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1. Introducció 

 
A Barcelona el sector funerari ha evolucionat en els últims cinquanta anys, des de les 
antigues funeràries de barri i l’antiga Casa de la Caritat, passant per l’Institut Municipal 
de Serveis Funeraris, Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. i la irrupció de la 
competència en el sector, l’actual model. 
 
L’actual model no ha funcionat en el mercat funerari1, on encara trobem un monopoli o 
oligopoli de facto, en que el fet de disposar en exclusiva de tanatori impedeix l’entrada 
d’altres operadors.  
 
Això fa que no es generi competència real en el mercat i, per tant, no puguin baixar els 
preus dels serveis funeraris, sent Barcelona una de les ciutats més cares de tot 
l’Estat2. 
 
Aquesta situació perjudica especialment tant a persones amb pocs recursos, com a la 
majoria de la ciutadania que, sense solvència suficient per costejar un funeral car, 
tampoc acompleixin amb els requisits actuals per poder sol·licitar un funeral de 
beneficència. 
 
A banda, sota condicions de no competència, apart de quedar afectat el preu, es pot 
produir una pèrdua de qualitat dels serveis prestats, ja que els prestadors no troben els 
incentius per millorar la qualitat dels seus serveis. 
 
A Barcelona, la qualitat dels serveis que els prestadors duen a terme és, en termes 
generals, prou bona. Però pel que fa al preu, s’ha arribat a una situació preocupant. 
Barcelona és la ciutat de l’Estat en què més car és, de mitjana, un servei funerari 
estàndard, segons acredita l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU)3.  
 
El preu mig estàndard, per a una persona que no disposi d’assegurança de decés, pot 
trobar-se actualment a Barcelona entre els 4.500 i els 6.500 euros, que són unes 
quantitats molt importants per a la majoria de la ciutadania i que, sovint signifiquen un 
esforç extra i desmesurat. 
 

Ciutat Preu 
 

Barcelona 6.441 € 
Tarragona 5.323 € 
Vigo 5.179 € 
Ciudad Real 4.784 € 
Madrid 4.765 € 
Valladolid 4.330 € 
Cádiz 3.988 € 
León 3.943 € 

                                                           
1 Del que n’hem d’excloure els serveis de cementiris i cremació que, tot i ser serveis mortuoris, no els 
considerarem serveis funeraris en sentit estricte, sinó com a destí final dels difunts. 
2 La situació de no competència afecta també als ciutadans que disposen d’una assegurança de decés 
(aproximadament el 65% de la població), ja que la no competència en els preus afecta les primes de les 
assegurances, el capital disponible i també, com és lògic, la qualitat del servei rebut. 
3 Revista Compra Maestra, núm. 386, OCU, novembre 2013. 
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Granada 3.861 € 
Osca 3.812 € 
Sevilla 3.738 € 
Lugo 3.708 € 
Santander 3.707 € 
Sant Sebastià 3.699 € 
A Coruña 3.624 € 
Alacant 3.622 € 
Salamanca 3.576 € 
Palma de Mallorca 3.482 € 
Córdoba 3.476 € 
Pamplona 3.448 € 
Oviedo 3.333 € 
València 3.181 € 
Múrcia 3.147 € 
Saragossa 3.143 € 
Bilbao 3.127 € 
Badajoz 2.904 € 
Logroño 2.698 € 
Málaga 2.665 € 
Las Palmas 2.662 € 
Santa Cruz de Tenerife 2.397 € 
Cuenca 2.261 € 

 
Preu mig del servei funerari a capitals de l’Estat, Compra Maestra, núm. 386, OCU 

 
L’objectiu final de la mesura que tot seguit es desenvolupa consisteix en posar a 
disposició de tota la ciutadania la possibilitat d’accedir a serveis funeraris de qualitat i a 
un preu assequible, més baix que el preu mitjà actual. 
 
 
1.1. Objectius i beneficis esperats 
 
A la vista de la situació indicada –i que més endavant es descriurà amb més detall-, 
els objectius estratègics de la present mesura de govern són: 
 
1. Crear les condicions perquè baixin els preus dels serveis funeraris a Barcelona, 

mantenint la qualitat del servei i afavorint la lliure concurrència. 
2. Actualitzar a les noves realitats socials i econòmiques les regulacions municipals 

de serveis funeraris, cementiris i cremació. 
 

