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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ
ECF/2606/2010, de 27 de juliol, per la qual s’aprova el temari de l’oposició de
l’escala tècnica tributària del cos superior d’inspecció i tècnica tributària de la
Generalitat de Catalunya.
La Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, estableix
a la disposició addicional quarta la creació del cos superior d’inspecció i tècnica
tributària al qual correspon complir les funcions d’aplicació dels tributs que regula
la normativa tributària en relació amb les actuacions i els procediments que disposa,
en particular pel que fa a la gestió, la inspecció i la recaptació dels tributs, i també
l’exercici de la potestat sancionadora en aquesta matèria.
Per ingressar a les escales d’inspecció tributària i tècnica tributària del cos superior
d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat cal superar les proves teòriques i
pràctiques i el curs selectiu de formació exigits en la convocatòria pública pertinent,
d’acord amb els procediments de selecció d’oposició per al torn lliure i de concurs
oposició per al torn restringit de promoció interna.
El Decret 2/2010, de 12 de gener, pel qual es regula el règim de personal i dels
processos de selecció i provisió en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya,
estableix a l’article 6.2 que d’acord amb el que preveu la disposició addicional quarta
de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, correspon al president de l’Agència aprovar els
temaris de les fases d’oposició i la durada de les proves, i també el contingut i la
durada dels cursos selectius de formació.
El temari que s’aprova serà exigit als processos selectius d’accés a l’escala tècnica tributària del cos superior d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat
de Catalunya que es convoquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Resolució.
Els temes que apareixen als diferents annexos tenen com a finalitat assegurar una
completa formació i preparació dels opositors davant les actuals competències
assumides per l’Agència Tributària de Catalunya i les competències futures que li
puguin ser atribuïdes en matèria d’aplicació dels tributs.
Amb aquesta finalitat, i d’acord amb les competències en relació amb el règim de
personal i amb els processos de selecció i provisió en l’àmbit de l’Agència Tributària
de Catalunya, regulades en la disposició addicional quarta de la Llei 7/2007, de 17
de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, i els articles 6.2.a) i 8.1 del Decret
2/2010, de 12 de gener,
RESOLC:
Disposició única
Aprovació del temari
Aprovar i fer públic el temari que regirà el procés selectiu per a l’accés a l’escala
tècnica tributària del cos superior d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat
de Catalunya.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el president de
l’Agència Tributària de Catalunya en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
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la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o directament
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 27 de juliol de 2010
MARTÍ CARNICER I VIDAL
President
Temari per a l’ingrés a l’escala tècnica tributària del cos superior d’inspecció i
tècnica tributària
ANNEX 1
ANNEX 1.1

Dret civil
Tema 1. Les fonts del dret en el sistema jurídic positiu espanyol. Codi civil i legislació complementària. Legislació autonòmica i foral. L’aplicació de les normes
jurídiques. Eficàcia general. Límits en el temps i en l’espai. Eficàcia constitutiva
del dret.
Tema 2. La persona. Concepte i classes. La persona física. La persona jurídica:
La fundació i l’associació. Capacitat. Representació. Nacionalitat. Domicili. Estat
civil. El Registre civil.
Tema 3. Els règims econòmics del matrimoni. Les capitulacions matrimonials.
El règim de separació de béns. La societat de guanys. El règim de participació. Les
unions estables de parella.
Tema 4. L’objecte del dret. Fet, acte i negoci jurídic. Elements essencials. Influència
del temps en les relacions jurídiques. La prescripció i la caducitat.
Tema 5. Els drets reals. Concepte, classes i caràcters. Els drets reals de garantia.
Hipoteca. Hipoteca mobiliària. Penyora. Penyora sense desplaçament. Anticresi.
Tema 6. El dret de propietat. Contingut. Protecció. Adquisició i pèrdua del domini.
Especial referència a la donació.
Tema 7. La comunitat de béns. La possessió. Usdefruit, ús i habitació. Les servituds. Els censos i l’emfiteusi.
Tema 8. El registre de la propietat (I). La publicitat registral. Títols inscriptibles
i assentaments registrals.
Tema 9. El registre de la propietat (II). Principis hipotecaris. L’anotació preventiva
d’embargament.
Tema 10. L’obligació (I). Concepte i classificació. Obligacions extracontractuals.
