
Diploma de postgrau en  
règim jurídic de l’atenció a  

la persona en matèria social 

Tarragona, I. edició, curs acadèmic 2021-2022 
Modalitat Virtual 

I. PRESENTACIÓ 
 

Amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (LSS) es configura el Sistema Català de Ser-
veis Socials (SCSS), amb un règim jurídic propi, com a un dels pilars de l’estat del benestar, 
que configura el dret a l'accés als serveis socials com a un dret subjectiu de caràcter universal 
que esdevé un dels principis bàsics del SCSS. A més, entre d’altres qüestions, l’atenció a les 
persones usuàries es personalitza i es prioritza la possibilitat de romandre a l’entorn i es de-
termina la col·laboració entre els serveis socials i sanitaris i amb el tercer sector, així com la 
cooperació interadministrativa. 
 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència, ha comportat una nova etapa en el desenvolupament dels ser-

veis socials i ha dotat el Sistema Públic Català de Serveis Socials del marc normatiu necessa-
ri per desenvolupar l'atenció i les prestacions als col·lectius de persones en situació de depen-
dència. Així mateix, s’han aprovat diverses normatives relatives a l’atenció i protecció de situ-
acions d’especial de vulnerabilitat i/o dependència com són, entre d’altres, la infància en risc, 
la violència masclista, l’emergència habitacional, o la pobresa energètica. 
 

El conjunt normatiu que regula el règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social es 
configura com a un corpus iuris especialitzat, que cal ordenar, sistematitzar, analitzar i estudi-
ar amb profunditat i amb aquest objectiu aquest curs acadèmic 2021-2022, la Universitat Rovi-
ra i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV), la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Mà-
rius Viadel i Martin i la Càtedra d’Inclusió Social, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i el De-
partament de Drets Socials organitzen la primera edició del Diploma de postgrau en règim 
jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, en format virtual. 
 

II. OBJECTIUS 
 

Analitzar l’Ordenament jurídic de l’atenció a la persona en matèria social que requereix de 
juristes especialitzats que operin a les administracions públiques i llurs sectors dependents, al 
tercer sector i a l’àmbit privat; així com l’especialització jurídica de les persones professionals 
dels serveis socials i d’altres àmbits concurrents, que operen en aquests ens públics i privats. 
 

III. DESTINATÀRIES 
 

 Tècniques de serveis socials 
 Responsables de programes, centres i entitats de l’àmbit social 
 Tècniques i lletrades d’administracions públiques, especialment locals 
 Assessores jurídiques i lletrades d’entitats del tercer sector i d’altres proveïdors de serveis 

socials. 
 Advocades en exercici professional 
 Llicenciades, diplomades i graduades en treball social, educació social, dret, gestió i admi-

nistració pública, administració i direcció d’empreses, relacions laborals i ocupació, sociolo-
gia, ciències polítiques i de l’administració, antropologia, psicologia, psicopedagogia  



 

II) Model de l’atenció a la persona en matèria social (4 cr. ECTS) 
 

4. Sistema de serveis socials 
- Marc general 
- Competències en matèria de serveis socials  
- Cartera de serveis socials 
- Serveis socials bàsics locals 
- Serveis socials especialitzats  

 

5. Prestacions del sistema de serveis socials  
- Renda garantia de ciutadania 
- Prestacions socials no contributives de la Seguretat Social  
- Prestacions del sistema de protecció a  la dependència  

 

6. Estructura dels serveis socials  
- Organització administrativa  
- Direcció, ordenació, control i supervisió administrativa  

 

7. Personificacions jurídiques en l’àmbit social  
- Entitats de caràcter privat: lucratives i no lucratives  
- Ens instrumentals de caràcter públic  

 

8. Gestió de serveis socials locals  
- Gestió del serveis socials locals 
- Gestió de serveis especialitzats delegats 

 

III) Activitat d’atenció a la persona en matèria social (8 cr. ECTS) 
 

9. Provisió dels serveis socials  
- Autorització i registre, acreditació i homologació  
- Comunicació prèvia i declaració responsable 

 

10. Formes de prestació en l’àmbit social  
- Prestació pública : fórmules contractuals i no contractuals 
- Prestació per la iniciativa privada  

 

