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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

20431 - Dret Tributari: Part Especial
1,56 de presencials (39 hores) 4,44 de no presencials (111 hores) 6 de totals
(150 hores).
Grup 1, 1S, GDRE (Campus Extens)
Primer semestre
Català

Professors
Professor/a
María del Carmen Fernández
González
carmen.fernandez@uib.es
Francisco Antonio Vaquer Ferrer
franan.vaquer@uib.es

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

14:00

15:00

Dilluns

12/09/2016

19/02/2017

DA 015
Jovellanos

13:00

14:00

Dijous

12/09/2016

13/02/2017

DA 222

Contextualització
Assignatura obligatòria de caràcter teòric, que es cursa després d'haver estudiat els principis i els conceptes
generals del Dret Financer i Tributari, en la qual l'alumne es familiaritza amb les distintes figures que integren
el sistema tributari espanyol, amb especial atenció als imposts de major significació, com ara l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques o l'Impost sobre el Valor Afegit.

Requisits
Essencials
Haver superat Dret Financer i Tributari: Part General

Competències
A més de pretendre que l'estudiant aconsegueixi els coneixements jurídics bàsics de la matèria [2], aquesta
assignatura s'ocuparà de les competències transversals que s'especifiquen a continuació.

Específiques
* Aplicació del Dret [7].
* Comunicació [8].
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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
Dret Tributari: Part Especial. Dret Tributari: Part Especial
1. El sistema tributari. Evolució històrica i estructura.
2. El sistema tributari estatal.
3. Els ingressos tributaris de les comunitats autònomes.
4. Els ingressos tributaris de les corporacions locals.

Metodologia docent
Les classes teòriques s'impartiran en català i les pràctiques en castellà.
Independentment de la divisió entre classes teòriques i classes pràctiques, durant les sessions de caire teòric no
es seguirà, generalment, la metodologia emprada en les tradicionals sessions magistrals. Més aviat es pretén
seguir una sistemàtica que es fonamenti sobre la base d'unes explicacions teòric-pràctiques, que permetin a
l'alumne conèixer els conceptes propis de l'assignatura, no sols des d'una vessant purament teòrica, sinó també,
en ocasions, pràctica, per tal de contribuir a una millor comprensió de la matèria.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Classes teòriques

Classes teòriques

Tip. agr.

Hores

Durant aquestes classes es presentaran i explicaran els
principals continguts de l'assignatura.

28

Classes pràctiques Classes pràctiques

Grup mitjà (M) Es realitzaran supòsits pràctics que, generalment, s'hauran
posat a disposició dels alumnes amb certa antel·lació, perquè
puguin treballar-los i després debatir-los durant les classes.

7

Avaluació

Grup gran (G)

3

Examen final

Grup gran (G)

Descripció

L'examen final consistirà en dues parts: una teòrica i una
pràctica.
La part teòrica recaurà sobre aquella part del temari que no
hagi estat objecte de l'examen parcial. La prova serà escrita.
La part pràctica recaurà sobre tot el temari i consistirà en la
presentació d'un supòsit pràctic i la formulació d'una sèrie de
qüestions d'estil semblant a les platejades durant les classes
pràctiques.La prova serà escrita.
Si no es supera l'examen final, es podrà recuperar durant el
període extraordinari d'avaluació.
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Descripció

Hores

L'examen parcial recaurà sobre aquella part del temari que
prèviament haurà indicat el professor.La prova serà oral.

1

Si no es supera l'examen parcial, es podrà recuperar durant el
període extraordinari d'avaluació.

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 Campus Extens.

Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Descripció

Hores

Estudi i treball
Estudi i preparació classes Estudi, lectura i preparació de les classes amb caràcter previ a aquestes, i
autònom individual i exàmens
realització, si escau, de les activitats que assenyali el professor.
o en grup

111

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
CONSIDERACIONS GENERALS: ELEMENTS DE VALORACIÓ EN LES PROVES I ACTIVITATS A
REALITZAR DURANT EL CURS:
1.- La claredat expositiva en les respostes a les qüestions que es formulin en les proves i exercicis escrits,
així com a les intervencions orals.
2.- El bon ús de les regles de la sintaxi i ortografia; una exposició defectuosa podria arribar a tenir un efecte
negatiu sobre la qualificació final de l'activitat en qüestió.
3.- L'ús de la terminologia adequada.
4.- El raonament i fonament jurídic.
5.- La capacitat de síntesi. Sobretot de cara als exàmens, s'ha de contestar a allò que es demana: si es contesta
de més, tot i que la informació sigui correcta, no es tendrà en compte; si, per contra, el que es contesta és
erroni, es valorarà negativament.
Examen final
Modalitat
Tècnica
Descripció

Avaluació
Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
L'examen final consistirà en dues parts: una teòrica i una pràctica. La part teòrica recaurà sobre aquella part
del temari que no hagi estat objecte de l'examen parcial. La prova serà escrita. La part pràctica recaurà sobre
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tot el temari i consistirà en la presentació d'un supòsit pràctic i la formulació d'una sèrie de qüestions d'estil
semblant a les platejades durant les classes pràctiques.La prova serà escrita. Si no es supera l'examen final, es
podrà recuperar durant el període extraordinari d'avaluació.
La qualificació de l'examen serà el resultat de calcular la mitjana entre les puntuacions assignades a cada una
de les parts (teòrica i pràctica) en què consisteix la prova.
La part teòrica s'entendrà superada i, per tant, farà mitja amb la part pràctica, si s'ha obtingut un mínim de5 punts
sobre 10. Respecte de la part pràctica, no s'exigirà una nota mínima. En qualsevol cas, per entendre superat
l'examen final, la mitja entre la nota de la part teòrica i la nota de la part pràctica ha de ser d'un mínim de 5
punts sobre 10.
A efectes de la mitjana de l'examen final, la part teòrica tindrà un pes del 30% i la part pràctica del 20%, sumant
així l'examen final un total del 50% de la nota global de l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Examen parcial
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Avaluació
Proves orals (recuperable)
L'examen parcial recaurà sobre aquella part del temari que prèviament haurà indicat el professor.La prova
serà oral. Si no es supera l'examen parcial, es podrà recuperar durant el període extraordinari d'avaluació.
La qualificació de l'examen serà el resultat d'una valoració conjunta de l'exposició oral sobre les qüestiones
formulades. Aquesta prova s'entendrà superada si s'ha obtingut un mínim de 5 punts sobre 10. Només així es
farà mitja amb la qualificació obtinguda a l'examen final.
La qualificació obtinguda a l'examen parcial suposarà també un total del 50% de la nota global de l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària
S'ha de tenir present l'actualització dels manuals de referència i dels texts legals i utilitzar-ne sempre la darrera
edició.
Bibliografia bàsica
MANUALS:
FERREIRO LAPATZA, J.J.; MARTÍN FERNÁNDEZ, J. y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: Curso de Derecho
Tributario. Sistema tributario español, Marcial Pons.
MARTÍN QUERALT, J.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M. y CAYÓN GALIARDO, A.: Manual de Derecho
Tributario. Parte especial, Aranzadi.
MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C. y POVEDA BLANCO, F.: Derecho Tributario, Aranzadi.
TEXTS LEGALS:
CÓDIGO TRIBUTARIO. Cayón Galiardo, A. La Ley. Colección Códigos La Ley. Madrid.
CÓDIGO TRIBUTARIO. Simón Acosta, E. (Coord.). Aranzadi-Thomson Reuters. Colección Códigos
Básicos. Cizur Menor.
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ESPAÑOL. Menéndez Moreno, A. Lex Nova. Colección
Normas Básicas. Valladolid.
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LEGISLACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL. Calero, J.; Escribano, F.; y Navas, R.
Tecnos. Biblioteca de Textos Legales. Madrid.
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