De l’assoliment dels objectius estratègics abans esmentats s’espera l’obtenció dels 
següents beneficis per la ciutadania de Barcelona: 
 
1. Disminució del preu mig dels serveis funeraris. 
2. Manteniment d’alts graus de qualitat en la prestació del servei. 
3. Facilitat d’accés a la informació i a la contractació. 
4. Llibertat d’elecció de prestador del servei funerari. 
5. Augment de la facilitat en els tràmits de cementiris o cremació. 
6. Més possibilitat d’elecció de serveis o productes relacionats amb la cremació. 
7. Ordenació i regularització del règim jurídic de les concessions de dret funerari. 
8. Transparència en tots els processos. 
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9. Accés a serveis gestionats i garantits per l’Ajuntament de Barcelona. 
10. Continuïtat de l’excel·lència en la gestió ambiental i patrimonial dels cementiris i 

crematoris. 
 
 
1.2. El sector funerari a Barcelona 
 
Actualment, el mercat funerari barceloní es troba composat, principalment, per dos 
prestadors de serveis establerts a la ciutat, i la intervenció residual i esporàdica d’un o 
diversos prestadors addicionals que no tenen efectes sobre la competència. A 
Barcelona, hi ha aproximadament uns 16.000 difunts anuals, xifra que pot variar 
segons l’any i la climatologia, entre d’altres factors.  
 
El principal operador de la ciutat és Serveis Funeraris de Barcelona, S.A., amb un 
capital social composat en un 85% per Mémora Servicios Funerarios, S.L.4, i en un 
15% per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest últim percentatge és el que li resta al 
consistori barceloní després d’haver alienat la majoria del capital social5, de la que 
havia estat, prèviament a la liberalització del sector, la societat prestadora de serveis 
funeraris en règim de monopoli. 
 
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. actualment abasta un 78%6, aproximadament, 
del mercat funerari barceloní. Disposa de la gestió –a través de diferents títols- de 
quatre tanatoris a la ciutat de Barcelona: Sancho d’Àvila, Les Corts, St. Gervasi i 
Collserola.  
 
D’altra banda, trobem Serveis Funeraris Àltima, que gestiona el Tanatori de Ronda de 
Dalt a Barcelona. Actualment, Áltima abasta un 15% aproximadament del mercat 
funerari barceloní. 
 
Com veiem a Barcelona, igual que a la resta de Catalunya i de l’Estat, la gestió en 
exclusiva de tanatoris –sovint els únics de la ciutat o de la zona- crea un monopoli de 
facto, ja que la resta d’operadors funeraris que voldrien operar a la ciutat no poden, en 
no poder accedir a oferir tanatori als seus clients.  
 
Finalment, aproximadament menys del 7% del mercat funerari barceloní l’ocupen 
diversos operadors funeraris que de forma simbòlica o esporàdica realitzen serveis 
funeraris a la ciutat i que, sovint no són complets, sinó que són part del servei, com ara 
el trasllat fins a la ciutat. 
 
D’altra banda, tot i que no forma part del mercat funerari sinó dels serveis mortuoris de 
la ciutat, trobem Cementiris de Barcelona, S.A.U., com a societat de l’Ajuntament de 
Barcelona, gestora dels nou cementiris de la ciutat (Montjuïc, Collserola –comarcal-, 

                                                           
4 I que actualment pertany al grup de capital risc britànic 3i. 
5 El 2011 es va alienar el 36% del capital social que encara pertanyia a l’Ajuntament de Barcelona 
(passant a ser 15% municipal i 85% privada). Abans, l’any 1998 es va dur a terme la venda del 49% del 
capital per motius econòmics, de manera que aquell any va passar de ser una societat 100% municipal a 
ser mixta (51% municipal, i 49% privada). 
6 Aquesta xifra respon al nombre de serveis que realitza durant l’any Cementiris de Barcelona respecte del 
total per a cada funerària. No té en compte els serveis que els prestadors funeraris puguin traslladar o 
conduir a altres cementiris o crematoris. 
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Les Corts, St. Andreu, Sarrià, St. Gervasi, Sants, Horta i Poblenou) i dels seus dos 
crematoris (Montjuïc i Collserola). 
 