11. Mecanismes de control en l’àmbit social 
- Drets dels consumidors i usuaris  
- Accés a la informació 
- Protecció de dades i confidencialitat 
- Transparència i bon govern 
- Sindicatura de greuges i àmbit social  
- Ministeri fiscal i comissionats parlamentaris 

 

12. Responsabilitat i àmbit social  
- Responsabilitat administrativa  
- Responsabilitat civil de la prestació privada 
- Responsabilitat penal i responsabilitat civil derivada de delicte 

IV. ESTRUCTURA 
El Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social 
està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al Sistema Europeu de Transfe-
rència i Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits 
ECTS, estructurats en 5 grans blocs i 19 seminaris de contingut teòric i pràctic i un 
exercici o treball final.  
 

V. AVALUACIÓ 
El Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social 
s’avalua mitjançant la resolució de supòsits pràctics al llarg del programa i la realitza-
ció un exercici o treball final. En tot cas, és obligatòria l’assistència virtual al 60% de 
les sessions  
 

VI. TITULACIÓ 
La superació d’aquests estudis comporta l’assoliment del títol universitari de Diplo-
ma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, atorgat per 
la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb la normativa vigent . 
 
VII. PLA D’ESTUDIS 
Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social  
(30 cr. ECTS) 
 

I) Marc general de l’atenció a la persona en matèria social (6 cr. ECTS) 
 

0. Inauguració 
- Objectius del mil·lenni, grans reptes, i  drets digitals: nous desafiaments per 

a l’atenció a las persones en l’àmbit social  
 

1. Introducció  
- Marc internacional i europeu  
- Conceptes generals dels serveis socials 
- Ètica i serveis socials  
 

2. Tercer Sector 
- Conceptualització 
- ONG’s i iniciativa privada sense ànim de lucre 
- Gestió d’entitats 
 

3. Introducció a l’administració pública  
- Procediment administratiu electrònic 
- Convenis administratius  
- Activitat de limitació  
- Activitat de foment  
- Activitat de servei públic  
- Inspecció administrativa 
- Règim sancionador  

 



 

13. Litigiositat en l’àmbit social  
- Litigiositat Administrativa  
- Litigiositat Social  
- Litigiositat Civil  
- Litigiositat Penal 

 

14. Gestió del personal a les entitats socials  
- Gestió en l’àmbit públic 
- Gestió en l’àmbit privat 

 

15. Finançament del sistema de serveis socials  
- Finançament, quota social i copagament  
- Costos de referència 

 

16. Figures de suport a l'exercici de la capacitat jurídica 
- Figures de caràcter personal 
- Figures de caràcter patrimonial 

 

IV)  Àmbits d’atenció a la  persona en matèria social (4 cr. ECTS) 
 

17. Prestacions socials residencials 
- Conceptualització i tipologia de centres  
- Estatut jurídic del usuari  

 

18.  Àmbits concurrents  
- Serveis i prestacions de caràcter sanitari 
- Serveis educatius 

 

19. Àmbits sectorials  
- Infància i adolescència 
- Violència de gènere 
- Gent gran  
- Discapacitats 
- Malalties i trastorns mentals  
- Addiccions 
- Dependència 
- Pobresa energètica 
- Emergència habitacional 
- Pobresa i sensellarisme 
- Migracions, estrangeria i refugiats 
 