Enriquiment sense causa. Compliment normal de les obligacions: El pagament.
Tema 11. L’obligació (II). Altres maneres d’extinció de les obligacions. Compliment
anormal de les obligacions: Causes i conseqüències. Protecció del crèdit i prova de
les obligacions. Concurrència i prelació de crèdits.
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Tema 12. El contracte. Elements i requisits. Classificacions. Generació, perfecció i consumació del contracte. Ineficàcia dels contractes. Interpretació dels
contractes.
Tema 13. El contracte de compravenda. Elements. Obligacions del venedor i del
comprador. Drets de tempteig i retracte. Cessió de drets i accions. La permuta.
Tema 14. L’arrendament en general. Arrendament de serveis. Arrendament d’obres.
Arrendament de coses. Arrendament de finques rústiques i urbanes.
Tema 15. El mandat. El préstec. El precari. El dipòsit. La societat. La fiança. La
transacció. El compromís. L’arbitratge. L’adhesió.
Tema 16. El dret hereditari (I). Conceptes generals. Capacitat per a succeir.
Acceptació i repudiació de l’herència. La comunitat hereditària. Dret a acréixer.
Col·lació i partició de l’herència. Els heretaments. Els pactes successoris.
Tema 17. El dret hereditari (II). La successió testada. Testaments, codicils i memòries testamentàries. La institució d’hereu. Disposicions fiduciàries. Substitucions
hereditàries. Fideïcomisos. Llegats.
Tema 18. El dret hereditari (III). La successió intestada. L’ordre de succeïr. La llegítima.
El marmessor. La preterició i el desheretament. Les donacions per causa de mort.
Dret mercantil
Tema 19. El dret mercantil. Contingut. L’acte de comerç. Actes de comerç per
analogia. Actes mixtos. L’empresa mercantil. Fonts del dret mercantil.
Tema 20. Concepte doctrinal i legal del comerciant. Comerciant individual.
Incapacitats i prohibicions. El comerciant estranger. Habitualitat i professionalitat.
La publicitat en el dret mercantil. El Registre mercantil.
Tema 21. Signes distintius dels comerciants. La propietat industrial. Patents i
marques. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Dret de la competència. Competència il·lícita i competència deslleial, règim de la publicitat i consum. Defensa
de la competència. Unió temporal d’empreses.
Tema 22. La comptabilitat dels empresaris. Llibres. Requisits. Valor probatori i
reconeixement dels llibres. Comptes anuals.
Tema 23. La societat mercantil. Concepte, naturalesa i classes. L’objecte social. La
societat irregular. La societat regular col·lectiva. La societat comanditària simple.
La societat comanditària per accions. La societat de responsabilitat limitada.
Tema 24. La societat anònima. Formes de constitució. L’escriptura social i els
estatuts. Aportacions. Patrimoni i capital social. Les reserves. Accions: Classes.
Accions sense vot. Augment i reducció del capital social. L’emissió d’obligacions.
Sindicat d’obligacionistes.
Tema 25. Òrgans de la societat anònima. Junta general. Administradors: el Consell d’Administració. Règim jurídic de la transformació, fusió i escissió de societats
mercantils. Dissolució de societats mercantils. Liquidació de societats mercantils:
Operacions que comprèn. Grups de societats.
Tema 26. Títols valors: Funció, concepte i característiques. Classes. Títols al
portador, nominatius i a l’ordre. La lletra de canvi. Emissió i forma de la lletra.
L’endosament. L’acceptació. L’aval. Venciment i pagament. El protest. Les accions
canviàries. El xec. El pagaré.
Tema 27. Obligacions i contractes mercantils. Especialitats. La representació en
el dret mercantil. Contracte de compravenda mercantil. Compravendes especials.
El lísing.
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Tema 28. Els contractes bancaris en general. Examen del compte corrent, obertura de crèdit, préstecs i descompte bancari. Dipòsits en bancs. La pignoració de
valors. Crèdits documentaris. El contracte d’assegurança: Concepte, naturalesa i
regulació. Elements i principals tipus.
Tema 29. El contracte d’assistència tècnica. El factoring. Contracte d’agència,
corretatge i concessió. La franquícia. El contracte de compte corrent mercantil. El
contracte de comptes en participació. Préstec i dipòsit mercantils. Companyies de
magatzems generals de dipòsit: els warrant.