Cementiris de Barcelona es va constituir fruït de l’escissió de les branques de negoci 
de cementiris i crematoris de Serveis Funeraris de Barcelona, quan aquesta encara 
era de capital majoritàriament públic (any 2006). Cementiris de Barcelona ha estat fora 
del mercat funerari en tant que es manté neutral en el mercat, ja que només rep els 
difunts i els dóna el destí final que correspon. Únicament alguns dels operadors 
esporàdics que abasten menys del 7% del mercat han utilitzat instal·lacions de 
Cementiris de Barcelona –com l’oratori del crematori de Montjuïc- per realitzar algun 
servei de forma esporàdica.  
 
 
1.3. De la Directiva de Serveis a la nova ordenança barcelonina 
 
El 12 de desembre de 2006 es va aprovar la Directiva 2006/123/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, relativa als serveis del mercat interior. Aquesta directiva tenia 
per finalitat aprofundir en la lliure prestació de serveis.  
 
L’esmentada Directiva fou transposada a l’Estat espanyol a través de dues normes 
que s’anomenaren Llei Òmnibus i la Llei Paraigües.  
 
Aquesta transposició de la Directiva va causar un efecte cascada en els diferents 
nivells legislatius. A Catalunya fou el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, el que 
va modificar algunes normes per adaptar-les a les prescripcions de la Directiva. Entre 
d’altres normes que es van veure afectades, cal incloure-hi la Llei 2/1997, de 3 d’abril, 
de Serveis Funeraris. 
 
Les modificacions introduïdes al 2010 a la Llei de Serveis Funeraris van ser molt 
importants i tenien una voluntat claríssima de crear un nou model de mercat en el 
sector de serveis funeraris, suposadament en favor dels consumidors. Malgrat això, 
aquesta intenció no s’ha acabat notant a la realitat. 
 
Entre altres novetats destacables, aquesta norma eliminava la obligatorietat de que les 
empreses funeràries haguessin de disposar de tanatori per poder prestar el servei, i 
obria totalment el transport de cadàvers i activitats accessòries com el 
subministrament del fèretre o les pràctiques higièniques. 
 
A més, disposant d’autorització a qualsevol municipi, es podia prestar el servei a 
qualsevol altra localitat7.  
 
Finalment, aquesta norma, la Llei de Serveis Funeraris, deixa en mans de les 
ordenances municipals l’exigibilitat de mitjans per tal d’autoritzar l’establiment 
d’empreses. 
 

                                                           
7 Aquest recurs sí que es fa servir actualment, però de forma residual. Segueix sent un gran impediment 
per als prestadors que no es troben establerts a un municipi (com Barcelona) el fet de no tenir accés a un 
tanatori (tot i que ja no sigui obligatori) propi o aliè, ja que els usuaris segueixen demanant el servei de 
tanatori en el 98% de les ocasions. 
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En el cas de l’Ordenança de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Barcelona8, aquesta 
resulta ser més restrictiva de la competència del que apunta la Llei de Serveis 
Funeraris, que elimina traves i requeriments desproporcionats o injustificats. 
 
Així, a tall d’exemple del que cal revisar, tot i que després s’explicarà amb més 
profunditat, caldrà reduir l’exigència de disposar de tanatori per poder operar a 
Barcelona. I, en cas de voler construir un tanatori, es revisaran les exigències 
desproporcionades que ara es requereixen. 
 
En definitiva, L’Ajuntament de Barcelona planteja la modificació i millora de 
l’Ordenança de Serveis Funeraris de la ciutat, juntament amb un seguit de mesures 
complementàries, que tot seguit s’explicaran, i que prenen sentit en el seu conjunt, 
tenint a la ciutadania com a beneficiària final de les mateixes. 
 
 
1.4. Actualització de la gestió dels cementiris a la realitat social 
 
D’altra banda, la ocasió presentada per la necessària modificació de l’Ordenança de 
Serveis Funeraris ha de servir també per modificar l’Ordenança de Cementiris que, 
des d’un altre punt de vista diferent a la competència, necessita una actualització a les 
noves realitats.  
 
