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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20426 - Dret Financer i Tributari. Part General / 33
Titulació Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Quart curs

Grau de Dret - Tercer curs
Crèdits 6
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

12:00 13:00 Dijous 10/09/2018 08/02/2019 DA015 / G. M.
de Jovellanos

María del Carmen Fernández

González

(Responsable)
carmen.fernandez@uib.es

12:00 13:00 Dijous 11/02/2019 19/07/2019 DA015 / G. M.
de Jovellanos

Contextualització

Assignatura obligatòria en la que l'alumne estudia el règim jurídic de l'activitat financera dels ens públics en
la vessant dels ingressos, especialment dels ingressos de naturalesa tributària, i de les despeses (teoria jurídica
de la despesa pública), familiaritzant-se amb el particular sistema conceptual propi d'aquesta disciplina i amb
els principis i criteris aplicables als tributs, així com amb el denominat Dret tributari formal, relatiu a les
actuacions i als procediments que tenen lloc en aquest sector de l'ordenament jurídic.

Requisits

Competències

Específiques
* Comprensió i análisi de textes jurídics. .

Genèriques
* Comunicació. En aquesta assignatura es formarà a l'estudiant en la comunicació verbal i en la comunicació

divulgativa. .

http://www.uib.cat/personal/ABDI1ODM
http://www.uib.cat/personal/ABDI1ODM
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Dret Financer i Tributari: Part General. Dret Financer i Tributari: Part General

BLOC I: TEORIA GENERAL DEL DRET FINANCER I TRIBUTARI
Lliçó1: El Dret Financer i Tributari com a branca de l'ordenament jurídic
Lliçó 2: Distribució del Dret Financer a Espanya: hisendes territorials
Lliçó 3: Els principis constitucionals del Dret Financer i Tributari
Lliçó 4: Aplicació i interpretació de les normes del Dret Financer i Tributari
BLOC II: Dret pressupostari
Lliçó 5: El pressupost: conceptes generals
BLOC III: Dret Tributari material
Lliçó 6: Eltribut: concepte i tipologia
Lliçó 7: Estructura del tribut
Lliçó 8: El fet imposable
Lliçó 9: Els obligats tributaris
Lliçó 10: Els elements de quantificació del tribut
BLOC IV: Dret Tributari formal
Lliçó 11: Aspectes generals i procediments de gestió
Lliçó 12: La inspecció dels tributs
Lliçó 13: La recaptació dels tributs
Lliçó 14: Infraccions i sancions tributàries
Lliçó 15: Revisió en via administrativa

Metodologia docent

Les classes s'impartiran en català.

Durant les sessions de caire teòric no se seguirà, generalment, la metodologia emprada en les tradicionals
sessions magistrals. Més aviat es pretén seguir una sistemàtica que es fonamenti sobre la base d'unes
explicacions teòric-pràctiques, que permetin a l'alumne conèixer els conceptes propis de l'assignatura, no
sols des d'una vessant purament teòrica, sinó també, en ocasions, pràctica, per tal de contribuir a una millor
comprensió de la matèria.

Activitats de treball presencial (1,76 crèdits, 44 hores)

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Durant aquestes classes es presentaran i explicaran els
principals continguts de l'assignatura.

42

Avaluació Examen primer
parcial

Grup gran (G) L'examen parcial recaurà sobre aquella part del temari que
prèviament haurà indicat laprofessora. La prova serà oral.

Si no se supera aquest examen, es podrà recuperar durant el
període extraordinari d'avaluació.

1

Avaluació Examen segon
parcial (Final)

Grup gran (G) L'examen final recaurà sobre aquella part del temari que no
hagi estat objecte de l'examen parcial. La prova serà oral.

Si no se supera aquest examen, es podrà recuperar durant el
període extraordinari d'avaluació.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (4,24 crèdits, 106 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i preparació classes
i exàmens

Estudi, lectura i preparació de les classes amb caràcter previ a aquestes, i
realització, si escau, les activitats que assenyali el professor.

106

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

CONSIDERACIONS GENERALS: ELEMENTS DE VALORACIÓ EN LES PROVES I ACTIVITATS A
REALITZAR DURANT EL CURS:

1.- La claredat expositiva en les respostes a les qüestions que es plantegin durant la realització d'activitats
d'avaluació.

2.- L'ús de la terminologia adequada.

3.- El raonament i fonament jurídic.

4.- La capacitat de síntesi.
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Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Examen primer parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció L'examen parcial recaurà sobre aquella part del temari que prèviament haurà indicat laprofessora. La prova

serà oral. Si no se supera aquest examen, es podrà recuperar durant el període extraordinari d'avaluació.
Criteris d'avaluació La qualificació de l'examen serà el resultat d'una valoració conjunta de l'exposició oral sobre les qüestiones

formulades.

Per fer mitja amb la nota de l'examen final, es requerirà haver obtingut un mínim de 5 punts sobre 10. En cas
de no assolir aquesta nota mínima, la matèria podrà ser objecte de recuperació durant el període extraordinari
d'avaluació.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Examen segon parcial (Final)

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció L'examen final recaurà sobre aquella part del temari que no hagi estat objecte de l'examen parcial. La prova

serà oral. Si no se supera aquest examen, es podrà recuperar durant el període extraordinari d'avaluació.
Criteris d'avaluació

La qualificació de l'examen serà el resultat d'una valoració conjunta de l'exposició oral sobre les qüestiones
formulades.

Per fer mitja amb la resta d'elements d'avaluació (examen parcial) i, per tant, poder superar l'assignatura, es
requerirà haver obtingut també un mínim de 5 punts sobre 10. En cas de no assolir aquesta nota mínima, la
matèria podrà ser objecte de recuperació durant el període extraordinari d'avaluació.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

S'ha de tenir present l'actualització dels manuals de referència i textos legals, i utilitzar-ne sempre la darrera
edició.

Bibliografia bàsica

MENÉNDEZ MORENO, A.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, Lex
Nova, Valladolid.

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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PÉREZ ROYO, F.: Derecho Financiero y Tributario: Parte General, Lex Nova, Valladolid.