Tema 30. El contracte de transport terrestre: Concepte, naturalesa i classes.
Elements personals, reals i formals. El transport marítim: El buc. Concepte, règim
jurídic i elements personals. L’assegurança marítima. Contracte de remolcament.
Assistència i salvament en el mar. Transport aeri: El dret de navegació aèria. Transport de viatgers i mercaderies. Normes sobre responsabilitat en cas d’accident i
assegurances aèries.
Tema 31. El concurs: pressupòsit subjectiu i objectiu. L’acte de declaració de concurs. L’administració concursal. Efectes de la declaració de concurs sobre deutors,
creditors, crèdits i contractes.
Tema 32. Determinació de la massa activa, massa passiva i els crèdits contra la
massa. El conveni: contingut i efectes. Efectes de l’apertura de la fase de liquidació.
Les causes de conclusió del concurs. La qualificació del concurs.
ANNEX 1.2
Economia general
Tema 33. L’escassetat de béns i l’elecció. Concepte d’economia. L’economia com
a ciència social. Economia positiva i normativa. L’activitat econòmica. Teoria i política econòmica. Els sistemes econòmics. Els models econòmics: El flux circular
de la renda. Micro i macroeconomia.
Tema 34. El mercat. La demanda i l’oferta. Les corbes de demanda i d’oferta i els
seus desplaçaments. Equilibri i desequilibri del mercat. Tipus de mercat.
Tema 35. La utilitat. La restricció pressupostària. La corba de demanda i el pressupost. Les elasticitats de la demanda i de l’oferta.
Tema 36. La producció i el màxim benefici empresarial. La productivitat i els costos
a curt termini. La producció i els costos a llarg termini. L’equilibri competitiu.
Tema 37. La competència imperfecta: Competència monopolística, oligopoli i
monopoli. Els poders públics i la competència.
Tema 38. Objectius i indicadors macroeconòmics: Producte nacional, consum i
inversió i despesa nacional. Producte nacional brut i producte nacional net. Renda
nacional i renda disponible. Les magnituds agregades i flux circular de la renda.
Tema 39. La renda d’equilibri en una economia tancada i sense sector públic: El
multiplicador. La renda d’equilibri en una economia tancada amb sector públic. La
renda d’equilibri en una economia oberta i amb sector públic.
Tema 40. Els diners. Els diferents agregats monetaris. La demanda de diners. La
base monetària i la creació de diners. El sistema financer.
Tema 41. L’equilibri al mercat real i al mercat monetari. El model IS-LM. Les
polítiques fiscal i monetària.
Tema 42. El model de l’oferta i la demanda agregada. La demanda agregada,
el tipus d’interès i el nivell de preus. L’oferta agregada en els models clàssic i
keynesià.
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Tema 43. La inflació i la desocupació: Causes i efectes. Els diferents enfocaments
de la política econòmica. Els cicles econòmics. Creixement i desenvolupament.
Teories explicatives del creixement econòmic. Beneficis i costos del creixement.
Desenvolupament i subdesenvolupament.
Tema 44. El comerç internacional: La Llei de l’avantatge comparatiu i el model
Heckscher-Ohlin. Restriccions al mercat internacional. Lliure comerç davant proteccionisme. La integració econòmica.
Tema 45. La balança de pagaments: Concepte i components, funcionament i saldos.
Els tipus de canvi i els mercats de divises. Institucions financeres internacionals.
Tema 46. Els sectors primari, industrial i de serveis a Catalunya. Anàlisi
de les seves macromagnituds principals. Situació actual. Estructura social
actual de Catalunya. El mercat de treball a Catalunya: població activa, ocupació i atur.
Tema 47. Política de protecció social a Catalunya. Pensions. Protecció a la desocupació. Política sanitària. Política d’educació i formació contínua. Política d’obres
públiques. Política de transports. Política d’habitatge. Economia de l’empresa i
organització estructural.
Economia de l’empresa
Tema 48. Les organitzacions. Definició, tipus i teories de l’organització. Principals
models d’organització.
Tema 49. L’organització estructural. Les relacions i comunicacions en l’organització. L’autoritat: Centralització o descentralització de l’autoritat. La responsabilitat.