L’actual Ordenança de Cementiris data de 1997, any en què es va actualitzar seguint 
el model d’anys anteriors. Si bé és cert que el model d’ordenança, sobretot pel que fa 
a la transmissió del dret funerari, és satisfactori des del punt de vista de la seguretat 
jurídica, després de tants anys (gairebé vint anys) la realitat de la societat ha canviat 
prou com per necessitar una actualització. 
 
S’estudiarà incorporar la participació de nous models de família, eliminar traves 
administratives, accedir a tràmits de forma telemàtica, garantir el dret de les diferents 
comunitats religioses a enterraments i espais adequats a les seves creences, entre 
d’altres modificacions. 
 
 
1.5. La creació d’una funerària municipal com a recurs social i eina 

dinamitzadora de la competència 
 
La modificació de l’Ordenança de Serveis Funeraris ha de permetre a operadors 
privats establir-se i operar a Barcelona amb molta més facilitat que fins ara. Amb la 
finalitat de garantir la competència i la baixada de preus a la ciutat. Altrament, aquesta 
facilitat també pot ser aprofitada per un possible operador públic. 
 
Ara bé, qualsevol operador nou que vulgui prestar servei o establir-se a Barcelona 
torna a trobar-se amb la dificultat de no poder oferir el servei de tanatori als seus 
clients, donada l’escassedat de sòl de la ciutat i la gran inversió que la construcció d’un 

                                                           
8 Com podrem veure més endavant, l’Ordenança de Cementiris també necessitava una actualització, però 
no pas derivada del manament d’una norma de rang superior. A més, aquesta modificació no afecta la 
competència o preus dels serveis funeraris a la ciutat. 
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tanatori nou suposa. Aquesta gran inversió és, en sí mateixa, i a tenor de les actuals 
ordenances, una barrera desproporcionada9. 
 
De fet, els operadors que sí disposen de tanatori i no permeten que altres operadors hi 
accedeixin, fan ús de l’efecte castell del tanatori. Caldria una norma de rang legal per 
obligar a les empreses gestores de tanatoris permetre la cessió de sales de vetlla i 
altres serveis de tanatori als seus competidors, a canvi d’un preu just.  
 
Així doncs, aquesta greu dificultat que suposa no disposar de tanatori, malgrat la 
política legislativa d’obertura del sector i garantista amb els consumidors, fa que 
segueixin existint monopolis o oligopolis de facto. 
 
El govern de la ciutat ha considerat que cal garantir la competència, la qualitat, 
l’accessibilitat de la ciutadania als serveis funeraris, la baixada del preu mig i 
l’excel·lència del servei a través d’una iniciativa pública consistent en crear una 
empresa funerària pública. 
 
Aquesta empresa funerària municipal operarà amb preus més competitius que els que 
actualment es troben al mercat, sense deixar de ser una empresa sostenible 
econòmicament, i encarada al servei del públic. De fet, aquesta empresa funerària 
municipal haurà de concórrer en el mercat en règim de competència i en pla d’igualtat 
amb els altres operadors privats que ho vulguin o ja ho facin. 
 
A més, els tanatoris que aquesta empresa funerària municipal pugui gestionar 
permetran que altres operadors funeraris hi accedeixin –pagant el corresponent preu- i 
puguin oferir el servei de tanatori als seus clients sense necessitat d’haver de 
construir-ne un de nou, o sense haver de sotmetre’s a la negativa dels operadors 
privats que ja disposen de tanatori a la ciutat. 
 
Els avantatges de la creació d’una funerària municipal que pugui gestionar tanatoris 
s’adeqüen a les mesures i recomanacions que l’Autoritat Catalana de la Competència 
(ACCO) fa per garantir els drets dels consumidors i garantir la lliure competència10. 
 
Aquesta funerària municipal haurà de garantir, d’acord amb el que estableixi 
l’Ordenança de Serveis Funeraris, els serveis de beneficència, igual que la resta 
d’operadors establerts a la ciutat, per a persones que acreditin no disposar de mitjans 
econòmics suficients per sufragar un servei funerari digne. De manera que, a través de 
la funerària municipal, es reforça la garantia de prestació dels serveis funeraris de 
beneficència. 
 
