
Tarragona, IV ed., curs acadèmic 2021 - 2022 
Modalitat virtual 

I. PRESENTACIÓ 

Els ens locals configuren una part molt important de l’Administració pública de Catalunya, amb una gran transcen-
dència, atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, per això, tenen com a missió la 
consecució del seu benestar.  
 

La complexitat jurídiques i tècniques de les competències i funcions que tenen encomanats els ens locals i les mo-
dificacions recents del seu règim econòmic, financer i tributari derivats de la crisi econòmica i de la promulgació de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera requereixen d’un procés 
d’adaptació i actualització dels coneixements del seu personal que presta serveis en els àmbits econòmic adminis-
tratius d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres ens públics dependents d’aquests. 
 

En aquest sentit, la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV) i la Càtedra d’Estudis Jurí-
dics Locals Màrius Viadel i Martín i la Diputació de Tarragona organitzen la IV edició del Diploma de postgrau en 
gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica dels ens locals, curs acadèmic -2021-2022, amb la col·laboració del 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Tarragona i l’Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques (ACM). 
 

II. OBJECTIUS 

Adquirir els coneixements necessaris dins de la vessant financera i tributària, en la gestió del pressupost i els dife-
rents sistemes de control de l’activitat econòmica al sector públic local. Analitzar i estudiar les utilitats de la compta-
bilitat financera o patrimonial, dels diferents recursos de les entitats locals, la seva recaptació i la tresoreria. Apro-
fundir en l’abast de la gestió econòmica de l’activitat dels ens públics, així com en la vessant jurídica del control 
econòmic dels ens locals. 

III. Destinataris 

Llicenciats, diplomats o graduats en dret, ciències econòmiques i empresarials, ciències polítiques i de l’administra-
ció i sociologia i amb altres titulacions superiors que permetin l’accés als cossos funcionarials dels grups A1 i A2 i el 
seu equivalents a la contractació laboral.  
 

IV. ESTRUCTURA 
El Diploma de postgrau en gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica dels ens locals, curs acadèmic 2021-
2022, té una durada acadèmica de 30 crèdits ECTS.  
 

El programa es realitzarà en modalitat virtual, a través de la plataforma moodle de la FURV, tret de les sessions 
pràctiques que seran presencials  
 

V. AVALUACIÓ 
El Diploma de postgrau en gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica dels ens locals s’avalua mitjançant la 
resolució de supòsits pràctics presencials al llarg del programa. En tot cas, és obligatòria l’assistència al 70% de les 
sessions virtuals i presencials. 

VI. TITULACIÓ 
La superació d’aquests estudis comporta l’atorgament dels títol de Diploma de postgrau en gestió, control i fisca-
lització jurídica i econòmica dels ens locals,  atorgat per la Universitat Rovira i Virgili  
 

VII. ORGANITZEN 
Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel I Martín , Fundació URV. Centre de Formació Permanent, Diputació 
de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili 
 

VIII.  COL·LABOREN 
Departament de Dret Públic, Facultat de Ciències Jurídiques, Col·legi de Secretaris, Interventors i Treso-
rers d’Administració Local de Tarragona  



 

4. Gestió del  pressupost (3 cr.)  
Introducció a l’estudi del pressupost, la despesa pública i els ingressos públics, principis pressupostaris i 
tècniques pressupostàries. Aprovació, execució i liquidació. El compte general. 
 

 El pressupost: concepte i contingut. Principis pressupostaris. 
 El pressupost d’ingressos i el pressupost de despeses. Estructura pressupostària. 
 Elaboració i aprovació. La pròrroga pressupostària. 
 Modificacions de crèdit: classes, finançament i tramitació. 
 L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos. 
 La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent 

de tresoreria. 
 El compte general. Concepte i tramitació. Estats comptables bàsics. Indicadors de gestió. 
 La Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Marc normatiu. Principi d’estabilitat pressu-

postària. Regla de la despesa. Principi de sostenibilitat financera: PMP i deute viu. La distribució del su-
peràvit. Mesures preventives, correctives i coercitives. Els plans econòmic financers: confecció i segui-
ment 

 Impost sobre el Valor Afegit 
 

5. Comptabilitat pública local (3.5 cr.) 
Concepte de comptabilitat, mètode de la partida doble, el cicle comptable, el marc conceptual de la 
comptabilitat pública i les noves instruccions de comptabilitat, especial referència al quadre de comptes i 
les principals novetats introduïdes. 
 

 Comptabilitat pública local. Concepte, competències i finalitats. 
 Els principis comptables públics. 
 El pla general de comptes dels ens locals. Anàlisi del quadre de comptes. Comptes de balanç: grups 1, 2, 

3, 4 i 5; comptes de resultats: grups 6 i 7, els comptes 8 i 9 i els comptes de control pressupostari: grup 0. 
 Tractament del patrimoni municipal del sòl. 
 Ajustos a realitzar al tancament. 
 Revisió d’estats comptables i verificacions pel tancament. 
 Interpretació dels valors dels estats comptables bàsics: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, 

estat de liquidació, estat de fluxos d’efectiu i estat de canvis del patrimoni net. 
 El Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona en matèria comptable. 
 

6. Costos de serveis (1 cr.) 
Anàlisi dels costos dels serveis locals. La sostenibilitat financera de la tipologia de serveis que presten els 
ens locals.  
 

 Costos efectius dels serveis. 
 Metodologies d’implementació d’un sistema de costos. 
 L’experiència d’implementació d’un sistema de costos . 
 

7. Règim jurídic de la tresoreria local (2 cr.) 
 

Estudi de la tresoreria. Polítiques de col·locació d’excedents. Operacions de tresoreria i gestió de la liquidi-
tat. La planificació de les previsions financeres i els pressupostos de tresoreria. 
 

 La tresoreria  de les Entitats Locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. 
Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. 

 La realització de pagaments i l’estat de conciliació. 

IX. PLA D’ESTUDIS 
 

Diploma de postgrau en gestió, control i fiscalització jurídica i econòmica dels ens locals 
(30 ECTS) 
 

0. Inauguració (0.5 cr.) 

1. Dret financer i tributari (1.5 cr.) 
Anàlisi del dret financer i tributari, principis constitucionals i estructura del sistema impositiu. Procedi-
ment de gestió tributària, inspecció i revisió. 
 

 Concepte del Dret financer; autonomia i fonts del dret financer. 
 Principis constitucionals de l’ordenament financer. 
 El sistema impositiu de l’Estat espanyol. 
 La relació tributària: fet imposable; subjectes i extinció de l’obligació tributària. 
 Infraccions i sancions. 
 El procediment de recaptació. Procediments d’inspecció i processos de revisió en matèria tributària. 
 

2. Gestió financera local (2 cr.) 
Estudi de les hisendes local. Legislació aplicable. Anàlisi dels diferents recursos de les Entitats Locals i 
especialment dels impostos locals. 
 

 Les Hisendes Locals: règim jurídic. 
 Els recursos de les hisendes locals. Concepte i classes. 
 Els tributs locals: Principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària. Orde-

nances fiscals. 
 L’impost sobre béns immobles.  
 El cadastre immobiliari. (sessió monogràfica). 
 L’impost sobre activitats econòmiques. 
 L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 Taxes, preus públics i contribucions especials. 
 La participació de municipis i províncies en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. 
 Altres ingressos locals: multes, producte d’operacions de crèdit, ingressos de dret privat. 
 Subvencions corrents i de capital. 
 

3. Recaptació local (1.5 cr.) 
Introducció a la gestió recaptatòria de les entitats locals. Reglament general de recaptació i anàlisi del 
procediment de recaptació en període voluntari i executiu. 
 

 La gestió recaptatòria de les entitats locals. Règim legal. El reglament general de recaptació. Delega-
ció de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs. 

 Els obligats al pagament. Classificació. El pagament: requisits, mitjans, justificants i garanties. Efectes 
del pagament. Ajornament i fraccionament del pagament. Altres formes d’extinció dels deutes. 

 La recaptació en període voluntari. Deutes de notificació individual i deutes de notificació col·lectiva i 
periòdica. Estudis econòmics i financer per a les ordenances fiscals. 

 La recaptació en període executiu. El procediment de constrenyiment. Recàrrecs. Terminis d’ingrés i 
interessos de demora. 

 L’embargament dels béns. Dipòsit i alienació dels béns embargats. Costes dels procediment. Adjudi-
cació dels béns. Crèdits  incobrables. Finalització de l’expedient. Recursos i responsabilitats. 

