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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET FINANCER I TRIBUTARI

Codi 101319

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en
Administració i Direcció
d'Empreses i Grau en Turisme
(ADETUR 2016)

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en
Enginyeria Informàtica i Grau en
Administració i Direcció
d'Empreses

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.4 3.6

Nombre de
grups

3 3

Coordinació SOLANES GIRALT, MARIA MONTSERRAT

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% presencial (60 hores) 
60% treball autonom (90 hores)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició 100% en CATALÀ

Distribució de crèdits Dra. M. Montserrat Solanes Giralt = G1, G2 I G3, 6 crèdits en cada grup, total = 18
ECTS. 
En cada grup els crèdits es distribueixen en 3 crèdits teòrics i 3 pràctics

Horari de tutoria/lloc Dra. Montserrat Solanes dilluns de 15 a 17 h, despatx 2.17, demanar cita prèvia per e-
mail 

Dra. Lluisa Ochoa: dilluns de 17 a 19 hores despatx 2.18 , demanar cita prèvia per e-
mail
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SOLANES GIRALT, MARIA
MONTSERRAT

montse.solanes@udl.cat 18

Demanar cita pr?via per email:
Dilluns de 17:30 a 20:30h
Dimecres de 16:00 a 20h,
Despatx 2.17 FDET

Informació complementària de l'assignatura

Projecció a camps professionals.
• Assessoria fiscal, gestor administratiu: El fet que de la major part dels actes, negocis, i fets que realitzem els
ciutadans, tant particulars com empreses, se’n derivin obligacions de pagar tributs, fa imprescindible que
coneguem els nostres drets i obligacions de tots ells front de l’Administració Tributària, tasca que comporta una
gran complexitat i requereix l’ajut del Assessor Fiscal per un adequat compliment de els obligacions tributàries
materials i formals.
• Funcionaris de l’Administració tributària: tant en l’àmbit estatal, per exemple en el cos de gestió, inspecció; com
autonòmica i local.

L'assignatura s'estudia el 2n quadrimestre del 2n curs del Grau d'ADE i és el punt de partida, la base de
coneixements de fiscalitat, ja que es tracta la matèria coneguda com la PART GENERAL del Dret Financer i
Tributari, especialment els CONCEPTES jurídics necessaris per poder APLICAR els tributs, basant-nos en la Llei
General Tributària, i treballant de manera especial la PART MATERIAL enfocada en el coneixement teòric i pràctic
del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels treballadors i dels autònoms.

Es complementarà amb l'assignatura Planificació Fiscal de tercer curs, on l'alumne aprendrà l'Impost sobre
Societats i el IVA, de tal manera que cursar les dues assignatures ajuden a tenir una visió completa dels tributs
més importants del SISTEMA TRIBUTARI ESPANYOL que afecten als treballadors per compta aliena i als
empresaris individuals i societaris.

Objectius acadèmics de l'assignatura

1) Buscar les fonts del Dret Financer I Tributari, localitzar-les i aplicar les vigents en cada moment. (CEU1 CEU3
CB6 CES2 CES4)

2) Recordar, exposar, descriure els concepts bàsics dels tributs, per utilitzar-los correctament en les
autoliquidacions tributàries. (CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB5, CB6, CES2, CES4)

3) Distingir els diferents tipus de tributs (CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB5, CB6, CES2, CES4)

4) Identificar els fets imposables, exempcions i no subjecció dels principals impostos que afecten a les empreses.
(CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB5, CB6, CES2, CES4)

5) Interpretar les normes tributaries per qualificar els fets, actes i negocis jurídics més freqüents en el món
empresarial. (CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB5, CB6, CES2, CES4)

6) Reconèixer els diferents obligats tributaris (CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB5, CB6, CES2, CES4)

7) Diferenciar els mètodes de determinació de la base imposable (CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB5, CB6, CES2,
CES4)

8) Aplicar els tipus de gravamen per determinar la quota tributària. (CEU1, CEU3, CB1, CB2, CB5, CB6, CES2,
CES4)

9) Analitzar el deute tributari i les formes d’extinció del mateix, especialment el pagament i la prescripció. (CEU1,
CEU3, CB1, CB2, CB5, CB6, CES2, CES4)
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Competències

Competències generals o bàsiques (CB)

1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

2. Capacitat d’organitzar i planificar.

5 Preocupació per la qualitat.

6 Habilitat per treballar i aprendre de forma autònoma.

Competències específiques (CES)

2 Elaborar, interpretar i auditar la informació econòmica i financera d’entitats i particulars, i prestar assessorament
al respecte.