Per últim, cal recordar que l’Ajuntament de Barcelona, a través de la societat 
Barcelona Serveis Municipals, S.A.U. (BSM), és actualment titular del 15% del capital 
social de Serveis Funeraris de Barcelona, tal i com s’ha apuntat anteriorment. 
Compatibilitzar l’existència d’un operador públic de serveis funeraris, i la participació 

                                                           
9 D’aquí que amb la nova ordenança es vulgui eliminar l’obligatorietat de disposar de tanatori per prestar 
el servei funerari. De fet, la ciutadania ha de poder triar si desitja aquest servei o no, ja que no hi ha cap 
motiu –ni de salut pública- que obligui a contractar-lo. Únicament per raons culturals és tan sol·licitat. 
10 L’ús del tanatori i els seus efectes sobre la competencia en els serveis funeraris, ACCO, juliol 2016; i 
Guia per a l’adequació de les ordenances i reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de 
competencia, ACCO, juliol 2016. 
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de l’Ajuntament a Serveis Funeraris de Barcelona, podria resultar problemàtic en 
termes de garantir un règim de lliure competència i evitar interferències, amb el que 
resultaria pertinent la venda d’aquesta participació del 15%. 
 
A banda, la capacitat decisòria de l’Ajuntament, en la seva condició d’accionista de 
Serveis Funeraris de Barcelona, s’ha mostrat realment limitada, sense capacitat 
d’incidència. En aquest temps s’ha constatat que el fet de mantenir aquesta 
participació del 15% del capital de Serveis Funeraris de Barcelona, i de tenir dos 
representants al seu consell d’administració, és totalment insuficient per garantir no 
únicament una política de preus que resulti inferior a l’actual i socialment acceptable, 
segons les possibilitats de la ciutadania, sinó fins i tot qualsevol actuació decisòria per 
part de l’Ajuntament. 
 
Per contra, una part de la ciutadania continua mantenint al seu imaginari que es tracta 
d’un servei públic, i s’adreça a l’Ajuntament responsabilitzant-lo de la política de preus 
de Serveis Funeraris de Barcelona, quan realment la capacitat d’incidència és gairebé 
nul·la. 
 
A més, l’Ajuntament de Barcelona no està obtenint cap rèdit de la seva participació a 
Serveis Funeraris de Barcelona, donat que l’empresa està decidint any rere any no 
repartir els quantiosos dividends generats. 
 
En definitiva, la venda d’aquesta participació minoritària ha de permetre a l’Ajuntament 
de Barcelona tenir les mans lliures per realitzar les accions que consideri convenients 
en el sector i de cara a què la competència afavoreixi a la ciutadania11. 
 
 
1.6. El ciutadà com a destinatari final de les millores proposades 
 
Els serveis mortuoris no són desitjats i fan especialment vulnerables als clients que els 
han de contractar. És per això que la ciutadania és la destinatària final de les 
actuacions que conformen la present mesura de govern. 
 
En definitiva, la ciutadania podrà deixar de tenir sensació de desconeixement o 
obligatorietat, per passar a una situació d’informació plena, competència i possibilitat 
de tria. 
 
 
2. Ordenança de Serveis Funeraris 
 
 
2.1. Objectiu del canvi 
 
Tot seguit s’exposen els objectius que s’espera obtenir específicament amb aquesta 
modificació de l’Ordenança de Serveis Funeraris: 
 

                                                           
11 La possibilitat de que l’Ajuntament de Barcelona recuperi almenys el 36% del capital social de Serveis 
Funeraris de Barcelona, que es va vendre el 2011, i gaudir d’aquesta manera del 51% del capital social i 
poder controlar-ne la gestió, resulta inviable per ser massa costosa per al Consistori. 
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1. Foment de la competència al mercat funerari barceloní per eliminar el monopoli o 
oligopoli de facto actual 

2. Eliminació de barreres per a l’entrada de nous operadors funeraris 
3. Creació de garanties de competència per a nous operadors 
4. Disminució del preu mig del servei funerari a la ciutat 
5. Creació de recursos i possibilitats assequibles per a tota la ciutadania, incloent el 

reforç dels serveis de beneficència 
6. Manteniment o augment de l’estàndard de qualitat de la prestació dels serveis 

funeraris a la ciutat 
7. Augment de la transparència i dels drets de la ciutadania en tant que consumidors 

d’un servei sensible 
8. Garantir la lliure elecció de prestador i de prestacions 
9. Augment del control municipal sobre la prestació dels serveis funeraris en benefici 

de la ciutadania 
 
 