20. Sessions monogràfiques 
- Reptes en la gestió dels serveis socials a Barcelona  

- Règim jurídic dels Menors Estrangers No Acompanyats  
21. Cloenda 

- La prestació de serveis a la persona: entre salut i serveis socials  
 

V) Praxis (8 cr. ECTS) 
- Pràcticum  
- Exercici o treball final   

VIII . DOCENTS 
 

Elisa Abellán Hernández, presidenta, Consell de Deontologia Professional, Col·legi Oficial 
de Treball Social de Catalunya i professora associada de treball social i serveis socials, URV 
Dr. Joan Maria Adserà i Gebellí, director general, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla 
Elisa Alegre Agís, assessora, Grup Municipal En Comú Podem, Ajuntament de Tarragona i 
professora associada de treball social i serveis socials, URV 
Carles Alegret i Bartolín, lletrat dels serveis jurídics, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i 
professor associat de dret mercantil, URV 
Dr. Joan Amenos i Álamo, professor titular de dret administratiu, UAB 
Dra. Claudia Maria Anleu Hernández, professora associada de treball social i serveis so-
cials, URV 
Cristina Aranda Hernández, economista, Subdirecció General d’Anàlisi i Seguiment de les 
Despeses, Departament d’Economia i Hisenda , Generalitat de Catalunya  
Joan Aregio i Navarro, cap dels serveis jurídics, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, pro-
fessor honorari de dret administratiu, URV 
Àngels Armengol Armengol, tècnica d’administració general, Ajuntament de Valls i pro-
fessora associada de treball social i serveis socials, URV 
Francesc Josep Artero i Juan, advocat i professor associat de dret administratiu, URV 
Dr. Josep Ramon Barberà i Gomís,  advocat i professor associat de dret administratiu, UPF 
Josep Miquel Beltrán i Mauri, director gerent, Institut Municipal de Serveis Socials, Ajun-
tament de Tarragona 
Dr. Àngel Gabriel Belzunegui Eraso, professor titular de sociologia, URV i investigador, 
Centre d’Investigacions Sociològiques 
Ferran Busquets i Forès, director, Fundació Arrels  
Jesús Maria del Cacho Ribera, jutge de menors, Tarragona i professor associat de dret 
penal, URV 
Carles Campuzano i Canadès, director general, Federació Catalana de Discapacitat In-
tel·lectual (DINCAT) 
Dra. Sílvia Carmona i Garias, lletrada dels serveis jurídics, Xarxa Sanitària i Social Santa 
Tecla i professora associada de dret administratiu, URV 
Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu, URV  
Dr. Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de dret administratiu, UOC 
Marina Claverías i Fernández, coordinadora de projectes de mentoria, Associació 
Quilòmetre Zero de Tarragona i professora associada de treball social i serveis socials, URV 
Laura Costa Quiñonero, lletrada responsable de la coordinació jurídica de serveis socials, 
Assessoria Jurídica, Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya 
Xavier Delgado Alonso, coordinador, Programes d'Inclusió i Cohesió Social, Direcció Gene-
ral de Serveis Socials, Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya  
Angel Díaz Ansón, coordinador, Inspecció, Àmbit de col·lectius amb risc, Departament de 
Drets Socials, Generalitat de Catalunya 
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL  
Natàlia Ferré i Giró, adjunta, Síndica de Greuges de Barcelona  
Josep Maria Ferré i Jodrà, coordinador de l’àrea d’assessorament, Assessoria Jurídica, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya 



Neus Tamayo i Sala, lletrada responsable de l’Àmbit de Menors, Assessoria Jurídica, 
Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya  
Montserrat Torrent i Robledo, advocada, Organització de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya  
Dr. Francesc Valls i Fonayet, professor lector de sociologia, URV  
Isabel Vidal i Gispert, interventora general, Ajuntament de Roda de Berà i professora 
associada de gestió d’empreses, URV 
Dra. Isabel Vidal Martínez, catedràtica d’escola universitària de de teoria econòmica, 
UB 
Dr. Antoni Vilà i Mancebo, investigador, Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB  
Dra. Eva Zafra i Aparici, professora agregada de treball social i serveis socials, URV  
 

IX. DIRECCIÓ ACADÈMICA  

Dra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball 
social i serveis socials, responsable de l'ensenyament de Treball Social i codirectora, 
Càtedra d’Inclusió Social, URV 
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de dret administratiu, UdL 
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director, Càte-
dra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV 
 

X. COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 

Dra. Claudia Maria Anleu Hernández, professora associada de treball social i serveis 
socials, URV 
Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora de dret administratiu i subdirectora, 
Càtedra d'Estudis Jurídics Locals Màrus Viadel i Martín, URV 