Els treballs en grup: avantatges i inconvenients. Política de recursos humans.
Tema 50. L’empresa com a organització. Marc institucional. Concepte, realitat,
economia i entorn. Classes d’empreses i criteris de classificació. L’empresa i el
mercat.
Tema 51. L’empresa pública. Objectius de l’empresa pública. El sistema de control
de l’empresa pública. El finançament de l’empresa pública.
Tema 52. Els objectius de l’empresa. Sistemes de direcció i gestió. Mètodes matemàtics de gestió empresarial. Mètodes PERT i CPM. La planificació en l’empresa
i l’establiment d’objectius.
Tema 53. Sistemes de control de l’empresa. Concepte. Elements. Principals sistemes de control. El procés de control. El control en directe. Eficàcia i eficiència
com a mesures del control.
Tema 54. Les decisions en l’empresa i els sistemes de presa de decisió: Concepte
i classes. El procés de presa de decisions. Les relacions en l’empresa. Els sistemes
d’informació. El flux d’informació i la comunicació. Maneig de la informació.
Tema 55. L’estructura economicofinancera de l’empresa. Les fonts de finançament
de l’empresa. L’equilibri financer. Equilibri entre inversions i finançaments.
Tema 56. La inversió en l’empresa: Concepte i classes. Valoració i selecció de
projectes d’inversió. La inversió en béns d’equip. Decisions de renovació d’equips.
La inversió en actiu circulant. L’efectiu.
Tema 57. El finançament de l’estructura fixa de l’empresa: L’autofinançament.
Els fons d’amortització. El crèdit a llarg, mitjà i curt termini. L’endeutament. El
finançament extern de l’empresa: El seu cost. El finançament de l’empresa als
mercats financers internacionals. L’estructura financera òptima de l’empresa. El
benefici de l’empresa. La relativitat del benefici.
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Tema 58. El procés productiu. Principis i models de producció. El cost del producte. Mínim d’explotació i òptim d’explotació. El control de costos. El cost dels
subproductes.
Tema 59. Política de producte. Avaluació de la demanda i estudis de mercat.
La comercialització del producte. Política de preus. Variacions de preus i els seus
efectes. La distribució del producte. Canals de distribució.
ANNEX 2
Comptabilitat
Constitució, distribució de beneficis, augment i disminució de capital, finançament, transformació i dissolució d’empreses individuals i societats.
Concurs.
Operacions de l’exercici, regularització i formulació d’estats comptables en empreses comercials, sense o amb sucursals, vendes al comptat, a crèdit, a terminis,
detalls, comerç en comissió i en participació entre nacionals i amb l’estranger.
ANNEX 3
ANNEX 3.1
Dret constitucional i estatutari
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut general. El títol
preliminar: els principis estructurals de l’Estat. La monarquia parlamentària. Els
procediments de reforma. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Garanties
jurisdiccionals i no jurisdiccionals dels drets. Els deures constitucionals. La suspensió
dels drets i llibertats. El Tribunal Constitucional: competències i processos.
Tema 2. Les Corts Generals. Composició. Organització i funcions del Congrés
dels Diputats i del Senat. La potestat legislativa: delegació, iniciativa, aprovació i
classes de lleis. El Govern: funcions, potestats i composició. Les relacions entre
les Corts i el Govern. Els òrgans auxiliars de control: el Defensor del Poble i el
Tribunal de Comptes. El poder judicial: les funcions i els principis constitucionals
de l’Administració de Justícia. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem.
Tema 3. L’organització territorial de l’Estat: comunitats i ciutats autònomes. Les
entitats locals. Les ordenacions de les comunitats autònomes. Els estatuts d’autonomia. Distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes. Els
estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes: naturalesa jurídica i contingut.
Tipologia competencial. Organització de les comunitats autònomes.
Tema 4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i
principis fonamentals. Els procediments de reforma. Contingut del títol preliminar
de l’Estatut. Catalunya com a nacionalitat. L’idioma. El territori. El veïnatge administratiu. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, compartides i
executives. Principals sectors competencials.
Tema 5. El Parlament de Catalunya. Organització i funcionament. La funció legislativa i la funció d’impuls i control de l’acció política o de govern. El president de
la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició i funcions. La
Comissió Jurídica Assessora. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El
Consell de Garanties Estatutàries. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Tema 6. La Unió Europea. Configuració del seu règim jurídic: tractats originaris
i modificatius. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats
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bàsiques comunitàries: mercaderies, persones i capitals. Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el
Tribunal de Comptes.