2.2. Principals modificacions i les seves motivacions 
 
Tot seguit s’exposen les principals modificacions que es proposen per a l’Ordenança 
de Serveis Funeraris, a fi d’assolir els objectius abans esmentats: 
 
● Es revisarà, com a conseqüència de la modificació de la Llei de Serveis Funeraris, 
l’obligació de disposar de tanatori (o sala de vetlla). 
 
● Caldrà tenir la previsió de que més endavant els tanatoris cedeixin sales de vetlla i 
serveis de tanatoris, si una norma amb rang de llei futura ho obligués en aquest 
sentit12. 
 
● Tanmateix, s’haurà d’analitzar la conveniència d’aplicar criteris i requisits per la 
ubicació de tanatoris o sales de vetlla, donat que Barcelona és una ciutat amb uns 
condicionants particulars (disponibilitat de sòl, mobilitat, requeriments urbanístics, etc). 
 
● També s’haurà de vetllar pels drets i garanties dels usuaris i usuàries, atenent a 
l’experiència dels darrers anys, així com diverses recomanacions13. La voluntat és 
evitar abusos en una situació d’estat anímic molt compromès pels familiars, i que 
sovint fa que, passats els dies i asserenats després de la pèrdua patida, considerin 
com a no desitjats serveis i productes que van contractar. En aquest sentit, resulta 
fonamental reforçar el dret a la informació, la transparència i la llibertat d’elecció, així 
com el deure d’informació per part de les empreses funeràries, tant en les prestacions 
com en els preus.  
 
● Finalment, a la nova ordenança s’ha de reforçar la universalitat i l’accés al servei 
funerari per part d’aquella part de la ciutadania amb escassetat de recursos, per mitjà 
de serveis de beneficència. Aquesta obligació serà distribuïda entre els operadors 
establerts a la ciutat. 
 

                                                           
12 L’ús del tanatori i els seus efectes sobre la competencia en els serveis funeraris, ACCO, juliol 2016. 
13 A tall d’exemple trobem el Codi de bones pràctiques de les empreses de serveis funeraris, abril 2016, 
que va emetre el Síndic de Greuges de Catalunya i que va signar l’Associació d’Empreses de Serveis 
Funeraris de Catalunya. 
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3. Ordenança de Cementiris 
 
 
3.1. Objectiu del canvi 
 
Tot seguit s’exposen els objectius que s’espera obtenir específicament amb aquesta 
modificació de l’Ordenança de Cementiris: 
 
1. Garantir la gestió dels cementiris i del servei de cremació sota els principis de 

respecte al medi ambient i de protecció patrimonial i difusió cultural. 
2. Simplificació dels tràmits 
3. Inclusió de noves realitats socials, culturals, religioses i civils 
4. Inclusió de nous models de família 
5. Facilitació de tràmits a través de la tramitació electrònica 
6. Incentivar que les cendres romanguin als cementiris com a preferència 
7. Actualització de règims de concessió  
8. Creació de noves figures jurídiques útils per als titulars de sepultures, i usuaris i 

usuàries de cementiris 
 
 
3.2. Principals modificacions i les seves motivacions 
 
Tot seguit s’exposen les principals modificacions que es proposen per a l’Ordenança 
de Cementiris i a fi d’assolir els objectius abans esmentats: 
 
● La nova ordenança ha d’impulsar-se a partir dels principis rectors d’universalitat, 
accessibilitat, protecció del medi ambient, el dret de les persones usuàries i el principi 
de conservació i difusió del patrimoni. 
 
● Garantir el dret de les comunitats islàmica i hebrea la concessió de parcel·les als 
cementiris municipals, sempre sota gestió de l’Ajuntament. 
 
● Millorar el mecanisme de retrocessions, per tal de garantir la disponibilitat de 
sepultures. De la mateixa manera, establir mecanismes de renúncia de la titularitat.  
 
