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1. OBJECTIUS 
 
- Analitzar el model de finançament de les comunitats autònomes, tot distingint entre comunitats 

autònomes de règim general o comú i comunitats autònomes de règim foral. 
- Aprofundir en l’anàlisi de les diferents fons d’ingressos de les comunitats autònomes de règim 

general o comú. 
- Establir quines són les diferències entre el model de finançament de les comunitats autònomes 

de règim comú i les de règim foral. 
- Estudiar les diferents fons d’ingressos dels ens locals. 
- Estudiar, de forma sistemàtica, els elements essencials dels impostos locals.  
 
2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
Classes teòriques.  
 
3. PROGRAMA 

 
 

Tema 1.- El poder financer. Noció.- L’organització constitucional del poder financer a l’estat 
espanyol.- El poder financer de l’estat. Àmbit. - El poder financer de les comunitats autònomes. 
Marc normatiu. Comunitats autònomes de règim general o comú i comunitats autònomes de règim 
foral.- El poder financer dels ens locals. Marc normatiu. Especial referència a la tributació 
municipal.  
 
Tema 2.- El poder financer de les comunitats autònomes de règim comú en matèria d’ingressos.- 
Caracterització general. Principis informadors.- Ingressos patrimonials.- Impostos, taxes i 
contribucions especials propis. Principis informadors. Especial referència als impostos propis de les 
comunitats autònomes.- Tributs cedits total o parcialment per l’estat. Marc normatiu. Rendiment 
cedit i abast i condicions específiques de la cessió dels diferents tributs.- Recàrrecs sobre els tributs 
de l’Estat.  
 
Tema 3.- El poder financer de les Comunitats autònomes de règim comú en matèria d’ingressos 
(cont.).- Participacions als ingressos de l’estat. Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals. 
Fons de Suficiència Global. Els Fons de Convergència Autonòmica: Fons de Competitivitat i Fons de 
Cooperació.- Transferències del Fons de Compensació Interterritorial.- Ingressos derivats de les 
operacions de crèdit.  
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Tema 4.- Els règims tributaris especials per raó del territori. Caracterització general.- País Basc. El 
règim de concert econòmic. Diferències respecte del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes de règim general o comú. – Navarra. El règim de conveni econòmic. Diferències 
respecte del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim general o comú.- 
Règim econòmic-financer de les Illes Canàries. Semblances i diferències respecte de la resta de 
comunitats autònomes de règim general o comú.- Règim econòmic-financer de Ceuta i Melilla.  
 
Tema 5.- El poder financer dels ens locals en matèria d’ingressos.- Caracterització general.- 
Recursos de l’ hisenda municipal. Principis i enumeració.- Ingressos patrimonials.- Participacions 
als tributs de l’estat i de les comunitats autònomes.- Subvencions.- El producte de les operacions 
de crèdit.  
 
Tema 6.- El poder financer dels ens locals en matèria d’ingressos (cont.).- Ingressos de naturalesa 
tributària. Enumeració.- Principis i règim jurídic de la tributació local.- Imposició i ordenació dels 
tributs locals. Les ordenances fiscals. Contingut i aspectes procedimentals.- Taxes. Fet imposable. 
Supòsits de no subjecció i exempció. Subjectes passius. Quantia i meritació.- Contribucions 
especials. Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Quantia i meritació.  
 
Tema 7.- El poder financer dels ens locals en matèria d’ingressos (cont.).- Ingressos de naturalesa 
tributària (cont.).- Impost sobre bens immobles. Naturalesa. Fet imposable i supòsits de no 
subjecció. Exempcions. Subjecte passiu. Base imposable. Base liquidable.  Quota íntegra i quota 
líquida. Tipus de gravamen i bonificacions. Meritació i període impositiu. Gestió.- Impost sobre 
activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Supòsits de no subjecció. Exempcions. 
Subjectes passius. Quota tributària. Bonificacions. Període impositiu i meritació. Gestió.  
 
Tema 8.- El poder financer dels ens locals en matèria d’ingressos (cont.).- Ingressos de naturalesa 
tributària (cont.).- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Naturalesa i fet imposable. 
Subjectes passius. Quota. Període impositiu i meritació. Gestió.- Impost sogre construccions, 
instal�lacions i obres. Naturalesa i fet imposable. Subjectes passius. Base imposable, quota i 
meritació. Bonificacions. Gestió.- Impost sobre el increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. Naturalesa i fet imposable. Supòsits de no subjecció. Exempcions. Subjectes passius. Tipus 
de gravamen. Quota íntegra i quota líquida. Meritació. Gestió.  
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
  
− Codi tributari. 
− Manuals. 
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6. AVALUACIÓ 
 
- Examen sobre els continguts del programa de l’assignatura que inclourà una part referent al 

finançament de les comunitats autònomes i una part relativa al finançament dels ens locals 
(90% sobre la nota final). 

- Realització d’un treball en matèria de règims tributaris especials per raó del territori (10% 
sobre la nota final).  

 


