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PRESENTACIÓ 

► Objectius del Curs: Proporcionar als assistents una completa formació teòric-pràctica 
sobre els diferents procediments tributaris (gestió, inspecció i recaptació). 

 Saber aplicar i identificar els diferents mitjans de recurs en els procediments tributaris. 

 Conèixer, des d’un punt de vista eminentment pràctic, les funcionalitats que ofereix la Seu 
Electrònica de l’AEAT tant respecte de la tramitació dels expedients com en el camp de la 
informació i assistència. En cadascun dels mòduls es farà referència als serveis web i 
eines d’ajuda que la pàgina web de l’AEAT proporciona en aquesta específica matèria. 

Es posarà l’accent principalment en les novetats, tant normatives com doctrinals i 
jurisprudencials, complementant la formació teòrica amb supòsits pràctics. 
 
 
 
 
PONENT 
Sr. ROBERTO LUENGO MARTÍN 
Cap d’Unitat de la Dependència Regional d’Inspecció de Catalunya de l’Agència Tributària 
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Informació General 
Lloc:  Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
   (s’impartirà de forma virtual, a través de la plataforma Zoom) 
   Els alumnes inscrits al Curs, podran seguir en directe la ponència, intervenint 
   si ho creuen necessari, i tindran accés a la informació i les sessions gravades, 
   durant el període de durada del curs. 

Durada: Octubre – Desembre 2020 (dimarts). Curs complet: 30 hores 
Horari: 16:30 – 19:30 h. 
Dates:  13, 20 i 27 d’octubre 
    3, 10, 17 i 24 de novembre 
    1, 9 (dimecres), i 15 de desembre 

Preu inscripció (per curs complet o per mòduls individuals) 

Preu Curs Complet:   Col.legiats – 240 euros 
          No Col.legiats – 280 euros 

Preu Mòduls Individuals:   Col.legiats – 60 euros 
            No Col.legiats – 90 euros 
 
Es prega efectuar la inscripció abans del dia 8 d’octubre. 
El càrrec del curs o mòduls, es realitzarà prèviament a l’inici del mateix. 

Inscripcions: a través del telèfon 977 22 45 13 
      o enviant un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
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PROGRAMA 

MÒDUL I. DISPOSICIONS COMUNES ALS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 
Dies 13 i 20 d’octubre de 2020 (durada mòdul I: 6 hores) 

●  Aplicació dels tributs: 
  ▪ Drets i garanties dels obligats tributaris. 
  ▪ Informació i assistència als obligats tributaris. 

●  Obligacions formals dels contribuents: Censos, NIF i domicili fiscal. 

●  Normes comunes sobre actuacions i procediments tributaris: 
  ▪ Especialitats relatives al desenvolupament i tramitació dels procediments 
   administratius en matèria tributària. Especial referència a: 
   ◦ Requeriments d’informació a l’obligat tributari i a tercers. 
   ◦ La càrrega de la prova. 
   ◦ Notificacions tributàries. 
   ◦ Períodes d’interrupció justificada i dilacions. 
  ▪ Persones amb qui han d’entendre’s les actuacions administratives: 
   ◦ Actuacions amb successors. 
   ◦ Actuacions en supòsits de liquidació o concurs. 
   ◦ La representació en els procediments tributaris. 

MÒDUL II. ACTUACIONS I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
Dies 27 d’octubre i 3 de novembre de 2020 (durada mòdul II: 6 hores) 

●  Introducció: Contingut de la gestió tributària. 
●  Formes d’inici de la gestió tributària. 
●  Declaració tributària, Autoliquidacions, complementàries i substitutives. 
●  Procediment de devolució. 
●  Procediment iniciat mitjançant declaració. 
●  Procediment de verificació de dades. 
●  Procediment de comprovació de valors. Taxació pericial contradictòria. 
●  Procediment de comprovació limitada. 
●  Altres procediments. Especial referència al procediment de rectificació 
  d’autoliquidacions. 

MÒDUL III. PROCEDIMENT D’INSPECCIÓ 
Dies 10 i 17 de novembre de 2020 (durada mòdul III: 6 hores) 

●  Introducció: Actuacions i procediment d’inspecció. Facultats de la inspecció. 

●  Iniciació del procediment d’inspecció: 
  ▪ Drets i obligacions. 
  ▪ Formes d’inici. Especial referència a la personació. 
  ▪ Efectes de l’inici. 
  ▪ Abast de les actuacions. Anàlisi de la preclusivitat. 

●  Tramitació del procediment d’inspecció: 
  ▪ Lloc i horari de les actuacions inspectores. 
  ▪ Mesures cautelars. 
  ▪ Durada del procediment inspector. Extensió i suspensió. 
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●  Terminació del procediment d’inspecció: 
  ▪ Les actes d’inspecció: classes, contingut i formalització. 
  ▪ Liquidacions derivades de les actes d’inspecció. 

●  Actuacions en supòsits de delictes contra la Hisenda Pública: La liquidació vinculada a 
  delicte. 

MÒDUL IV. PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ 
Dies 24 de novembre i 1 de desembre de 2020 (durada mòdul IV: 6 hores) 

●  Introducció: actuacions i procediment de recaptació. Facultats de la recaptació 
  tributària. 

●  Extinció del deute tributari: 
  ▪ Garanties del deute tributari. 
  ▪ Especial referència als ajornaments i fraccionaments. 

●  La recaptació tributària en període executiu: 
  ▪ Causes que impedeixen l’inici del període executiu en el procediment de recaptació. 
  ▪ Conseqüències de l’inici del període executiu. 
  ▪ El procediment de constrenyiment: Iniciació, desenvolupament, motius d’oposició a 
   la provisió de constrenyiment, suspensió del procediment de constrenyiment, 
   terminació. 
  ▪ Procediment de recaptació enfront dels responsables i successors. Especial 
   referència a la derivació de la responsabilitat. 

MÒDUL V. ELS RECURSOS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA 
Dies 9 de desembre (dimecres) i 15 de desembre de 2020 (durada mòdul V: 6 hores) 

●  Normes generals de la revisió en via administrativa. 

●  Procediments especials de revisió: 
  ▪ Revisión d’actes nuls de ple dret. 
  ▪ Declaració de lesivitat. 
  ▪ Revocació. 
  ▪ Devolució d’ingressos indeguts. 
  ▪ Rectificació d’errades. 

●  Recurs de reposició: 
  ▪ Suspensió de l’execució de l’acte impugnat. 
  ▪ Resolució. 

●  Les Reclamacions Econòmic administratives: 
  ▪ Disposicions generals. 
  ▪ Suspensió de l’acte impugnat. 
  ▪ Procediment econòmic administratiu. 
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