ANNEX 3.2
Dret administratiu
Tema 7. Les fonts del dret administratiu. La Constitució. La llei. Els decrets llei.
La delegació legislativa. Els tractats internacionals. El dret comunitari. Les fonts de
l’ordenació comunitària i la seva aplicació. La relació entre l’ordenació comunitària
i la dels estats membres. La potestat reglamentària: Titularitat, límits i control. El
reglament: Classes. Eficàcia dels reglaments. La inderogabilitat singular.
Tema 8. Concepte d’Administració Pública. L’organització administrativa.
Òrgans unipersonals i col·legiats. La competència i la jerarquia. Centralització,
descentralització i desconcentració. L’administració institucional. L’administració
corporativa. Les potestats administratives. El principi de legalitat. L’autotutela de
l’Administració.
Tema 9. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans
superiors, centrals, territorials i consultius de l’Administració de la Generalitat. Els
departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis
i les fundacions.
Tema 10. L’acte administratiu. Concepte, elements i classes. Motivació dels actes administratius. La notificació i publicació dels actes administratius. El silenci
administratiu. Eficàcia i executorietat dels actes administratius. La suspensió
d’efectes de l’acte administratiu. L’execució forçosa: Especial referència a la via
de constrenyiment. Validesa i invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple
dret, anul·labilitat i convalidació dels actes administratius. Revocació, anul·lació
d’ofici i rectificació dels actes administratius.
Tema 11. El procediment administratiu (I). Concepte i classes. Regulació. Les
parts en el procediment administratiu. Drets dels ciutadans. Els interessats. Capacitat, legitimació i representació. Iniciació. Instrucció: Especial referència al tràmit
d’audiència. L’acabament del procediment: Formes.
Tema 12. El procediment administratiu (II). Els recursos administratius. Classes
de recursos. Procediment de tramitació i resolució dels recursos administratius.
Tema 13. El procediment administatiu (III). La regulació del procediment administratiu en l’àmbit de Catalunya: la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
normativa de desplegament.
Tema 14. Els contractes administratius. La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic. Naturalesa jurídica, classes i règim jurídic. Elements
subjectius: els òrgans de contractació i el contractista. Classificació dels contractes.
L’objecte del contracte. El preu i la seva revisió. Garanties del contracte administratiu. Selecció del contractista i preparació del contracte. Invalidesa del contracte.
Execució del contracte: termini de durada, efectes, compliment i pagament. Extinció
del contracte: causes. Cessió dels contractes i subcontractació.
Tema 15. El domini públic i el patrimoni dels ens públics. La noció del servei
públic. Les formes de gestió del servei públic. L’expropiació forçosa. Fonament i
límits. Els subjectes de l’expropiació. Requisits de l’expropiació. El preu just. La
reversió expropiatòria.
Tema 16. La responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública: règim vigent.
Els requisits de la indemnització. Responsabilitat de les autoritats i funcionaris.
Terminis de reclamació i procediment.
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Tema 17. La potestat sancionadora de l’Administració. Fonaments, contingut i
límits. Les sancions administratives: Concepte i classes. El procediment sancionador.
Tema 18. La jurisdicció contenciosa administrativa: àmbit. Els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa. Les parts del procediment. Objecte del recurs.
El procediment contenciós administratiu: el procediment ordinari i el procediment
abreujat. La sentència. Els recursos. L’Administració pública i la justícia. Conflictes
jurisdiccionals, qüestions de competència i conflictes d’atribucions. Execució de
sentències.
Tema 19. El règim jurídic de la funció pública. Selecció de personal. Drets i
deures dels empleats públics. Situacions administratives. Carrera administrativa.
Incompatibilitats. Règim disciplinari. Responsabilitat patrimonial i penal. Responsabilitat comptable. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. Àmbit competencial i desenvolupament normatiu. Aspectes específics
i diferenciadors de la regulació estatal en matèria de funció pública. Classes de
personal. Retribucions i provisió de llocs de treball. Trets bàsics de la prevenció
de riscos laborals.