4 Aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.

Competències estratègiques universitat (CEU)

1. Correcta expressió oral i escrita.

3 Domini de les TIC.

Continguts fonamentals de l'assignatura

PROGRAMA DRET FINANCER I TRIBUTARI. PART GENERAL

I. FONAMENTS DEL DRET FINANCER I TRIBUTARI. ESPECIAL REFERÈNCIA AL DRET TRIBUTARI.
CONCEPTES GENERALS.

TEMA 1.- Els tributs. Concepte i classes. Taxes: concepte, els fets imposables de les taxes i distinció amb els
preus públics. Contribucions especials: concepte i característiques. Impostos: concepte i classificacions.

TEMA 2.- Principis del sistema tributari. Principis constitucionals. Principis derivats del Dret de la Unió Europea.
Principis legals. Potestat tributària: estatal, autonòmica i local.

TEMA 3.- Sistema de fonts del ordenament tributari. La Constitució Espanyola. Tractats Internacionals. Dret
Comunitari. La Llei.: LGT, LIRPF. Normes amb rang de llei. El reglament. Les Ordenances Fiscals. Dret Supletori.
La costum. La jurisprudència. 

TEMA 4.- L'aplicació de les normes tributàries: Àmbit temporal i àmbit territorial. Procés d'aplicació: la
interpretació, la qualificació. L'aplicació i la seva conformitat a dret: economia d'opció, conflicte en l'aplicació de la
norma tributària,  i simulació.

II. EL DRET TRIBUTARI MATERIAL.

TEMA 5.- La relació jurídica-tributària: L'obligació tributària principal: El fet imposable, Els fets imposables del
IRPF. Les exempcions, especial menció a les del IRPF, supòsits de no subjecció. Obligació tributària de realitzar
pagaments a compte: els pagaments fraccionats al IRPF, les retencions i els ingressos a compta del IRPF.
Obligacions entre particulars. Obligacions tributaries accessòries. Obligacions tributàries formals. Obligacions i
deures de l'Administració tributària.

TEMA 6.- L'àmbit subjectiu de les obligacions tributàries. Subjecte actiu: Agència Tributària. Els obligats tributaris:
concepte i categories d'obligats tributaris:  Els subjectes passius: concepte i classes. Contribuent del IRPF.
 Persones obligades a realitzar i a suportar pagaments a compte: IRPF la figura del retenidor, del obligat a
ingressar a compte i del empresari obligat a realitzar pagaments fraccionats.  Persones obligades a realitzar i a
suportar la repercussió tributària en el IVA. Successors de persones físiques. Successors de persones jurídiques i
d'ens sense personalitat jurídica. Els responsables tributaris: solidaris i subsidiaris. La representació legal. La
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representació voluntària. La representació de persones o ens no residents. El domicili fiscal.

TEMA 7.- Elements de quantificació de l'obligació tributària: La base imposable: concepte, classes i mètodes de
determinació. La base liquidable. Especial referència al IRPF: determinació de la base imposable del treballador per
compta aliena i mètodes per determinar la base imposable del empresari individual persona física o autònom:
mètode d'estimació directa normal, d'estimació directa simplificada, i d'estimació objectiva per mòduls, signes o
índex.

TEMA 8.- Elements de quantificació de l'obligació tributària (continuació): El tipus de gravamen: concepte i
modalitats. La quota tributària: concepte i classes: quota íntegra, quota líquida, quota diferencial. Especial
referència al IRPF. El deute tributari: elements que l'integren. Extinció de l'obligació tributària. Formes d'extinció: el
pagament, la prescripció, la compensació, la condonació. 

