
 

BARCELONA IMPULSA UN PROTOCOL DE BONES PRÀCTIQUES EN 

SERVEIS FUNERARIS, COM JA VA RECOMANAR LA SÍNDICA L’ANY 2015 

 El protocol pretén facilitar informació amb les dades de contacte de les 

funeràries de la ciutat, les tarifes, els serveis obligatoris i complementaris, i 

els serveis gratuïts i bonificats per a persones sense recursos. 

 

 Des de l'any 2015, hem rebut una trentena de queixes que denuncien 

pràctiques comercials abusives i l'elevat cost dels serveis funeraris. Aquell 

mateix any ja vam recomanar en un informe la creació d’aquest protocol. 

 

Barcelona, 31 d’octubre del 2018 – L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui el 

protocol de bones pràctiques de serveis funeraris de la ciutat de Barcelona, que pretén 

facilitar que la ciutadania rebi la informació correcta sobre els seus drets a l’hora 

d’accedir a aquests serveis i evitar pràctiques que afavoreixen l’oligopoli i els elevats 

preus del servei que s’han documentat a la ciutat. 

Aquest document pretén dotar d’accés a la informació a la ciutadania per tal que 

decideixi lliurement, sense cap tipus de preferència cap a una empresa de serveis 

funeraris en concret. Segons consta en el protocol, els usuaris i usuàries tenen dret a 

rebre: dades de totes les empreses que operen al territori (amb independència d’on 

s’ha produït o on vol dur-se a terme l’enterrament o incineració); detall de tarifes, 

serveis obligatoris i complementaris, i serveis gratuïts i bonificats per a les persones 

sense recursos;  i explicació que en cas d’assegurança per defunció es manté el dret a 

la llibertat d’elecció d’empresa funerària i que no és necessari esgotar el capital 

assegurat (que s’ha de retornar en cas que hi hagi un sobrant). 

La Síndica ja ho va recomanar l’any 2015 

Des de l’any 2015 la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha rebut una trentena de 

queixes relatives a l’elevat cost dels serveis funeraris a la ciutat. En la majoria dels 

casos s’han canalitzat a l’àmbit de consum, tot i que es va aprofundir en l’estudi d’una 

queixa presentada per una associació que denunciava pràctiques comercials abusives i 

preus desorbitats dels serveis. 

“Els serveis de consum vinculats a la mort són d’una gran rellevància, tant socialment 

com econòmicament. Es tracta d’un acte de consum inevitable, i malgrat que el 



mercat està liberalitzat, es tracta d’un sector amb moltes restriccions per poder 

operar. Calia un protocol com aquest, que apostés per la transparència i les 

competències”, ha assegurat Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona.  

L’any 2015 la Síndica ja va recomanar la creació d’aquest protocol en un informe dirigit 

al consistori. La sèrie de recomanacions que va enviar van ser les següents: 

- La implementació de totes les mesures al seu abast per abaratir el cost dels 

serveis funeraris i situar-los en la mitjana nacional sense menyscabament de la 

qualitat. A aquests efectes, i en benefici de les famílies que els han d’assumir, 

caldria: 

 Implementar  mètodes informatius que reforcin la transparència en el 

coneixement de la disponibilitat dels serveis funeraris i els preus 

corresponents. 

 Instar les empreses del sector funerari a adherir-se a arbitratge 

municipal en consum. 

 Reforçar el règim d’inspecció per detectar possibles infraccions de la Llei 

2/1997, funerària de Catalunya. 

 Promoure la competència entre les empreses prestadores dels serveis i 

facilitar l’entrada al mercat dels serveis funeraris de nous operadors. 

 Valorar la possibilitat d’instar els centres hospitalaris per tal que es 

confeccioni un document amb la informació necessària per assegurar a 

l’usuari la lliure elecció de prestador del servei funerari.  

 

El contingut final del protocol, que va dirigit a centres sanitaris, sociosanitaris, 

residències i personal que assisteix defuncions a domicili, s’està treballant amb el 

Consorci de Salut i Social de Catalunya i amb el Consorci Sanitari de Barcelona per 

poder-lo implementar al conjunt de centres sanitaris de finançament públic de la ciutat 

de Barcelona. D’altra banda també s’està treballant amb equipaments i habitatges 

amb serveis per a gent gran, amb residències, centres de dia i amb el Servei d’Atenció 

a domicili (SAD) i teleassistència (TAD), perquè el personal d’aquests serveis socials el 

conegui i utilitzi. 

 

Per a més informació, podeu contactar amb: 

Pablo Monfort – Premsa i Comunicació – 678 553 006 / pmonfort@bcn.cat 