Dra. Maria Victòria Forns i Fernández, professora col·laboradora permanent de treball 
social i serveis socials i responsable de l'ensenyament de Treball Social, URV 
Assumpta Fortuny i Capafons, coordinadora, Federació ALLEM, Lleida 
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu, URV 
Carme Galicia Badia, cap de la Unitat d’Atenció Primària, Consell Comarcal del Tarra-
gonès  
Sílvia García i Nogué, lletrada, Fundació Privada Tutelar ACIDH  
Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu, UAB 
Rafael Gomáriz i Parra, cap de l’Assessoria Jurídica, Servei Català de la Salut, Departa-
ment de Salut, Generalitat de Catalunya  
Esther Gonzalez Aznar, advocada de l'assessoria Jurídica, Departament de Drets So-
cials, Generalitat de Catalunya  
Almudena González García, assessora jurídica d’infància, Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i professora associada de dret administratiu, UB 
Àngels Granados i Serrano, cap de l’Àrea de Benestar Social, Ajuntament de Reus 
Sílvia Grau i Fontanals, directora operativa d'actuacions d'urgència en matèria d'habi-
tatge, Agència de l’Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya  
Àlex Grau i Orts, director de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, 
Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV 
Pere Grau i Valls, advocat i lletrat, Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla 
Dr. Antonio López Peláez, catedràtic de treball social i serveis socials, UNED 
Susana Marín i Dios, advocada en cap, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya 
Rosa Martín i Niubó, secretària delegada i cap, Serveis Jurídics, Institut Municipal de 
Serveis Socials de Barcelona 
Dr. Josep Mir i Bagó, professor titular de dret administratiu, UPF i vocal, Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) 
Ángel Miret i Serra, coordinador, Comitè per a l’Acollida de Persones Refugiades, De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya  
Francesc de Borja Moreno Pantrigo, coordinador de la representació i defensa, Asses-
soria Jurídica, Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya  
Dra. Elisa Moreu Carbonell, professora titular de dret administratiu, Universitat de 
Saragossa, UZ 
Jordi Navarro i Lliberato, director tècnic del SIS-Vila-seca, Fundació En Xarxa i profes-
sor associat de treball social i serveis socials, URV 
Dra. Maria Àngels Orriols i Sallés, lletrada, Ajuntament de Barcelona i professora asso-
ciada de dret administratiu, UAB 
Àfrica Ortíz López, advocada, Col·lectiu Ronda,Tarragona 
Dra. Laura Presicce, investigadora postdoctoral de dret administratiu, Universitat de 
Bologna   
Teresa Rosell i Gairoles, advocada i professora honorària de dret administratiu, URV  
Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i profes-
sor associat de dret administratiu, URV 
Dr. Laura Salamero i Teixidó, professora agregada de dret administratiu, UdL 
Fèlix Salaverría i Palanca, advocat en cap, Departament de Drets Socials, Generalitat 
de Catalunya i professor associat de dret del treball i de la seguretat social, UPF 



Organització 

IX . INFORMACIÓ GENERAL 
 

Inscripció i matrícula 
Maig - setembre de 2021 
 

Fundació URV 
Centre de Formació Permanent 
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/oferta/fitxa/?pe_codi=EJUAPEDA-A1
-2021-1 
 

Av. Onze de setembre, 112 
43203 Reus 
 

Sra. Raquel Ramos Morata 
raquel.ramos@fundacio.urv.cat 
Telf. 977 327411 
 

Modalitat 
Virtual síncrona, classes MS Teams 
 

Horari  
Dimarts i dijous de 15:30 h. a 19:30 h  
 

Calendari 
Dimarts, 26 d’octubre de 2021 – dimarts, 12 de juliol de 2022 
Avaluació final: novembre de 2022 
 

Import 
2.225.- € 
 

Beques 
Aquest postgrau disposa de 6 beques de 1.000.- € d’accés als títols propis de postgrau de 
la Càtedra d’Inclusió Social, de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín i 
de la FURV  
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/serveis-estudiants/beques-furv/ 
 

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, becarà la participació dels 
seus professionals seguint els criteris sobre finançament d’estudis de postgraus que esta-
bleix la normativa de funció pública. 
 

Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/serveis-empreses/bonificacio-
formacio/ 
 

Pagament 
10% de l’import per reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del 
curs + 40 % a meitat de curs.   
 

Nombre de places 
Mínim 20 i màxim 40 participants. 

Col·laboració 

https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/oferta/fitxa/?pe_codi=EJUAPEDA-A1-2021-1
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/oferta/fitxa/?pe_codi=EJUAPEDA-A1-2021-1
mailto:raquel.ramos@fundacio.urv.cat

