
LA SÍNDICA DEMANA MÉS  CONTROL SOBRE LES 

EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA 

 
Tot i que es tracta d’un servei liberalitzat, la defensora planteja al consistori 

reforçar les inspeccions, en exercici de les seves potestats en matèria de 

consum, per assegurar una bona informació dels preus a les famílies 

 

L’Autoritat Catalana de la Competència va anul·lar la tarifa ciutadana perquè la 

va considerar una pràctica contrària a la competència 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha demanat l’Ajuntament 

més control sobre les empreses de serveis funeraris que operen a la ciutat, amb un 

reforç del règim inspector, per assegurar que ofereixen a les families una bona 

informació dels preus.  

 

En un informe recent, la defensora diu que els serveis funeraris estan liberalitzats a tot 

l’Estat amb l’objectiu que la lliure concurrència fomenti la competitivitat. Ara bé, la 

regulació vigent en matèria d’activitat funerària i les característiques tant especials del 

mercat, no afavoreixen l’accés de nous empresaris al sector i dificulten l’existència de 

competència. Això fa que en molts municipis el servei sigui prestat per un únic 

operador. 

 

A Barcelona operen dues empreses funeràries, una de les quals, Serveis Funeraris de 

Barcelona, està participada, de moment, en un 15% pel consistori, a través de 

l’empresa Barcelona de Serveis Municipals. 

  

Tot i la manca d’influència que té l’Ajuntament en la determinació dels preus dels 

serveis funeraris, la síndica opina que sí que pot, en exercici de les seves potestats en 

matèria de consum, reforçar les inspeccions per assegurar que es fa una bona pràctica 

informativa als clients, de forma clara, sobre les llistes de preus dels serveis funeraris 

per garantir que les famílies accedeixen al servei amb tota la informació. I sobretot cal 

que aquesta pràctica es dugui a terme a la societat participada per l’Ajuntament. 

   

Amb anterioritat, la síndica ja havia supervisat altres queixes i consultes contra els 

preus i la manca de transparència dels serveis funeraris i de Cementiris de Barcelona, 

equipaments, aquests darrers, que sí que depenen totalment de l’Ajuntament. En 



concret, l’any passat Vilà va recomanar l’Ajuntament i a Cementiris revisar el cost 

d’alguns dels seus serveis i millorar substancialment la transparència i la informació al 

ciutadà. La defensora va suggerir que s’assegurés un tracte equitatiu en l’accés al  

servei a tots els ciutadans a través de la fixació d’uns preus assequibles. 

 

L’any 2013, l’Autoritat Catalana de la Competència va anul·lar la tarifa ciutadana 

(consistent en un paquet bàsic de productes i serveis de qualitat amb un preu màxim 

invariable, al voltant de 1.800 euros més IVA, segons el consistori) perquè la va 

considerar una pràctica contrària a la competència. Segons l’Ajuntament, es tractava 

d’una tarifa sense demanda, la qual cosa es pot interpretar, en opinió de Vilà, que la 

política informativa dels preus que es donava als ciutadans era insuficient. 

 

Serveis Funeraris de Barcelona, en canvi, sí que manté serveis de beneficència i 

serveis subvencionats que es destinen a persones sense o amb escassos recursos 

econòmics, si s’acredita adequadament.  

 


