
 

TEMARI categoria – TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ: 

ÀMBIT 2: 

1. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat 
sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores 
administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local. 

2. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels 
subjectes intervinents. L'agent de l'autoritat. Les actes d'inspecció. 

3. La responsabilitat de l'Administració pública. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys 
rescabalables. L'acció de la responsabilitat. Principis del procediment administratiu en matèria de 
responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les 
Administracions públiques. 

4. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini 
públic. Bens patrimonials. Afectació, desafectació i mutacions demanials. Prerrogatives i potestats 
de les entitats locals en relació amb el seus béns. Els béns comunals. L'inventari. 

5. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de 
les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim 
d'impugnació dels actes d'imposició i ordenació de tributs. L'establiment de recursos no tributaris. 

6. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La revisió en via 
administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació 
de recursos per compte d'altres ens públics. 

7. L'impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i 
bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritament i període impositiu. Gestió 
cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral. 

8. L'impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. 
Exempcions. Quota: les tarifes. Meritament i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. 
El recàrrec provincial. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

9. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials. 

10. La participació de municipis i províncies en les tributs de l'Estat i de les Comunitats 
Autònomes. Criteris de distribució i regles d'evolució. Règims especials. La cooperació econòmica 
de l'Estat i de les Comunitats Autònomes a les inversions de les entitats locals els fons de la Unió 
Europea per a entitats locals. 

 

 

  




