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LA SÍNDICA RECOMANA A CEMENTIRIS DE 

BARCELONA REVISAR EL COST D’ALGUNS SERVEIS I 

MILLORAR EL SISTEMA D’INFORMACIÓ AL CIUTADÀ  
  
Una persona va presentar una queixa a la defensora perquè va considerar que els 

preus que li van cobrar eren abusius i no se li va informar de l’existència d’opcions 

més econòmiques    

 

La defensora creu que al tractar-se d’un servei essencial i molt sensible cal millorar 

substancialment la transparència i la comunicació 

 

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament i a Cementiris 

de Barcelona revisar el cost d’alguns dels seus serveis, a través de la fixació d’uns preus  

més assequibles, i que es millori substancialment la transparència i el sistema 

d’informació al ciutadà. Vilà considera que alguns dels preus que fixa Cementiris de 

Barcelona, tot i estar ajustats a la normativa, són elevats i la informació que s’ofereix és 

insuficient. Vilà ha emès aquesta resolució després d’estudiar la queixa d’un ciutadà que 

va denunciar davant de la defensora que les tarifes que li van aplicar eren abusives. 

 

En el seu escrit, el ciutadà explica que va sol·licitar una urna d’aglomerat o similar per a 

incinerar unes restes òssies i que, per aquest servei, l’Ajuntament de Barcelona li va 

cobrar 265,28 euros més un 8% d’IVA. I assegura que quan va contractar el servei ningú 

el va informar de l’existència d’altres opcions més econòmiques, sinó que el treballador 

que el va atendre es va limitar a anotar a mà el cost del servei en el revés d’una targeta 

de visita. 

 

Els preus dels serveis oferts per l’Ajuntament poden ser taxes quan el servei únicament 

l’ofereix el municipi, i queden fixades a través de les ordenances fiscals, o bé preus 

públics quan els productes o serveis es poden adquirir o contractar també a altres 

proveïdors, és a dir, entren en competència amb el mercat privat. En ambdós supòsits, la 

seva aprovació correspon al Consell Municipal. 
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Ara bé, en el cas de Cementiris de Barcelona, una societat mercantil, els preus públics 

passen a ser preus privats i es fixen, lliurement, en el Consell d’Administració de la 

societat. Simultàniament, Cementiris de Barcelona també aplica en la seva facturació les 

taxes municipals que corresponguin per determinats serveis públics que presta. Així, el 

preu tipus de l’urna motiu de queixa es va fixar lliurement i comprenia també el trasllat de 

l’urna amb les restes amb un vehicle i la mà d’obra de dos operaris. 

 

Gradació de preus més àmplia 

 

Entre les urnes de que disposa Cementiris de Barcelona n’hi ha de diferents gammes. La 

més econòmica té un cost de 133,47 euros i la més cara de 400,41. A aquest cost, s’ha 

d’afegir un 21% d’IVA d’acord amb la normativa estatal actual. La síndica creu que la 

gradació de preus hauria de ser més àmplia, abaratint el producte més econòmic, per 

poder adaptar-se a les circumstàncies econòmiques del conjunt de la ciutadania. 

 

Vilà també creu que és una manca de sentit el fet que s’inclogui en el preu de l’urna altres 

conceptes (com el trasllat amb un vehicle i la mà d’obra de dos operaris), i més quan es 

tracta d’un servei que el ciutadà pot obtenir d’un altre agent privat. En tot cas, requeriria 

ser desglossat per tal que el ciutadà tingués una informació clara i completa del servei que 

contracta. En la situació plantejada, el ciutadà va manifestar que no se li va mostrar cap 

tipus de document on constessin les tarifes i tampoc se’l va informar quins serveis 

comprenia el producte i que podia adquirir-ne un altre de més econòmic.  

 

En el seu informe, la síndica ha donat la raó en part al ciutadà perquè, si bé els preus 

s’han fixat tenint en compte la normativa, aquests són elevats i la informació que es facilita 

és insuficient. Vilà sosté que, donat que els serveis funeraris tenen la condició de servei 

essencial, caldria que aquest fos molt proper, transparent i que l’atenció als ciutadans fos 

impecable. També ha recomanat al consistori revisar el cost d’alguns dels seus serveis, a 

través de la fixació d’uns preus més assequibles, i que es millori substancialment el 

sistema d’informació al ciutadà, posant a la seva disposició, en el moment de la 

contractació, les tarifes i els productes que ofereix. 


