
 

Segona sessió: «Ordenances fiscals, tramitació. Diferenciació de les 

prestacions patrimonials de caràcter públic» 

X Seminari Ramon Massaguer d'actualització jurídica i dret local 

 

DIA: 27 de maig de 2022 

LLOC: en línia – sessió telemàtica 

HORARI: de 9 h a 12 h 

 

Presentació 

El Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris és 

l’encarregat d’organitzar la sessió dedicada a les Ordenances fiscals, en el marc del Xè Seminari 

Ramon Massaguer d’actualització jurídica i dret local, que es celebrarà el divendres 27 de maig 

de 2022, en format videoconferència. 

Objectius 

 Repassar el marc legal de les taxes i les prestacions patrimonials de caràcter públic no 

tributari. 

 Presentar la guia en relació a l’expedient d’aprovació de l’ordenança fiscal del servei de 

cementiri que inclou tots els models de documents que n’han de formar part 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 

«Taxes, preus públics i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries: la seva 

regulació». 

Dr. Sebastià Martínez de Trinchería,  Cap de gestió tributària de l’Ajuntament de Girona i 

professor associat de l’àrea de dret financer i tributari de la Universitat de Girona 

 

«Presentació de la guia en relació a l’expedient d’aprovació de l’ordenança fiscal del servei de 

cementiri». 

Dr. Albert Navarro García,  Professor agregat de l’àrea de dret financer i tributari del 

Departament de Dret Públic i coordinador del Màster en Gestió Administrativa de la Universitat 

de Girona 

INSCRIPCIÓ A LA SESSIÓ 

El termini d'inscripció es tancarà el 23 de maig de 2022. 

Per qüestions relatives al Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis 

Funeraris o a la jornada de formació podeu obrir una consulta al Portal de Suport en Cementiris. 

Us hi esperem! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H-NBtyv9_0OCQ9jzq4uSLdC3bRX0EntIt3Jxo0epNltUME84SlZTVDcwRUtLOFBLSk1SUklFV1pXUCQlQCN0PWcu
https://suportddgi.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8

