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Temari:

I.- INTRODUCCIÓ.
1. Finançament de la despesa pública: els recursos tributaris.
a) El finançament de la despesa i dels ingressos públics; especial importància dels 
ingressos tributaris
b) El deure de contribuir al sosteniment de la despesa pública. Principis constitucionals 
del dret tributari.
c) Els tributs: concepte i classes
d) La relació jurídic-tributària: l’obligació tributària; el fet imposable, supòsits de no 
subjecció, exempcions; els subjectes tributaris; el deute tributari; extinció i garanties del 
crèdit tributari
e) Fonts, principis i aplicació del dret tributari: la Constitució; les lleis; altres fonts. 
L’aplicació del dret tributari; integració i aplicació temporal i espacial.  

II.- SISTEMA TRIBUTARI: CONCEPTE I ESTRUCTURA

2. Concepte i estructura del sistema tributari.
a) Noció de sistema tributari
b) L’estructura jurídica del sistema tributari espanyol:
- El sistema tributari estatal. Imposició directa: imposició sobre la renda i imposició sobre 
el patrimoni. Imposició indirecta: la imposició sobre el tràfic patrimonial i la imposició 
sobre el volumen de vendes.
- El sistema tributari de les Comunitats Autonòmiques: competències normatives.
- El sistema tributari de les Corporacions Locals

III.- SISTEMA TRIBUTARI ESTATAL.

G1. IMPOSICIÓ DIRECTA
3. L’impost sobre la renda de les persones físiques 
4. L’impost de societats
5. L’impost sobre la renda de no residents
6. L’impost del patrimoni
7. L’impost de successions i donacions

G2. IMPOSICIÓ INDIRECTA
8. L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
9. L’impost sobre el valor afegit: règimen general; règimens especials
10. Els impostos especials
11. La renda de duanes

Presentació:

L’objectiu del curs es centra en dotar l’alumne dels recursos necessaris per tal que 
conegui el nostre sistema fiscal i pugui moure’s en ell amb facilitat i rapidesa. Així doncs, 
es començarà per una primera aproximació al dret tributari, per passar a conèixer les 
diferents figures impositives, les seves interrelacions, així com la seva aplicació pràctica. 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, estudiarem la regulació normativa de les distintes 
figures, i tractarem de comprendre-les per mitjà de diferents supòsits pràctics.



IV.-TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL
12. La tributació autonòmica
Impostos propis. Impostos cedits

13. La tributació local
L’impost sobre béns immobles; L’impost sobre activitats econòmiques; L’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres; L’impost municipal sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana; L’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Forma d'avaluació:

L’avaluació del curs es realitzarà a través d’un examen a realitzar en Juny. La segona 
convocatòria serà el Setembre. L'alumne s'haurà d'examinar en el grup en que estigui 
matriculat (torn de matí o tarda).
Assignatures que es recomana haver cursat prèviament: Institucions de Dret Tributari
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LÓPEZ, J. M., Curso de Derecho Financiero y Tributario. Tecnos.
-FERREIRO LAPATZA, J. J. Curso de Derecho Financiero Español. Marcial Pons.
-FERREIRO LAPATZA, J. J. y OTROS Curso de Derecho Tributario. Parte especial. 
Sistema tributario: Los tributos en particular. Marcial Pons.
-PÓVEDA BLANCO, F. Sistema Fiscal: Esquemas y supuestos prácticos. Deusto.
-CAYÓN GALIARDO, A. y otros. Los Impuestos en España. Aranzadi.
-GARCÍA AÑOVEROS, J., y otros, Manual del Sistema Tributario español. Ed.Civitas

LEGISLACIÓ
Addicionalment, esdevé necessari l’ús de Lleis, Reglaments i d’altres Disposicions 
Legals reguladores dels tributs, degudament actualitzades. Pot fer-se servir qualsevol de 
les editorials presents al mercat, com Civitas, CISS i Aranzadi.

Observacions:


