Modalitat

Durada

En línia

TOTAL 30 h

Certificació

Aprofitament

CURS EN LÍNIA: GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ MUNICIPAL.
Dades de l’activitat Formativa
Durada de la jornada: 30 hores.
Data d’inici i finalització de les sessions en línia: de dia 16 de setembre a 16 d’octubre de 2019
Ponents: El senyor Jose Manuel Farfan Perez (Tresorer general de la Diputació de Sevilla i del Organisme
Provincial d’Assessorament Econòmic i Fiscal, OPAEF), el senyor Eliseo Garrido Perez (Assessor jurídic de
l’OPAEF de la Diputació de Sevilla) i el senyor Ricardo Diaz Andres (Cap de departament d’embargaments i
subhastes de l’OPAEF).
Destinataris: Personal d’ajuntaments dels grups A1 i A2 de l’àrea econòmica-financera, així com altre
personal que realitzi funcions en les àrees de Gestió Tributària.

Inscripció: Les persones interessades s’inscriuran mitjançant un qüestionari que hauran d’enviar
telemàticament. L’enllaç del formulari es troba a la seu electrònica del Consell de Mallorca
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=34502. El termini de preinscripció acabarà dia 11 de
setembre tot i que abans, el personal de Formació es podrà posar en contacte amb les persones ja
sol·licitants que compleixin amb els requisits demandats, per anar agilitzant la gestió del procés
d’inscripció. Passada aquesta data, si queden places disponibles, es podran admetre preinscripcions
fins a esgotar-les.
Nombre de participants: La jornada té un límit de participació de 90 alumnes.
Objectius generals: Potenciar el coneixement dels Empleats Públics que presten el seu servei o
puguin desenvolupar activitats dins de l'àrea dels serveis Econòmics-Financers i especialment en la
funció de Gestió Tributària i Recaptació d'una entitat local, tant pel que fa a les matèries específiques
per al desenvolupament del seu treball com les eines necessàries per a l'aplicació pràctica d'aquests
coneixements
Continguts
Unitat 1 Gestió Tributària. 1. Anàlisi de normativa. 2. L'ordenament tributari i les normes tributàries.
Unitat 2 Impostos sobre béns immobles. 1. Impost sobre béns immobles. Doctrina i jurisprudència.
Unitat 3 Procediments específics. 1. Extinció del deute tributari. 2. Els responsables tributaris i
successors de persones físiques i jurídiques. 3. Les notificacions en matèria tributària i recaptatòria.
Unitat 4 Recaptació. 1. Recaptació dels tributs municipals. 2. La recaptació executiva dels tributs
municipals.
Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes disposin,
durant el desenvolupament de les activitats, d’un aparell amb connexió a Internet que els permeti el
seguiment de les tasques proposades. Es lliuraran a cada mòdul: legislació i jurisprudència aplicable;
unitats didàctiques i presentacions; models de gestió tributària i recaptació; test d'autoavaluació
obligatoris i espais de comentaris i preguntes als professors.
Avaluació: Superació de les proves (exàmens tipus test i supòsits pràctics). La participació en els
espais de reflexió i debat de cada unitat és obligatòria, i serà valorada per completar l’avaluació del
curs.
Certificacions: S’emetran certificacions aprofitament a les persones inscrites que superin els criteris
i procediments d’avaluació, d’acord amb els informes de seguiment emesos per l’equip docent.

https://web.conselldemallorca.cat/formacio-municipis

denri@conselldemallorca.net

971173873
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