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Prerequisits

Es recomana que es tinguin assumits els continguts i les competències pròpies de les assignatures de Dret
administratiu I i II.

Objectius

L'assignatura de Dret financer i tributari I forma part del conjunt de disciplines que tenen per objectiu dotar a
l'estudiant de les bases jurídiques necessaries per obtenir una visió completa de l'activitat financera de les
Administracions públiques.

Els objectius concrets de l'assignatura són, per una banda, l'estudi i l'anàlisi del régim jurídic vigent dels
ingressos públics. Especial atenció s'ha de fer sobre els de caracter tributari. En aquesta linea es donarà una
visió completa del sistema tributari estructurat al voltant dels conceptes de tribut directe i indirecte. Per una
altra banda, s'ha de tractar el règim jurídic que envolta l'activitat de despesa dels ens públics amb especial
incidencia en el Dret pressupostari.

Competències

Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com
per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar les normes jurídiques financeres i tributàries.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Descriure l'estructura de l'ordenament juridicofinancer.
Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Continguts
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Classes magistrals: on el professor proporciona els conceptes bàsics de la matèria que són els instruments necessaris

per comprendre el marc normatiu i jurisprudencial.

Classes pràctiques: on els estudiants analitzen i resolen juntament amb el professor casos pràctics prèviament

elaborats. La base del treball pràctic és la comprensió i aplicació crítica de la normativa i jurisprudència relacionades

amb el contingut essencial explicat a les classes magistrals.

2. Activitats supervisades:

Es tracta d'activitats que els estudiants desenvoluparan en aula, amb la supervisió i suport del professor. Suposen

realitzar una pluralitat d'accions: casos pràctics a l'aula, comentaris de sentencies o normativa, realització de

mapes-esquemes conceptuals.

3. Activitats autònomes:

L'estudiant s'ha d'organitzar el temps i l'esforç de manera autònoma, ja sigui individualment o en grup. Suposa la cerca

de bibliografia i jurisprudència instrumental per a la resolució dels casos pràctics, activitat d'estudi per la superació de

les diferents proves, consultes al professor o tutor, etc...).

I.- Introducció al Dret financer.

II.- El dret dels ingressos públics.

III.- El tribut. concepte i classes.

IV.- El sistema tributari.

V.- Dret de la despesa pública.

Metodologia

La metodologia docent es basa en el treball de l'estudiant amb l'objectiu d'adquisició de les capacitats
necessàries per entendre i aplicar la realitat jurídica objecte d'estudi. Aquesta tasca es fa amb el recolzament
del professorat qui aportarà les referències per assolir les diferents competències.

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació de l'estudiant es fonamenta en les
següents activitats:

1. Activitats dirigides:

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 22 0,88 1, 2, 5

Classes teóriques 23 0,92 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Comentaris de sentències i normativa. Elaboració de mapes

conceptuals

15 0,6 1, 2

Tipus: Autònomes

Dret Financer i Tributari I   2012 - 2013

2



Cerca de textos, lectures, estudi, redacció de treballs 86 3,44 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

Es fa una avaluació continuada sobre la base de realitzar diverses activitats durant el curs. Les activitats
poden consistir en exàmens, treballs, pràctiques i tutories individuals o grupals.

La qualificació final de l'assignatura serà el producte de sumar els punts obtinguts a les següents proves: una
primera activitat amb valor màxim de dos punts, una segona activitat de caràcter pràctic amb un valor màxim
de dos punts i una prova escrita amb valor màxim de sis punts. Els punts d'aquesta última només es sumen al
resultat final si s'obtenen un mínim de tres. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de cinc punts. En
cas de no superació d'aquest mínim, s'haurà de realitzar una prova de reavaluació que es plantejarà al
període corresponent i amb la qual no es podrà obtenir una nota superior a l'aprovat.

A la nota final, es valorarà la participació a classe.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Prova escrita 60% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5

Redacció i entrega de treballs, pràctiques, tutories... 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5
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GUIA DEL PROGRAMA FACILITADA PEL PROFESSOR.

HTTP://WWW.AEAT.ES
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