 Procediments d’inspecció i processos de revisió en matèria tributària  



 La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. 
 La rendibilització d’excedents de Tresoreria. 
 Tutela financera als ens locals 
 Operacions de tresoreria. 
 Operacions de crèdit a llarg termini. 
 

8. Control i fiscalització econòmica local (3.5 cr.)  
Sistemes de control en les administracions públiques, control intern i control extern. Anàlisi de la funció intervento-
ra i del control financer, d’eficàcia i d’eficiència. Introducció a l’auditoria  en el sector públic. Sistemes de control en 
les administracions públiques. Classes de auditories i anàlisi dels principis i normes d’auditoria del sector públic. 
Realització del treball d’auditoria i elaboració de l’informe d’opinió.  

 

 EL Reglament de control intern: claus del model de control intern de les administracions locals del segle XXI. 
 La funció interventora i el control financer: diferenciació metodològica i àmbit d'aplicació. Estructuració d'un 

control efectiu del grup municipal. Nous procediments en la funció interventora: la comprovació material de la 
inversió i altres. 

 Adequació del model de control existent al model de control intern del Reglament 424/2017. Regulació del mo-
del de la nostra entitat. La instrucció de control intern. Determinació dels aspectes a revisar en l'àmbit de la fisca-
lització o intervenció prèvia de drets i obligacions. El règim de control simplificat del títol V del Reglament de 
Control Intern: abast i implantació. L'aplicació del mòdul de fiscalització a l'expedient electrònic corporatiu: L'ex-
periència de la Diputació de Girona. 

 Preparació del pla anual de control financer en base a una anàlisi de riscos. El pla de control permanent. El pla 
d'auditories Selecció dels expedients a revisar en control financer. Determinació de la grandària de la mos-
tra. Mostreig estadístic i no estadístic. Criteris de selecció. Aplicació pràctica del control financer permanent a 
organismes autònoms: Els programes de treball de les àrees de revisió de contractació, subministraments i 
obres. L'Auditoria Financera dels comptes anuals. 

 La metodologia de l'auditoria aplicada al control intern de les administracions locals. Les àrees de revisió. Els 
programes de treball. Proves i procediments d'auditoria. Papers de treball. Els informes. 

 Preparació dels programes de treball per àrea de revisió del pla de control financer permanent. El la d'auditories: 
control financer d'entitats dependents, concessionaris de serveis i beneficiaris de subvencions. Implantació i 
resultats. 

 El control extern. 
 La responsabilitat comptable. 
 Taula rodona. Control i fiscalització econòmica local. 
 

9. Anàlisi jurisprudencial sobre control jurídic  econòmic dels ens locals (1 cr.)  

Estudi del regim jurídic de la gestió, el control i la fiscalització econòmica als ens locals. 

10. Pràctiques avaluatives integrades (3 cr.) 

11. Exercici pràctic final (8 cr.) 

12. Cloenda (0.5) 

X. DOCENTS 
 

 Sandra Andreu i Febas, cap, Serveis Econòmics d’Intervenció, Diputació de Tarragona   
 Ramon Auset i Martí, responsable, Àrea de Corporacions Locals, Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor, Generalitat de Catalunya  
 Dra. Isabel Brusca Alijarde, professora titular d’economia financera i comptabilitat, Universitat de Sara-

gossa  
 Alberto Callau López, cap d’executiva, Organisme Autònom de Gestió d’Ingressos Locals. BASE, Diputa-

ció de Tarragona 
 Josep Maria Chavarria i Tenesa, cap de gestió tributària, Organisme Autònom de Gestió d’Ingressos 

Locals. BASE, Diputació de Tarragona 
 Tomàs Carbonell i Vila, interventor general, Diputació de Tarragona  
 Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer general, cap d’àrea, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarrago-

na i professor honorari de dret administratiu, URV 
 Dr. Pere Espaulella i Afán de Rivera, adjunt a intervenció, Ajuntament de la Garriga  
 Enric Espina i Vàzquez, supervisor, Sindicatura de Comptes  
 Marc Esteve i Tarragó, cap de comptabilitat, Ajuntament de Tarragona  
 José Fernando Chicano Jávea, interventor general, Ajuntament de Tarragona  
 Yolanda Guimerà i Mèlich, tresorera general, Ajuntament de Tarragona  
 Eduard Gracián i Moreno, associat, Àrea Tributària, Durán-Sindreu, Assessors Legals i Tributaris i profes-