TEMA 9.- IRPF.: Normativa. Naturalesa. Elements essencials del IRPF: obligació de declarar. Fets imposables i
obtenció del rendiment net per cada un d'ells. Exempcions, Base imposable General, Base imposable del Estalvi.
Base Liquidable. Tipus de Gravamen, Deduccions, Pagaments a compta. Quota íntegra, líquida i diferencial.

Eixos metodològics de l'assignatura

 

 

Avaluació continuada. Assistència obligatòria.

L'assignatura es realitza convinant la metodologia "d'aprendre fent" o "learning by doing", "learning by playing" o
gamificació, simulació amb el programa de l'Agència Tributària i aula inversa.

Les classes seran teòrico-pràctiques seguint la metodologia del Pla Bolónia, oblidant-nos de classes magistrals, la
professora combinarà explicacions de conceptes, "perles" i participació del alumnat en el seu aprenentatge, de
forma dinàmica es treballarà la matèria combinant competències específiques i genèriques de la titulació com
expressió oral, dinàmiques individuals o grupals, jocs, domini de les TIC, documents i models tributaris, cercar
informació, anàlisis i debat crític de casos d'actualitat, etc., de forma que al acabar el curs l'alumne tingui les eines
necessàries per afrontar de forma eficient la normativa jurídica tributaria, de la part general del Dret Tributari,
interpretar-la i aplicar-la a la realització de la declaració del IRPF, en general i del seu propi IRPF real, i fins i tot
alguns alumnes que han treballat poden aprendre com guanyar els diners que Hisenda els ha de tornar.

Per seguir aquesta metodologia d'aula inversa, és imprescindible l'assistència a classe i que l'alumne participant
s'hagi llegit i estudiat prèviament el tema a tractar cada setmana que trobarà dins del apartat "recursos", per
facilitar aquesta tasca haurà de fer un mapa mental (trobarà un model dins de recursos) de cada tema abans que
sigui explicat, (algunes parts del temari no s'explicaran sinó que es treballaran al aula per la qual cosa és
imprescindible que l'alumnat conegui el seu contingut de forma prèvia) , el mapa mental l'haureu de lliurar al inici de
c lasse.                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   
Es treballaran els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Agenda 2030 de la Organització de les Nacions
Unides (ONU)  que és el pla d'acció a favor de les persones, el planeta y la prosperitat.                                         
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GRUP MATÍ DRET F I TRIBUTARI  PROF. MONTSE SOLANES  

SETMANA DESCRIPCIÓ ACTIVITAT PRESENCIAL HTP
ACTIVITAT TREBALL

AUTÓNOM
HTNP

1
 
 

Presentació de
l'assignatura
TEMA 1

Diferents activitats classe= DAC 3,5 estudi personal del temari 3

2
 

 
TEMA  1

DAC
2
1,5

estudi personal del temarI 3

3
 

TEMA 2 DAC
2
1,5

estudi personal del temari
3
3

4
 
 

TEMA 3
TEST T 1-2
DAC

2
1,5

estudi personal del temari
3
3

5
 
 

TEMA 4
 
DAC

2
1,5

estudi personal del temari
3
3

6 TEMA 5
TEST T 3-4
DAC

 
2
1,5

estudi personal del temari
3
3

7  EXPOSICIÓ ORAL
2
1,5

estudi personal del temari
3
3

8 TEMA 5 DAC
2
1,5
 

estudi personal del temari
3
3

9      

10 TEMA 6 DAC
2
1,5

estudi personal del temari
3
3

11 TEMA 7 IRPF
TEST T 5-6
DAC

2
1,5

estudi personal del temari
3
3

12 TEMA  8 IRPF DAC
2
1,5

estudi personal del temar
3
3

13 TEMA 9 IRPF DAC
2
1,5

estudi personal del temari
3
3

14 TEMA 9 IRPF
TEST T 7-9 + IRPF
DAC

2
1,5

estudi personal del temarI
3
3

15  EXPOSICIONS ORALS
2
1,5

estudi personal del temari
3
3

16-17-19
EXAMEN  segons
calendari oficial

PART TEÒRICA : TEST
PART PRÀCTICA : CAS
PRÀCTIC
per aplicar tota la teoria
estudiada

2
1,5

estudi personal del temari
3
3

      