ANNEX 3.3
Hisenda pública
Tema 20. El sector públic en una economia de mercat. Delimitació, criteris de
mesurament, importància i evolució. La comptabilitat nacional i el sector públic.
La hisenda pública. Els continguts actuals.
Tema 21. El pressupost. Concepte i estructura. El cicle pressupostari. Les diferents
tècniques pressupostàries: Del pressupost administratiu a les modernes tècniques
de pressupostació. El pressupost i els sistemes de planificació i control.
Tema 22. Els ingressos públics. Criteris de classificació. Els preus i l’empresa
pública. Preus públics i taxes. Les contribucions especials. L’impost, concepte i
distincions. Diferents tipus d’impostos. Els elements integrants dels impostos.
Tema 23. Els principis impositius. Els principis del benefici i de la capacitat de
pagament. La incidència impositiva. Els sistemes fiscals. Les principals figures
impositives. Els condicionants de l’estructura tributària. Evolució i models internacionals.
Tema 24. Els costos de la imposició. Costos d’eficiència. Excés de gravamen i
imposició òptima. Costos recaptadors. El frau fiscal: Conceptes, efectes i condicionants.
Tema 25. Imposició sobre la renda de les persones físiques: concepte i naturalesa.
Evolució. Concepte fiscal de renda. La consideració de les diferents fonts. Les rendes
irregulars i les variacions patrimonials. Les rendes empresarials. Les exempcions i
les despeses deduïbles. La unitat contribuent: Problemes de delimitació i alternatives en el seu tractament. Les tarifes i els seus problemes. L’autoliquidació. Efectes
econòmics i valoració actual.
Tema 26. Imposició sobre societats: Concepte i característiques. Justificació.
Base imposable: Problemes i alternatives de determinació. Tipus de gravamen i
beneficis fiscals. La incidència de l’impost. La integració amb la imposició sobre
la renda de les persones físiques.
Tema 27. Imposició sobre la riquesa. L’imposició sobre successions i negocis
jurídics a títol gratuït. Fonament i crítica. Efectes. L’imposició sobre el patrimoni.
Determinació de la base. Efectes.
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Tema 28. La imposició general sobre les vendes. Concepte i classificació. La
imposició sobre el valor afegit: Tipologia i problemes. Incidència i valoració.
Tema 29. La imposició sobre consums específics. Raons justificatives. Evolució
i figures actuals. Incidència i efectes econòmics. Quota fixa versus imposició ad
valorem. La imposició sobre el comerç exterior.
Tema 30. La hisenda multinivell. Principis del federalisme fiscal. Distribució de
competències i models de finançament. Les subvencions intergovernamentals. La
hisenda internacional: La doble imposició internacional; l’harmonització fiscal.
Tema 31. El finançament de les comunitats autònomes. El règim foral i el règim
comú. Els ingressos de les comunitats autònomes. L’organització del sector públic
en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
ANNEX 4
ANNEX 4.1
Dret inancer i tributari. Part general i procediments tributaris
Tema 1. El dret financer: Concepte i contingut. La hisenda pública a la Constitució
Espanyola. Els recursos de la hisenda de la Generalitat de Catalunya dins del sistema
de finançament de les comunitats autònomes: composició i evolució.
Tema 2. El dret pressupostari: Concepte i contingut. La Llei general pressupostària.
La hisenda pública estatal. Els pressupostos generals de l’Estat. Els pressupostos
de la Generalitat de Catalunya i la Llei de finances públiques. L’execució de la despesa pública. El control de la gestió economicofinancera del sector públic estatal
i autonòmic: El Tribunal de comptes, la Sindicatura de Comptes i la Intervenció
General.
Tema 3. El dret tributari: Concepte i contingut. Fonts. La Llei general tributària:
Principis generals.
Tema 4. Els tributs: Concepte, finalitats i classes. La relació juridicotributària.
Fet imposable. No-subjecció i exempció. Meritació. Prescripció. L’aplicació de la
norma tributària. Interpretació, qualificació i integració. L’analogia. El conflicte
en l’aplicació de la norma tributària. La simulació.
Tema 5. Les obligacions tributàries: L’obligació tributària principal, l’obligació
tributària de realitzar pagaments a compte, les obligacions entre particulars, les
obligacions tributàries accessòries i formals. Les obligacions i deures de l’Administració Tributària. Els drets i garanties dels obligats tributaris. Col·laboració social
en l’aplicació dels tributs. Utilització de les noves tecnologies de la informació.
