
LA SÍNDICA DE BARCELONA DEMANA UNA 

REDUCCIÓ DE L’IVA DELS SERVEIS FUNERARIS 

Vilà traslladarà una petició a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, perquè la 

faci arribar al govern central; al tractar-se d’un servei essencial l’impost ha de 

ser reduït o superreduït 

La defensora demana que els funerals de beneficència tinguin una qualitat més 

alta i planteja introduir canvis en els requisits d’accés perquè més persones en 

puguin gaudir   

Cap factura a les que ha tingut accés la Sindicatura baixa dels 5.000 euros i 

algunes s’enfilen fins als 10.000 euros; Vilà considera que els preus d’un servei 

funerari a la ciutat són abusius     

Barcelona, 4 d’abril del 2017. -- La síndica de greuges, Maria Assumpció Vila, ha 

demanat avui, en la jornada de serveis funeraris Garantia de competència i qualitat, 

una rebaixa de l’IVA que ara s’aplica. La síndica s’ha referit també a millorar la dignitat 

dels funerals de beneficència i ha plantejat augmentar-ne la qualitat. Vilà ha participat 

en la jornada en la taula rodona La visió de la ciutadania, on ha exposat les queixes 

rebudes a la Sindicatura els darrers anys, especialment per preus abusius i manca de 

transparència. 

 

De cara a aconseguir, una rebaixa de l’IVA, un impost de competència estatal, la 

síndica s’adreçarà a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, perquè faci arribar la 

petició al govern central. Actualment, l’IVA que s’aplica és del 21% i Vilà considera que 

ha de ser reduït o superreduït, ja que es tracta d’un servei essencial. Vilà agraeix que, 

fa unes setmanes, el Pdecat ja plantegés aquesta proposta al Congrés del Diputats. 

 

En relació als funerals de beneficència, la síndica ha dit que cal millorar la dignitat. 

Considera que les persones que no tenen recursos no han de tenir un comiat dels 

seus éssers estimats amb condicions tan ínfimes respecte a altres ciutadans i 

ciutadanes. Vilà opina que cal revisar els requisits d’accés perquè més persones en 

puguin gaudir i demana que els serveis que es prestin siguin d’una qualitat més alta. 

“Si alguna cosa ens ensenya la mort és que no existeixen categories de persones”. 

 

La síndica ha explicat que entre la documentació aportada per algunes persones que 

han presentat una queixa hi figura la factura del funeral. En cap cas, el preu baixa dels 

5.000 euros i, en alguns casos, s’enfila fins als 10.000 euros. Algunes de les persones 

van exposar a Vilà que, abans de contractar el serveis, la seva situació econòmica era 

precària i que, tot i així, el cost del servei va ser elevat. 



A finals del 2015, la Sindicatura va tancar un informe sobre els serveis funeraris a 

Barcelona, amb diferents recomanacions, entre les quals demanava a l’Ajuntament 

promoure, amb els mecanismes que tingués a l’abast, la competència en la prestació 

dels serveis funeraris a la ciutat, vetllar per la defensa dels drets de la ciutadania i 

garantir la transparència i la informació de les empreses operadores.     

 

Vila va plantejar també la revisió de l’Ordenança de serveis funeraris i adequar-la a la 

Llei funerària de Catalunya per eliminar els requisits injustificats que dificulten l’entrada 

de noves empreses operadores, com haver de disposar de tanatori. 

 

Atenent les demandes de la síndica, fa un parell de setmanes, la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, va dur a terme 

l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de serveis funeraris de Barcelona, 

que ara haurà de ser aprovada pel Consell Plenari. 

 

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. 

 

En l’informe elaborat, Vilà també sol·licitava a l’Ajuntament que estudiï modificar els 

contractes de concessió dels tanatoris de titularitat pública de la ciutat, amb la finalitat 

de permetre l’accés a les sales de vetlla de totes les empreses prestadores del servei 

que ho sol·licitin.    

 