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Sistema d'avaluació

Hi ha 2 tipus d'alumnes, i per tant, 2 tipus d'avaluació:
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I.- ALUMNES PARTICIPANTS = AVALUACIÓ CONTINUADA

Avaluació continuada amb assistència a totes les classes (mínim 80%): L'avaluació es farà computant totes les
proves tests, dinàmiques teòrico-pràctiques, informes, treballs, exposicions orals, a realitzar a classe valorant els
progressos continuats de l'assignatura, l'assistència i participació a classe. És una avaluació global i continuada,
amb un resultat en el que es valorarà si realment s'han adquirit els coneixements que constitueixen l'objectiu de
l'assignatura i l'aplicació de les competències adquirides i treballades. 

Part teoria: Els alumnes participants veureu avaluats els coneixements que adquiriu en l'assignatura per mitjà de
prova control-test, que es realitzarà cada 2  o 3 temes, segons avanci l'assignatura (i s'avisarà a classe) i si es
supera amb un 5/10 es llibera aquesta part, està previst fer-ne 4 i aleshores cada un te un valor del 12,5%  de la
nota de teoria de l'assignatura, obtenint així l'avaluació del 50% de la nota  teòrica final. Segons el nombre de
controls que es facin es ponderarà.

Cada prova control-test consistirà en 20 preguntes amb 3 possibles respostes i pregunta equivocada descompta
0,33 punts. Si es deixa = 1 o més en blanc, també es descomptarà 0,33 per cada pregunta en blanc. Si s'aprova
amb un 5/10, es llibera matèria, i si no s'aprova s'ha de recuperar en la data del examen final.La nota que constarà
per tal de calcular la nota final serà la obtinguda en aquest examen final.

Part pràctica: El 50% restant correspondrà a la nota obtinguda per la realització de les dinàmiques i activitats
pràctiques tant fetes al aula, com fetes a casa, i lliurades a la professora en temps i forma. No s'admetran passada
la data de lliurament que es digui a classe.

Els participants realitzareu 2 exposicions orals al llarg del curs, cada una val 15%  de la part pràctica, el 20% 
restant s'obtindrà de les dinàmiques i activitats. 

També s'ha d'aprovar amb un 5/10, i en cas de no aprovar la part pràctica, l'alumne que no superi les diferents
dinàmiques i activitats amb un 5 sobre 10 o no assisteixi ni realitzi a un mínim del 80% de les activitats
pràctiques, haurà de fer l'examen pràctic en la data del examen final, que consistirà en un cas pràctic on
s'aplicarà la teoria de tot el temari a un text, i se us demanarà que respongueu correctament una sèrie de
qüestions, no numèriques, sinó de raonament, teòric-pràctic, per tant de valorar que s'han assolit els coneixements
i sou capaços de realitzar un anàlisi jurídic tributari d'un cas real.

II.- ALUMNES SIMPLEMENT MATRICULATS = AVALUACIÓ ALTERNATIVA:

En el cas que un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les activitats programades
dins l'avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l'assignatura....) podrà optar per
una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el dia i en l'horari a determinat en el
calendari acadèmic pel examen final publicat en la web del Grau. Aquesta prova consistirà en una prova teòrico-
pràctica sobre el contingut dels temes del programa de l'assignatura.

L'alumne disposarà del material d'estudi dins de "recursos" i haurà de fer part teòrica: un test de 80 preguntes,
pregunta malament o en blanc descompta 0.33, i un cas pràctic com el descrit en l'apartat anterior. Cada part val el
50% de la nota, i s'ha d'aprovar cada part amb un 5/10

La sol·licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar abans del dia 2 de març amb acreditació
documental i, un cop feta, no es podrà modificar, i ho haurà de notificar a la professora.

A la pàgina web de la Facultat hi ha el document que han d'omplir els alumnes i lliurar al professor responsable de
l'assignatura 

http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-documents/Sollicitud-davaluacio-
alternativa.pdf

ATENCIÓ: D'acord amb l'art. 3.1 de la normativa d'avaluació de la UdL, l'estudiant no pot utilitzar, en cap cas,
durant la realització de les proves d'avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L'estudiant que
utilitzi qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà
d'abandonar l'examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa i en la
normativa de règim intern de la UdL.
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Bibliografia i recursos d'informació

NORMATIVA

Ley 58/2003, General Tributaria

Llei IRPF, Reglament del IRPF. Ordre de Mòduls.

