
LA SÍNDICA CELEBRA LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA DE SERVEIS FUNERARIS PER 

GARANTIR UNA  COMPETÈNCIA REAL I REDUIR ELS 

PREUS, TAL COM VA RECOMANAR 

A finals de 2015, Vilà va proposar eliminar el requisit injustificable, i contrari a la 

normativa europea i autonòmica, d’haver de disposar de tanatori per a poder 

operar a la ciutat 

Vilà va suggerir, i així ho executarà l’Ajuntament, millorar la informació i la 

transparència a les persones usuàries 

Mai abans de l’informe de la síndica, el consistori s’havia plantejat o endegat 

introduir canvis a l’Ordenança 

 

La síndica ha rebut 17 queixes des del 2015, la majoria per preus abusius i 

manca de transparència. Algunes factures presentades a Vilà es mouen entre els 

5.400 i els 9.900 euros   

 

Barcelona, 23 de març del 2017. -- La síndica de greuges, Maria Assumpció Vila, 

celebra l’aprovació inicial ahir, a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació i Seguretat i Prevenció, de la modificació de l’Ordenança de serveis 

funeraris de Barcelona, que ara haurà de ser aprovada pel Consell Plenari. 

 

Segons Vilà, d’aquesta manera, es dona compliment a diferents recomanacions 

emeses des de la Sindicatura, a finals de 2015, de revisar i adequar l’Ordenança del 

sector i eliminar els requisits injustificats que dificulten l’entrada al mercat de noves 

empreses operadores, com per exemple haver de disposar d’un tanatori, per garantir 

una competència real i reduir els preus dels serveis.   

 

Mai abans de l’informe de la síndica, l’Ajuntament s’havia plantejat o endegat introduir 

canvis en l’Ordenança. La proposta municipal també recull el suggeriment de la 

defensora d’implementar mètodes informatius que reforcin la transparència. 

 

Des de 2015 fins ara, la síndica ha rebut 17 queixes de serveis funeraris i cementiris,  

la majoria per preus abusius i manca de transparència. Algunes les factures a les 

quals ha tingut l’accés la síndica es mouen entre els 5.400 i els 9.900 euros   

 



La síndica va analitzar l’Ordenança reguladora dels serveis funeraris a Barcelona, que 

determina els requisits que han de tenir les empreses per a exercir l’activitat. Fins ara, 

la norma exigia disposar d’una edificació aïllada (un tanatori), entre altres requisits. 

 

Però l’obligatorietat del prestador de serveis de disposar d’un tanatori no era legalment 

exigible per contravenir les previsions de la normativa europea i la posterior adaptació 

de la Llei funerària de Catalunya a la regulació europea, subratllava la síndica en el 

seu informe. 

 

Així, la normativa autonòmica va eliminar el requisit de disposar de tanatori i va instar 

als municipis a adequar les seves ordenances i reglaments. Aquesta tasca 

modificadora no s’havia fet fins ara a Barcelona, i fins l’elaboració de l‘informe de la 

síndica ni tan sols s’havia plantejat. 

 

Garantir la competència real  

 

La proposta de la síndica es va fer amb l’objectiu de facilitar l’entrada de nous 

operadors per garantir una competència real i reduir els costos dels serveis. Vilà 

alertava que l’Ajuntament no utilitzava tots els instruments i mecanismes que tenia a 

l’abast per promoure la competència en la prestació de serveis funeraris, així com per 

vetllar per la defensa de les persones usuàries i per la transparència de l’actuació de 

les empreses autoritzades. 

 

La sindica també va recomanar, i així ho executarà l’Ajuntament, millorar la informació 

i la transparència a les persones usuàries, i que es traduirà en l’Ordenança en 

l’exigència d’una millor informació, per part de les empreses funeràries, tant en les 

prestacions com en els preus. 

 

L’activitat funerària és un servei essencial, la qual cosa dona un marge d’intervenció al 

consistori. Segons Vilà, la tutela i defensa de l’interès general justifiquen que les 

autoritzacions del servei que es donin estiguin sotmeses a determinades condicions, ja 

que l’Administració conserva poders al llarg de l’exercici de l’activitat i, per tant, va més 

enllà de l’autorització inicial. 

 