sor associat de dret financer i tributari, UPF  
 Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de Tarra-

gona i professora associada d’economia, URV 
 Núria Josa i Arbonès, interventora general, Diputació de Girona    
 Marta Junquera i Bernal, directora, Assessoria Jurídica, Sindicatura de Comptes  
 Josep Mateu i Beà, viceinterventor general, Ajuntament de Reus  
 Eva Mota Sánchez, Viceinterventora general, Ajuntament, Chiclana de la Frontera 
 Rosa Maria Muñoz i Rodón, magistrada, Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 4, Barcelona  
 Andreu Navas i Amenós, cap d’inspecció tributària, Organisme Autònom de Gestió d’Ingressos Locals. 

BASE, Diputació de Tarragona 
 Cristina Òdena i Rufié, cap, Servei de Tresoreria, Diputació de Tarragona  
 Dr. Joan Pagès i Galtés, catedràtic de dret financer i tributari, URV  
 Dra. Montserrat Peretó i García, professora titular de dret financer i tributari, UAB  
 Jordi Pérez i Cascante, soci director responsable, Àrea d’Auditoria del Sector Públic, Crowe Horwalh 

PLM Auditors, SLP, Barcelona  
 Jaime Porquet Colomina, Interventor, Diputació d’Osca  
 Dr. Javier Requejo García, viceinterventor general , Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret 

administratiu, URV  
 Francesc Roldán Burgos, interventor general, Ajuntament de Sant Joan Despí, i professor associat de 

comptabilitat pública i pressupostos, UPF  
 Baldomero Rovira  i López, interventor general, Ajuntament de Reus i president del Col·legi de Secreta-

ris, Interventors i Tresorers d’administració Local de Tarragona  
 Dr. Àngel Urquizu i Cavallé, catedràtic de dret financer i tributari, URV  
 Dra. Lucía Casado Casado, professora tirular de dret administratiu, URV 
 Maria Alba Marfà i Florensa, asessora jurídica, Hospital Comarcal d'Ampota SAM i professora associada 

de dret administratiu, URV 



XI. DIRECCIÓ ACADÈMICA 
 

 Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer general, cap d’àrea, Servei d’Assistència Municipal, Diputació de 
Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV 

 Dr. Joan Pagès i Galtés, catedràtic de dret financer i tributari, URV 

 Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis 
Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín , URV 

 

XII. COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 

 Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora de dret administratiu, URV 

 Dra. Laura Presicce, investigadora postdoctoral de dret administratiu, Universitat de Bologna 

 Dra. Sílvia Carmona Garias, lletrada, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i professora associada de dret 
administratiu, URV 

 

XIII. INFORMACIÓ GENERAL 
 

Inscripció i matrícula 
 

Octubre  -  desembre de 2021 
 

Web de la Fundació URV 
https://www.fundacio.urv.cat/
diploma_de_postgrau_en_gestio_control_i_fiscalitzacio_juridica_i_economica_dels_ens_locals/of/
CAT/EFIJUDA-A1-2021-4 
 
Fundació URV.- Centre de Formació Permanent 
AV Onze de setembre, 112- Reus 
www.fundacio.urv.cat/formacio 
Sra. Raquel Ramos Morata 
raquel.ramos@fundacio.urv.cat 
Tel. 977779964  
 

Plataforma sessions virtuals 
Moodle de la FURV, aplicatiu Blackboard Collaborate 
 

Lloc sessions presencials 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona. 
 

Horari 
Dimarts i dijous de 16 a 20 h.  
 

Calendari 
Desembre  -   juliol de 2021 
 

Import 
2.250.- € 
 

Capacitat 
Mínim 20 i màxim 40 participants. 
Tindrà prioritat el personal en actiu al servei dels ens locals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

https://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_gestio_control_i_fiscalitzacio_juridica_i_economica_dels_ens_locals/of/CAT/EFIJUDA-A1-2021-4
https://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_gestio_control_i_fiscalitzacio_juridica_i_economica_dels_ens_locals/of/CAT/EFIJUDA-A1-2021-4
https://www.fundacio.urv.cat/diploma_de_postgrau_en_gestio_control_i_fiscalitzacio_juridica_i_economica_dels_ens_locals/of/CAT/EFIJUDA-A1-2021-4
mailto:raquel.ramos@fundacio.urv.cat

