 

passius. Base imposable. Base liquidable. Quotes. Gestió. 
 
 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
El material normatiu que utilitzarem bàsicament és: Constitució Espanyola. Llei Orgànica de 
Finançament de les Comunitats Autònomes. Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Ordenances 
Fiscals. Es pot trobar a les webs següents: www.aeat.es; www.e-tributs.net; 
www.catastro.meh.es; www.paeria.cat. 
 
També s’incorporarà material dins el CONTINGUT del SAKAI. Tant normativa, com apunts, power 
points d’explicacións de classe, i tot el que pugui necessitar l’alumne tant per la part teòrica com 
per treballar la pràctica. 
 
Els casos pràctics a realitzar per l’alumne es trobaran dins les ACTIVITATS del SAKAI i s’hauran de 
resoldre i enviar també per ACTIVITATS del SAKAI única i exclusivament i dins dels terminis 
establerts. 
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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 pràctica obligatòria s’avaluarà a raó de com a màxim 0,5 punts cada cas pràctic si estan 
correctes. Part pràctica = 50% de la nota final 
 
S’han d’aprovar les dues parts per separat, per tal de fer la mitja i obtenir la nota final. 
 
 