Tema 6. Els obligats tributaris. Contribuents. Subjectes passius. Successors.
Responsables solidaris i subsidiaris. Altres obligats tributaris. La capacitat d’obrar.
Representació. Domicili fiscal. La declaració censal. El deure d’expedir i lliurar
factures dels empresaris i professionals.
Tema 7. Elements de quantificació de l’obligació tributària principal i de l’obligació de realitzar pagaments a compte. Base imposable: Concepte, mètodes de
determinació. Base liquidable. Tipus de gravamen. Quota tributària. Comprovació
de valors. El deute tributari.
Tema 8. L’aplicació dels tributs: Concepte i òrgans competents. La informació i
assistència als obligats tributaris. La consulta tributària. El número d’identificació
fiscal. Els procediments administratius en matèria tributària: Prova, notificacions,
obligació de resolució i termini de resolució. Les liquidacions tributàries.
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Tema 9. Actuacions i procediments de gestió tributària (I). Iniciació. Declaracions.
Autoliquidacions. Comunicacions de dades.
Tema 10. Actuacions i procediments de gestió tributària (II). Procediment de
devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud o comunicació de dades.
Procediment iniciat mitjançant declaració. Procediment de verificació de dades.
Procediment de comprovació de valors. Taxació pericial contradictòria. Procediment
de comprovació limitada.
Tema 11. Recaptació tributària (I). Concepte de gestió recaptadora. Òrgans de
recaptació i les seves facultats. Obligats al pagament. Els ingressos. L’extinció dels
deutes: el pagament i altres formes d’extinció. Ajornaments i fraccionaments. La
compensació. Les garanties del deute tributari: la hipoteca legal tàcita, drets reals
de garantia, l’afecció i la retenció de béns.
Tema 12. Recaptació tributària (II). La recaptació en període voluntari i en període
executiu. L’inici i la suspensió del procediment de constrenyiment. Execució de
garanties. Fases: Embargament de béns i drets, alienació, subhasta, adjudicació de
béns i drets a la hisenda pública. Les terceries. Baixa provisional per insolvència. El
deutor fallit i el crèdit incobrable. Procediment front a responsables i successors.
Tema 13. La inspecció dels tributs. Funcions. Facultats. Deures. Diferents actuacions en el procediment d’inspecció: Obtenció d’informació, valoració, informe i
assessorament. Delictes contra la hisenda pública. Delicte de contraban: Definició,
tipificació, comís i alienació de béns.
Tema 14. La potestat sancionadora en matèria tributària. Principis. Subjectes
responsables. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries. Quantificació
de les sancions tributàries pecuniàries. Extinció de la responsabilitat. Procediment
sancionador en matèria tributària: Iniciació, instrucció i terminació.
Tema 15. La revisió dels actes de caràcter tributari en via administrativa: Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. Les reclamacions economicoadministratives: Actes impugnables. Òrgans de resolució. Procediments. Suspensió
d’actes impugnats.
ANNEX 4.2
Dret inancer i tributari. Part especial
Tema 16. El sistema tributari espanyol. Harmonització fiscal comunitària. Evolució i principals figures tributàries.
Tema 17. L’impost sobre la renda de les persones físiques (I). Naturalesa, objecte
i àmbit d’aplicació. Subjecció a l’impost: Aspectes materials, personals i temporals.
Determinació de la capacitat econòmica sotmesa a gravamen: Rendiments i guanys
i pèrdues patrimonials. Classes de renda. Integració i compensació de rendes.
Tema 18. L’impost sobre la renda de les persones físiques (II): Base imposable
i base liquidable. Reduccions. Adequació de l’impost a les circumstàncies personals i familiars del contribuent. Càlcul de l’impost estatal. Gravamen autonòmic.
Quota diferencial. Tributació familiar. Règims especials. Declaracions, pagaments
a compte i obligacions formals.
Tema 19. Impost sobre la renda de no residents i normes tributàries. Àmbit
d’aplicació. Elements personals. Subjecció a l’impost. Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent i sense. El gravamen especial sobre béns immobles
d’entitats no residents. L’impost sobre el patrimoni. Aspectes generals i relacions
amb altres tributs.
