
TEMARI categoria – TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET: 

ÀMBIT 3: 

1. Els ingressos públics. El tribut: concepte i classes. Principis d'imposició. Impostos. Taxes. Els
preus públics: especial consideració de la seva naturalesa jurídica. Contribucions especials. Altres
prestacions patrimonials coactives.

2. El pressupost: concepte i naturalesa jurídica. Règim jurídic del pressupost de l'Estat, les
comunitats autònomes i les entitats locals. La despesa pública: concepte, classificacions i règim
jurídic.

3. El sistema tributari espanyol: estructura bàsica. Principis del règim jurídic dels impostos sobre
la renda de les persones físiques i sobre el valor afegit. La potestat tributària de les comunitats
autònomes: els seus límits. Resolució de conflictes entre l'Estat i les comunitats autònomes en
matèria tributària. Tributs cedits per l'Estat.

4. Les hisendes locals. Evolució i característiques. Hisenda provincial i hisenda municipal. Els
principis inspiradors de la vigent Llei d'hisendes locals. Potestat reglamentària local en matèria
tributària: les ordenances fiscals.

5. Gestió i liquidació tributària: les seves formes. Procediment de liquidació. La declaració i la
seva comprovació. Investigació i denúncia. Recaptació tributària: pagament i altres formes
d'extinció dels deutes. Procediments de recaptació. Execució forçosa. Caducitat i prescripció del
deute i crèdit tributari.

6. Inspecció tributària: funcions i facultats. Infraccions i sancions tributàries. Règim general i
especial. Condonació de sancions. El delicte fiscal; especial referència a la seva prescripció.

7. Impostos municipals. El Impost sobre béns immobles: naturalesa, fet imposable, subjecte
passiu, base imposable, quota, acreditament, període impositiu i gestió. El Impost sobre activitats
econòmiques: naturalesa i fet imposable, exempcions, subjectes passius, quota tributària, període
impositiu i acreditament, gestió.

8. El Impost sobre vehicles de tracció mecànica. El Impost sobre construccions, instal•lacions i
obres. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

9. Les taxes municipals: fet imposable, subjecte passiu, quantia i acreditament. Els preus públics.
Les contribucions especials: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota i acreditament,
imposició i ordenació.

10. Altres recursos municipals. La participació dels municipis en els tributs de l'Estat i de les
comunitats autònomes. Règims especials. La cooperació de l'Estat i de les comunitats autònomes
en les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.




