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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20426 - Dret Financer i Tributari. Part General / 10
Titulació 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

Mateu Martínez Martínez

Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

Assignatura obligatòria, en què l'alumne estudia el règim jurídic de l'activitat financera dels ens públics en la
vessant de la despesa (teoria jurídica de la despesa pública: elaboració, aprovació i execució del Pressupost,
així com el control de la despesa pública) i en la vessant de l'ingrés, especialment de l'ingrés de naturalesa
tributària, familiaritzant-se amb el particular sistema conceptual propi d'aquesta disciplina i amb els principis
i criteris generals aplicables als tributs, així com amb l'anomenat Dret tributari formal, relatiu a les actuacions
i els procediments que tenen lloc en aquest sector de l'Ordenament jurídic.

Requisits

Competències

Específiques
* Comprensió i anàlisi de textos jurídics. En aquesta assignatura, es perseguirà iniciar l'estudiant en la

capacitat per a comparar i comentar sentències i textos legals.

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

comunicació divulgativa.

http://www.uib.cat/personal/ABjE2OTg1Mg
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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
I. Teoria general del Dret Financer i Tributari

1. El Dret Financer i Tributari com a branca de l'ordenament jurídic.
2. Distribució del Dret Financer a Espanya: hisendes territorials
3. Els principis constitucionals del Dret Financer i Tributari
4. Aplicació i interpretació de les normes del Dret Financer i Tributari

II. Dret pressupostari
5. El pressupost: conceptes generals

III. Dret Tributari material
6. El tribut: concepte i tipologia
7. Estructura del tribut
8. El fet imposable
9. Els obligats tributaris
10. Els elements de quantificació del tribut

IV. Dret Tributari formal
11. Aspectes generals i procediments de gestió
12. La inspecció de tributs
13. La recaptació dels tributs
14. Infraccions i sancions administratives
15. Revisió en via administrativa

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura "CAMPUS DIGITAL 50", el que significa, d'una banda, que té una menor
presencialitat i, per altra, que el professor posa a disposició de l'alumnat un espai virtual en què es
desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta, i l'alumnat podrà comunicar-se electrònicament
amb el professor.

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

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

Classes teòriques Classes teòrico-
pràctiques

Grup gran (G) En aquesta assignatura no hi haurà distinció entre classes
teòriques i classes pràctiques. Prèvia introducció pel professor
de les explicacions teòriques pròpies de cada tema, el
desenvolupament de les classes es fonamentarà sobre
les activitats que l'alumnat haurà de realitzar, exposant
determinats temes autònomament elaborats, resolució
d'exercicis o utilitzant la bilbliografia i la jurisprudència que
els indiqui el professor.

50

Avaluació Examen final Grup gran (G) Es realitzarà un examen final sobre les activitats realitzades
durant el curs.

L'examen final representarà un 50% de la nota final i serà
recuperable en el període extraordinari.

0

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 crèdits, 100 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Treball Elaboració d'un treball sobre un tema indicat pel professor, a lliurar al final
del semestre.

30

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i preparació de les classes, així com resolució dels exercicis que el
professor els faciliti.

70

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

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".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Classes teòrico-pràctiques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció En aquesta assignatura no hi haurà distinció entre classes teòriques i classes pràctiques. Prèvia introducció

pel professor de les explicacions teòriques pròpies de cada tema, el desenvolupament de les classes es
fonamentarà sobre les activitats que l'alumnat haurà de realitzar, exposant determinats temes autònomament
elaborats, resolució d'exercicis o utilitzant la bilbliografia i la jurisprudència que els indiqui el professor.

Criteris d'avaluació 1. L'assistència a classe constituirà un 10% de la nota final, valorant-se mitjançant el següent sistema: a) Es
calcularà el 80% de les classes impartides (el 20% restant constitueix un marge de possibles inassistències
degudes a causes que no s'han de justificar). b) L'alumne que arribi o superi aquesta xifra obtindrà la màxima
qualificació; a la resta se'ls aplicarà una regla proporcional, sempre i quan s'hagi assistit, com a mínim, al 50%
de les classes. En cas que s'evidenciï que un estudiant no presta atenció durant les classes o no hi assisteix amb
la preparació indicada pel professor (estudi, lectura, etc.) perdrà totalment o parcialment aquesta qualificació.
2) La participació activa en les classes, sempre que es posi de manifest la seva preparació, constituirà un altre
10% de la nota final.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Es realitzarà un examen final sobre les activitats realitzades durant el curs. L'examen final representarà un

50% de la nota final i serà recuperable en el període extraordinari.
Criteris d'avaluació L'examen final, que versarà sobre les activitats realitzades durant el curs, representarà un 50% de la nota final

i serà recuperable en el període extraordinari.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Elaboració d'un treball sobre un tema indicat pel professor, a lliurar al final del semestre.
Criteris d'avaluació Elaboració d'un treball sobre un tema indicat pel professor, a lliurar a final de semestre.

Percentatge de la qualificació final: 15%
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Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Estudi i preparació de les classes, així com resolució dels exercicis que el professor els faciliti.
Criteris d'avaluació L'alumnat haurà de presentar per escrit / via telemàtica els treballs pràctics setmanals que el professor els indiqui.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Per al seguiment del curs, serà imprescindible el maneig d'algun dels manuals que el professor els indiqui,
sense perjudici de bibliografia addicional que pugui ser necessària per a la preparació d'algun tema i que
serà proporcionat pel professor. Serà necessari també el maneig de la legislació bàsica de la disciplina,
indispensable en l'aula per a prendre part activa en el desenvolupament de les classes.