Tema 20. Impost sobre successions i donacions (I). Disposicions generals. Fet imposable. Subjectes passius. Responsables. Presumpcions. Meritació i prescripció.
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Tema 21. Impost sobre successions I donacions (II). Base imposable. Regles
especials. Reduccions subjectives i objectives.
Tema 22. Impost sobre successions i donacions (III). Base liquidable. Tarifa.
Quota tributària. Deduccions i bonificacions. Coeficients multiplicadors. Quota a
ingressar. Obligacions formals. Gestió de l’impost.
Tema 23. L’impost sobre societats (I): Naturalesa i àmbit d’aplicació. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions plenes i parcials. Base imposable. Concepte i
règims de determinació. Imputació temporal d’ingressos i despeses.
Tema 24. L’impost sobre societats (II): Període impositiu i meritació de l’impost.
Tipus de gravamen i quota íntegra. Deduccions per evitar la doble imposició. Bonificacions. Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats.
Pagament fraccionat. Règims tributaris especials: Especial referència als incentius
fiscals per a les empreses de reduïda dimensió.
Tema 25. L’impost sobre el valor afegit (I): Concepte i naturalesa. Àmbit d’aplicació. Fet imposable i supòsits de no-subjecció. Exempcions. Lloc de realització
del fet imposable. Subjecte passiu.
Tema 26. L’impost sobre el valor afegit (II): Meritació. Base imposable. Tipus de
gravamen. Deute tributari. Liquidació. Deduccions: Requisits. Règim de deduccions
en sectors diferenciats. Regla de prorrata. Deduccions anteriors al començament
de l’activitat. Devolucions. Règims especials.
Tema 27. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(I). Naturalesa i àmbit d’aplicació. Relacions entre les tres modalitats. Transmissions
patrimonials oneroses: fet imposable, subjecte passiu, base imposable i tipus de
gravamen. Quota tributària. Bonificacions. Regles especials.
Tema 28. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(II). Operacions societàries: fet imposable, subjecte passiu, base imposable i
quota tributària. Actes jurídics documentats. Fet imposable: documents notarials, mercantils i administratius. Subjecte passiu. Base imposable. Tipus de
gravamen.
Tema 29. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(III). Disposicions comuns a les tres modalitats de gravamen. Exempcions. La
comprovació de valors. Obligacions formals. Gestió i liquidació de l’impost.
Tema 30. Impostos especials (I). Els impostos especials de fabricació. Naturalesa
i elements estructurals. Supòsits generals d’exempció i devolució. Els impostos
especials sobre l’alcohol i les begudes alcohòliques. Impost sobre el vi i les begudes
fermentades. Impost sobre productes intermedis. Impost sobre l’alcohol i begudes
derivades.
Tema 31. Impostos especials (II). Impost sobre hidrocarburs. Impost sobre els
productes del tabac. Impost sobre determinats mitjans de transport. Impost sobre
vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Impost sobre l’electricitat.
Tema 32. Les taxes: Concepte i àmbit d’aplicació. Fet imposable. Subjecte passiu i
responsables. Meritació i liquidació. Els preus públics. Les exaccions parafiscals.
Tema 33. El finançament de les comunitats autònomes (I). Elements principals
dels tributs propis. Els tributs cedits. Òrgans i formes de relació entre les administracions tributàries de l’Estat i de les comunitats autònomes. La Llei 22/2009, de
18 de desembre. La Llei 16/2010, de 16 de juliol.
Tema 34. El finançament de les comunitats autònomes (II). Els tributs propis de
les comunitats autònomes: Aproximació general. El cas de Catalunya. El cànon de
l’aigua. Configuració. Fet imposable. Infraccions i sancions. L’impost sobre grans

Càrrecs i personal

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

60958

Núm. 5685 – 4.8.2010

establiments comercials. Fet imposable, subjectes passius, base imposable i liquidable. Tipus de gravamen. Beneficis fiscals. El gravamen de protecció civil.
Tema 35. La Llei reguladora de les hisendes locals. El sistema tributari local.
L’impost sobre activitats econòmiques. L’impost sobre béns immobles. La gestió
cadastral. Altres impostos locals.
(10.207.106)
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