MANUALS

- FERREIRO LAPATZA, JUAN JOSE: “Curso de Derecho Financiero Español”. Editorial Marcial Pons. Ultima
edición

- PEREZ ROYO, F. : “Derecho Financiero y Tributario. Parte General”. Monografía, Ed. Civitas, última edición.

- MARTÍN QUERALT, J; LOZANO SERRANO, C; CASADO OLLERO, G; TEJERIZO LOPEZ, J.M.: “Curso de
Derecho Financiero y Tributario” Ed. Tecnos. Madrid.

- CEF: "Ley General Tributaria. (Ley 58/2003) Comentarios y Casos prácticos) REAF

- Collado Yurrita, M.A. y Luchena Mozo, G. M. "Derecho Financiero y Tributario. Parte General" Atelier Libros
Jurídicos, Barcelona, 2009.

- Manual del IRPF 2018. Web Agencia Tributaria.

WEBS:

www.agenciatributaria.es

https://atc.gencat.cat

www.paeria.es

Adaptacions als continguts degudes al COVID-19

Es manté el mateix contingut.

Adaptacions a la metodologia degudes al COVID-19

Les classes es fan per videoconferència. Es fa enregistrament de les sessions i es deixen dins l'eina
videoconferència a disposició dels alumnes. La metodologia utilitzada és la de classe magistral per part de la
docent. Quan s'acabi d'exposar el temari, es seguiran fent les sessions per tutoritzar i resoldre dubtes del segon
treball.

He potenciat la competència de cerca d'informació tributària rellevant, interpretació de les normes, capacitat
d'anàlisi i sintesi aplicada a casos concrets per mitjà de les Dinàmiques del Tema 5 i del Tema 6, que els alumnes
han resolt i lliurat dins d'activitats en temps i forma, i després han rebut les solucions per autocorrecció. Al mateix
temps jo he corregit i avaluat cada dinàmica.

Hem continuat fent els 2 treballs grupals que els participants havien d'exposar oralment a classe, al no ser possible
treballar la competència de la oratòria, donat que només la meitat dels grups van poder fer les exposicions del
primer treball, han passat a ser treballs que només es lliuren per escrit, no ha variat ni la temàtica ni el contingut.
Al segon treball es permet que el lliurin en power point i afegeixin notes d'audio enregistrant les seves explicacions,
però amb caràcter voluntari. La docent els avalua i segueixen tenint el mateix valor en la ponderació de la nota
final.

Per poder facilitar la realització del segon treball, i el seu ensenyament aprenentatge, tot el procediment per fer les
autoliquidacions d'IRPF, l'he detallat al màxim, amb tots els passos a seguir, amb captures de pantalles e
indicacions del simulador Renda web de la Agència Tributària, creant i confeccionant uns documents que he deixat
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dins recursos a disposició dels alumnes, tanmateix s'ha anat explicant per videoconferència.

A petició dels propis alumnes, hem potenciat la eina de gamificació Trivial Test, que ja havien practicat al aula des
de l'inici del curs. He creat més de 200 preguntes pel fons de cada tema del programa de l'assignatura. A més, és
una activitat de treball col·laboratiu que compta amb la participació dels alumnes, que elaboren a nivell individual
unes quantes preguntes i respostes i les lliuren dins d'activitats del campus virtual per nodrir e incrementar el fons.
La professora fa l'elecció i les introdueix al fons. Resulta ser una eina molt útil per l'estudi dels continguts treballats
que ajuda a fixar el coneixement i a preparar els diferents controls tests de cada part del temari.

Adaptacions al pla de desenvolupament degudes al COVID-19

Es manté el pla de desenvolupament, només s'han eliminat les exposicions orals.

Adaptacions a l'avaluació degudes al COVID-19

Es manté la mateixa distribució i ponderació de les proves d'avaluació, tant de teoria com de pràctica.
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