● L’ordenança també s’haurà d’adaptar a la nova realitat social, amb nous models de 
família. 
 
● La nova ordenança promourà que les cendres i les seves urnes romanguin als 
cementiris. L’objectiu és potenciar els cementiris com a centres i ubicacions del dol 
dels éssers estimats, i a més a prevenir la contaminació a llocs emblemàtics de la 
ciutat o el país14. 
 
● Es revisarà la figura de les concessions breus o lloguers, que s’adaptaran a les 
prescripcions de policia sanitària mortuòria. 
 
                                                           
14 Cal considerar que estats del nostre entorn, com Alemanya, França o Bèlgica, controlen amb duresa el 
destí de cendres i urnes, i no en permeten la seva sortida dels cementiris, excepte que sigui per a què 
tinguin destí en altres ubicacions igualment adequades i similars. 
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● Es revisarà el règim de concessions, de forma que els titulars tinguin certa 
preferència. 
 
● Tanmateix, s’haurà de regular amb més profunditat la possibilitat de construir 
equipaments de sales de vetlla i tanatoris als cementiris, tot i que la possibilitat d’ubicar 
sales de vetlla als cementiris ja existia, almenys, des de l’aprovació de l’Ordenança de 
Cementiris de 199715. 
 
● Les concessions a perpetuïtat, a tenor del que recull la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, són incompatibles amb 
l’ordenament jurídic. Per tant, la nova ordenança haurà d’abordar aquest tema, 
reconvertint (com ha fet la majoria de municipis de l’Estat, i molts dels de l’entorn de 
Barcelona), les sepultures atorgades a perpetuïtat en sepultures atorgades per un 
termini de temps més acotat (per exemple, vitalícies).  
 
 
4. Nou servei funerari municipal 
 
 
4.1. Objectius 
 
Tot seguit s’exposen els objectius que s’espera obtenir específicament amb la creació 
d’una empresa funerària municipal i les actuacions que han de ser-ne accessòries. 
 
1. Garantir la competència a Barcelona amb els actuals operadors privats que es 

troben establerts a la ciutat, i amb aquells altres que puguin operar-hi. 
2. Establir un model de gestió pública garantit i suportat per l’Ajuntament de 

Barcelona o entitat filial en què delegui. 
3. Garantir a la ciutadania la possibilitat d’accedir a serveis funeraris accessibles 

econòmicament i de qualitat. 
4. Construir almenys un tanatori públic de referència als serveis del qual també hi 

puguin accedir altres empreses privades. 
5. Gestionar aquesta nova oferta pública amb criteris de sostenibilitat econòmica i 

ambiental, i destinats a la ciutadania. 
 

4.2. Principals serveis a prestar 
 
Per poder realitzar un servei apropiat, la funerària municipal disposaria d’un tanatori de 
gestió pública, amb diferents sales de vetlla. De manera que l’usuari final hi podria 
accedir tant a través de la funerària municipal com contractant a un altra empresa 
funerària. 
 
A més, la funerària municipal podrà realitzar els serveis propis de qualsevol empresa 
funerària, típics de la seva activitat: recollida del difunt al domicili mortuori, trasllat del 
difunt al destí final (cementiri o crematori), subministrament del fèretre, condicionament 
sanitari del difunt i cerimònia d’acomiadament, entre d’altres. Tots aquests serveis es 
prestarien garantint la llibertat d’elecció i el dret a la informació de la ciutadania. 
 
                                                           
15 És una pràctica habitual a tot l’Estat que tanatoris i sales de vetlla es trobin compartint espai amb els 
cementiris. 



13 
 

Aquests serveis es prestarien en règim de lliure competència amb la voluntat final de 
crear competència real al mercat i permetre que la ciutadania se’n beneficiï, per 
exemple, per haver-se reduït el preu mig del servei. 
 
La prestació dels serveis esmentats s’hauria de realitzar de manera que permetessin 
assolir els objectius abans esmentats. 
 
 
4.3. Venda del 15% del capital social de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. 
 
Tal com s’ha explicat al punt 1 de la Introducció, el capital social de Serveis Funeraris 
de Barcelona es troba composat en un 85% per Mémora Servicios Funeraris, i en un 
15% per l’Ajuntament de Barcelona, a través de la seva empresa BSM. 
 
