
 

 

Jornada virtual: «La gestió 

econòmica del servei de 

cementiri: l’expedient de 

l’ordenança fiscal» 
 

DIA: 22 de juliol de 2021 
LLOC: en línia – sessió telemàtica 

HORARI: de 10 h a 13 h 
 
 
 

 
INSCRIPCIÓ 
 La inscripció, que és gratuïta, s’ha de fer 

accedint en aquest enllaç. 

El termini d’inscripció finalitzarà el 19 de juliol de 

2021. 

A QUI S’ADREÇA? 
La jornada s’adreça a secretaris, interventors, 

tècnics i altres treballadors de l’Administració local 

de les entitats locals de Girona. 

CERTIFICAT DE PARTICIPACIÓ 
Les persones que participin en la jornada rebran un 

certificat de participació. 

Presentació 

En el marc del Pla de Serveis d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, 

s’han elaborat diversos models de documents que han de formar de l’expedient d’aprovació o de modificació 

de l’ordenança fiscal del servei de cementiri. 

Objectius 

 Repassar el marc legal de les hisendes locals i el procediment d’imposició i ordenació dels tributs 

locals. 

 Presentar els models de documents de l’expedient d’ordenança fiscal del servei de cementiri i explicar 

com caldrà adaptar-los a les diferents casuístiques municipals. 

 Oferir un espai de debat en l’àmbit de la gestió econòmica del servei de cementiri. 

Programa de la jornada 

10.05 h. Benvinguda i inauguració de la jornada, a càrrec de Josep Maria Bagot Belfort, diputat delegat de 

Suport a Entitats Locals. 

De 10.10 a 10.30 h. «Servei d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris. 

Recursos que s’ofereixen». 

Roser Malagelada, tècnica del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona. 

De 10.30 a 11.15 h. «El marc legal de les hisendes locals i el procediment d’imposició i ordenació de 

tributs locals: les ordenances fiscals». 

Alberto Navarro, professor agregat a l’àrea de dret financer i tributari del Departament de Dret Públic de la 

Universitat de Girona. 

D’11.15 a 11.30 h. Pausa  

D’11.30 a 12.30 h. «L’expedient d’ordenança fiscal del servei de cementiri. Procediment i models: 

informe tècnic financer, text de l’ordenança i documentació relativa a l’aprovació o a la modificació». 

Alberto Navarro, professor agregat a l’àrea de dret financer i tributari del Departament de Dret Públic de la 

Universitat de Girona. 

De 12.30 h a 13 h. Espai de debat: resolució de dubtes i reflexions al voltant de la problemàtica en 

l’àmbit dels cementiris i els serveis funeraris. 

 

 

https://formacio.ddgi.cat/product/la-gestio-economica-del-servei-de-cementiri-lexpedient-de-lordenanca-fiscal/

