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I. INTRODUCCIÓ 

LLIÇÓ 1 
INTRODUCCIÓ 
1. El sector públic.  Delimitació.  Estructura del Sector Públic espanyol.  2. Evolució històrica del 
pensament financer. 3. Els defectes del mercat i la intervenció pública. 
 

Il. EL PRESSUPOST 
LLIÇÓ 2 
EL PRESSUPOST 
1. Concepte i aparició històrica del Pressupost. 2. El cicle pressupostari. 3. Sistemes 
pressupostaris. 
 
LLIÇÓ 3                       
ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS CLÀSSICS 
1 .Principis polítics:  a) Principi de competència. b) Principi d'universalitat. c) Principi d'unitat de 
pressupost.  d) Principi d'especialitat.  e) Principi de temporalitat.  f) Principi de publicitat.  g) 
Altres principis polítics.  2. Principis econòmics.  3. Principis comptables. 
 
LLIÇÓ 4    
EFECTES ECONÒMICS DEL PRESSUPOST 
1. El pressupost equilibrat i el pressupost desequilibrat.  2 .El pressupost i els objectius 
econòmics: a) El pressupost i l'estabilitat econòmica b) El pressupost i les polítiques 
redistributives. c) El pressupost i el creixement econòmic. 
 

III.  LES DESPESES PÚBLIQUES 
LLIÇÓ 5 
LA DESPESA PÚBLICA 
1. El creixement de la despesa pública.  Teories explicatives.  2. La despesa pública a l'Estat 
espanyol. 3. Les despeses socials i les prestacions econòmiques. 4. L'anàlisi econòmica de la 
despesa pública.  5. La demanda i l'oferta del sector públic. 
  

IV. ELS INGRESSOS PÚBLICS 
LLIÇÓ 6 
ASPECTES GENERALS 
1. Concepte i classificació dels ingressos públics.  2. Els principis impositius:  a) Principis per a 
la consecució de la justa distribució de la càrrega impositiva. b) Principis per a la consecució 
dels objectius econòmics. c) Principis per a la consecució de l'eficàcia administrativa.  3. 
Imposició i equitat. 4.Altres criteris de distribució de la càrrega tributària. 5. Sistema impositiu 
òptim.  6. La repercusió impositiva. 
 
 
 
LLIÇÓ 7 
ELS IMPOSTOS DE PRODUCTE 
1.Concepte i característiques. 2.Principals avantatges i inconvenients de la imposició de 
producte. 3.Els diferents impostos de producte. 
 
LLIÇÓ 8 
LA IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FíSlQUES  
1. Característiques generals. 2. Principals qüestions plantejades: a) Concepte fiscal de renda. 
b) El tipus de gravamen.  e)  La unitat contribuent.  d) El gravamen de les plus-vàlues o guanys 
de capital. e) Període impositiu: les rendes irregulars. f) Rendes obtingudes a l'estranger.  g)  
Impost progressiu sobre la renda i inflació.  3. Impost negatiu sobre la renda. 
 
LLIÇÓ 9 
LA IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES JURÍDIQUES 



1. Concepte i justificació.  2. Estructura de l'impost: principals qüestions plantejades.  3. El 
problema de la doble imposició de dividends.  4. La incidència i translació d'aquest impost. 
 
LLIÇÓ 10 
LA IMPOSICIÓ PATRIMONIAL 
1. Fonament i classificació.  2. L'impost sobre el patrimoni.  3. L'impost sobre successions i 
donacions.  4. Imposició sobre les transmissions patrimonials. 
 
LLIÇÓ 11 
LA IMPOSICIÓ SOBRE EL CONSUM 
1. Modalitats.  2. L'impost sobre la despesa personal.  3. La imposició sobre les vendes. 4. La 
imposició sobre consums específics. 
 
LLIÇÓ 12 
ALTRES INGRESSOS 
1. Ingressos extraordinaris.  2. El deute públic. 
 
CONTINGUT I SISTEMA D'AVALUACIÓ 
 
1.L'assignatura té per objecte l'estudi de l'activitat económica del sector públic.  A  
aquests efectes, el programa es divideix en quatre grans blocs: 
 
I.  Part introductòria, en la qual s'estudia especialment el concepte de sector públic i els 
defectes del mercat com a justificació de la intervenció de l'Estat en l'economia. 
 
II. El Pressupost, amb especial incidència en el concepte de pressupost, els diferents sistemes 
pressupostaris i la relació del pressupost amb els objectius econòmics. 
 
III.  Les despeses publiques, especialment les causes del seu creixement i les 
despeses públiques més importants actualment. 
 
IV. Els ingressos públics, part en la que es realitza un estudi econòmic dels ingressos públics: 
els seus aspectes generals i els diferents tipus d'ingressos, amb especial incidència en els 
ingressos impositius. 
 
2. L'examen final de l'assignatura consistirà en un test. 
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ALTRES QÜESTIONS 
1. Horari de tutoria durant el període de classes: dilluns i dimarts de l8h. a 19.3Oh. 
2. Número de despatx: B2-014 



 