La situació de minoria de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb el fet que l’ACCO 
va anul·lar en la seva resolució de 2013 la coneguda com a tarifa ciutadana, ha 
provocat que l’Ajuntament no pugui contribuir a què es prenguin decisions de caire 
social o que els preus puguin adquirir també aquesta vessant, malgrat la seva 
presència a l’accionariat i el consell d’administració de Serveis Funeraris de Barcelona. 
L’Ajuntament de Barcelona actualment no té capacitat d’exercirx un control o influència 
real com a accionista. 
 
Atenent al fet que la creació d’una nova empresa funerària municipal seria la millor 
eina per assolir els objectius abans especificats en benefici de la ciutadania, la 
conseqüència seria que l’Ajuntament de Barcelona hauria de sortir de l’accionariat de 
Serveis Funeraris de Barcelona per incompatibilitat, doncs la nova empresa municipal 
participaria al mercat funerari en règim de competència amb els altres operadors. Això 
implicaria la venda del 15% del capital social que encara conserva de Serveis 
Funeraris de Barcelona. De fet, aquesta venda ja disposa d’un mecanisme establert, 
un import prefixat i una execució obligatòria si així ho expressa l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
4.3.1. Resultats esperats 
 
L’objectiu i resultat que s’espera obtenir de la venda del 15% del capital social de 
Serveis Funeraris de Barcelona, en què encara hi participa l’Ajuntament de Barcelona, 
seria: 
 
1. Disposar de llibertat per emprendre iniciatives, com la creació d’una funerària 

municipal, per tal de garantir la competència i la baixada del preu mig a la ciutat en 
benefici de la ciutadania. 

2. Obtenir el corresponent preu per la venda de les accions esmentades en el marc 
d’una licitació pública que ha de servir per allò que l’Ajuntament, en la seva 
llibertat de decisió, cregui més adient en cada moment. 

 
 
5. Calendari d’implantació 
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Tot seguit es descriu breument el calendari aproximat d’implantació dels diferents 
elements que composen aquesta mesura de govern. Aquesta calendari té un caràcter 
temptatiu, i pot patir variacions segons diferents aspectes, com l’acord amb els 
diferents grups, el volum d’al·legacions que es puguin rebre, etc..., pròpies d’un procés 
d’aquestes característiques. 
 
 
5.1. Calendari de modificació de les ordenances de serveis funeraris i cementiris 
 

Fita Data 
 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 
Aprovació del projecte 
d’ordenances a 
Comissió de Govern 

                        

Període d’al·legacions 
dels grups polítics 

                        

Aprovació inicial a 
Comissió de 
Presidència 

                        

Informació pública                         
Aprovació final a 
Comissió de 
Presidència 

                        

Aprovació final 
d’ordenances a Plenari 

                        

 
 
5.2. Calendari d’aprovació de l’expedient d’iniciativa econòmica (tanatori i 
funerària pública)  
 

Fita Data 
 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 
Decret d’Alcaldia 
nomenant comissió 

                        

Aprovació inicial a 
Comissió de 
Presidència 

                        

Informació pública                         
Aprovació final a 
Comissió de 
Presidència 

                        

Aprovació de 
l’Expedient d’iniciativa 
econòmica a Plenari 

                        

 
La posada en marxa de l’operadora pública dependria de varis factors, com la ubicació 
del tanatori i la seva construcció. S’estima que serà el 2019.  
 
 
5.3. Calendari de la venda del 15% del capital social de Serveis Funeraris de 
Barcelona, S.A. 
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Fita Data 

 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 
Aprovació 
inicial de la 
licitació de 
venda a 
Plenari 

                                

Informació 
pública 

                                

Aprovació 
final de la 
licitació en 
Plenari 

                                

Publicació 
de la 
licitació 

                                

Contracte 
de venda 

                                

 
El calendari exposat pot patir variacions, segons el nombre d’ofertes presentades i 
d’acord amb les vicissituds pròpies de la licitació d’un contracte d’aquestes 
característiques. 
 
En el cas que no es rebessin ofertes a partir de la licitació, la PUT o obligació de venda 
es faria efectiva l’octubre de 2017. 


