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PROGRAMA 
 
 
RESUM TEMATIC I METODOLOGIA 
 
Una fracció força important de Despesa Nacional dels països del nostre entorn passa per les 
decisions i la gestió dintre del sector públic. La major o menor eficiència d’aquesta gestió te, 
doncs, grans repercussions. 
Aquesta assignatura pretén desenvolupar el coneixement de les eines que implica la gestió 
pública - bàsicament a l’Administració Pública, tant l’estatal com l’autonòmica i la local-,  
així com els elements politico-organitzatius i econòmico-financers que la configuren i 
condicionen. Es tracta, en definitiva, de contribuir a la formació de les persones que volen 
actuar professionalment en aquest camp. 
L’enfocament és principalment pràctic, prenent com a punt de referència l’objectiu 
d’eficiència per a aquesta gestió pública, adoptant tant la perspectiva dels qui han de vetllar 
per aquesta eficiència (els responsables polítics i els ciutadans en general), com dels experts 
o professionals que han d’actuar com a gestors públics. Concretament, els temes 3 al 7 seran 
tractats seguint un o més casos pràctics. 
 
 
 
AVALUACIÓ 

  L’avaluació global de l’assignatura depèn de: 1) examen final (70 %) i 2) valoració 
pràctiques fetes a classe o proposades pel professor (inclosa la participació) (30 %). Els 
alumnes que no assisteixin regularment a classe (o no superin la valoració de les pràctiques) 
tenen la opció de fer un examen final més complert amb una ponderació del 100 %. 

A la segona convocatòria el 100 % de la nota dependrà de l’examen final.  
 



CONTINGUT: 
Temes              sessions 
1.- EL SECTOR PÚBLIC  I LES SEVES ACTIVITATS       2 

1. Justificació de l’existència de la Gestió Pública 
2. Trets peculiars de l’organització Administració Pública: obligatorietat de ser-ne membre i 

capacitat de coacció  
3. Presentació de l’Administració Pública actual: Estatal, autonòmica, local, ens descentralitzats. 

Organigrama jeràrquic i de funcions 
4. Planificació estratègica i decisions estratègiques a les organitzacions públiques  

  
2.-EL PRESSUPOST, EINA BÀSICA EN EL SECTOR PÚBLIC        5 

1. El pressupost en les administracions públiques. Administració de l’Estat, Comunitats Autònomes i 
Administracions Locals. La formació del pressupost 

2. Estructura del pressupost. Pressupost de despeses i pressupost d’ingressos.- Especial rellevància 
de les previsions en el SP.  

3. Principis pressupostaris 
4. L’aprovació del pressupost general pel Parlament (o equivalent). Concreció documental. 
5. Comptabilitat pressupostària i la seva relació amb la comptabilitat financera.  
6. La comptabilitat pública com a sistema d’informació  

  
3.-EL PRESSUPOST DE DESPESES           5 

1. Classificació de la despesa. El crèdit pressupostari. 
2. Fases d’execució de la despesa i documents comptables  
3. Modificació del pressupost de despeses 
4. Llei de Contractes de les administracions públiques 

 
4.-EL PRESSUPOST D’INGRESSOS          3 

1. Classificació de l’ingrés. La partida pressupostària 
2. Fases d’execució de l’ingrés i documents comptables 
3. Recursos de naturalesa tributaria 
4. Recursos de naturalesa no tributaria 

  
5.-LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. EL COMPTE GENERAL     5 

1. La liquidació pressupostària 
2. El Romanent de Tresoreria 
3. El Compte General. Composició i aprovació.  
4. Procediments de control intern i extern 

 
6.-GESTIÓ DE PROJECTES I DE SERVEIS EN EL SECTOR PÚBLIC    6 

1. Formes de gestió. Gestió directa i gestió indirecta 
2. Incidència pressupostària i financera de les diferents formes de gestió  
3. Fases en la definició i en la gestió d’un projecte 
4. Definició d’indicadors per l’avaluació dels resultats  
 

BIBLIOGRAFIA 
 - Intervención General de la Asministración del Estado (IGAE) “Manual de Contabilidad Pública” (els 
   cap. 3, 4, 6, 8, 13 i 18). 
 - AECA “Indicadors de gestió per a les entitats públiques” 
 - Pollitt, Christopher, “El gerencialismo y los servicios públicos. La experiencia anglo-americana” 
 - Crespo, Miguel  “Contabilidad Pública” Ed.Pirámide 
 - Altre material (fotocòpies i apunts) que serà indicat a classe.   
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