
.	  MOCIÓ	  SOBRE	  ELS	  SERVEIS	  FUNERARIS	  I	  ALTRES	  MESURES	  COMPLEMENTÀRIES.	  
Moció	  del	  grup	  municipal	  d'ERC	  i	  finalment	  també	  encapçalada	  per	  VeC	  per	  a	  
l'adequació	  de	  l'ordenança	  municipal	  de	  serveis	  funeraris	  i	  altres	  mesures	  
complementàries.	  	  
La	  part	  dispositiva	  inicial	  de	  la	  moció	  ha	  estat	  modificada	  en	  el	  transcurs	  del	  debat	  
plenari.	  Es	  recull	  en	  lletra	  més	  petita	  el	  redactat	  original	  i	  en	  lletra	  estàndard	  el	  
redactat	  definitiu	  sotmès	  a	  votació.	  
	  
L'Ordenança	  de	  serveis	  funeraris	  de	  Vilafranca	  del	  Penedès	  va	  ser	  aprovada	  el	  22	  de	  
desembre	  de	  1998	  i	  estableix	  determinades	  limitacions	  contràries	  a	  la	  legislació	  
actual,	  bàsicament	  representada	  per	  la	  Llei	  2/1997,	  en	  la	  redacció	  donada	  pel	  Decret	  
legislatiu	  3/2010.	  	  
	  
Atès	  que	  com	  a	  requisit	  perquè	  puguin	  operar	  les	  funeràries,	  l'article	  6	  de	  
l'ordenança	  exigeix	  disposar	  d'un	  edifici-‐tanatori	  amb	  un	  mínim	  de	  dues	  sales	  de	  
vetlla,	  a	  més	  de	  les	  instal.lacions	  pròpies	  d'aquests	  establiments.	  Això	  implica	  que	  
amb	  el	  redactat	  actual	  només	  s'admeten	  les	  funeràries	  amb	  tanatori	  físicament	  
ubicat	  en	  el	  municipi,	  però	  no	  la	  resta	  de	  funeràries.	  També	  exigeix	  un	  règim	  14	  
d'autorització	  municipal	  per	  exercir	  el	  servei	  dins	  el	  municipi	  (art.	  5	  de	  l'ordenança),	  
al	  marge	  que	  ja	  disposi	  d'autorització	  en	  el	  municipi	  on	  estigui	  establerta	  l'empresa	  
funerària.	  	  
	  
Atès	  que	  la	  Llei	  2/1997	  de	  serveis	  funeraris,	  no	  obliga	  que	  tinguin	  tanatori	  o	  que	  en	  
cada	  municipi	  on	  operin	  les	  funeràries	  hagin	  d'obtenir	  autorització.	  Tampoc	  
l'Ajuntament	  no	  pot	  imposar-‐ho	  per	  ordenança	  perquè	  aquestes	  exigències	  van	  
desaparèixer	  en	  la	  modificació	  produïda	  pel	  Decret	  legislatiu	  3/2010.	  	  
	  
Atès	  que	  el	  procés	  de	  liberalització	  i	  de	  lliure	  competència,	  conseqüència	  de	  la	  
Directiva	  europea	  2006/123/CE,	  relativa	  als	  serveis	  en	  el	  mercat	  Interior,	  i	  
transposada	  l'any	  2010	  a	  la	  Llei	  2/1997,	  condueix,	  en	  primer	  lloc,	  a	  haver	  de	  
modificar	  l'ordenança	  municipal	  de	  serveis	  funeraris	  i,	  en	  segon	  lloc,	  a	  regular	  
exclusivament	  els	  aspectes	  en	  què	  la	  Llei	  permet	  una	  intervenció	  municipal	  per	  tal	  
de	  garantir	  la	  qualitat	  del	  servei,	  sempre	  respectant	  la	  lliure	  competència.	  Aquest	  és	  
el	  camp	  d'actuació	  i	  el	  límit.	  L'actual	  ordenança,	  doncs,	  té	  disposicions	  nul.les	  perquè	  
vulneren	  la	  Llei	  i	  que	  han	  de	  considerar-‐se	  inaplicables	  per	  jerarquia	  legal.	  	  
	  
Atès	  que	  s'han	  de	  remoure	  els	  obstacles	  perquè	  no	  es	  produeixin	  pels	  serveis	  
funeraris	  pràctiques	  restrictives	  de	  la	  competència	  en	  la	  recollida	  de	  difunts	  de	  
l'Hospital	  Comarcal	  i	  del	  centre	  sociosanitari	  Ricard	  Fortuny	  o,	  si	  és	  el	  cas,	  en	  
domicilis	  particulars	  de	  la	  localitat.	  En	  matèria	  de	  transport	  funerari,	  qualsevol	  
empresa	  autoritzada	  per	  serveis	  funeraris	  pot	  prestar	  el	  de	  transport	  (eficàcia	  
nacional	  de	  les	  autoritzacions).	  	  
	  
Atès	  que	  la	  disposició	  transitòria	  segona	  de	  la	  Llei	  2/1997	  estableix	  que	  els	  municipis	  
que	  abans	  de	  la	  promulgació	  d'aquesta	  Llei	  han	  aprovat	  ordenances	  o	  reglaments	  de	  
regulació	  dels	  serveis	  funeraris	  tenen	  l'obligació	  d'adaptar-‐los	  al	  contingut	  d'aquesta	  



Llei,	  en	  un	  termini	  de	  sis	  mesos	  a	  comptar	  des	  de	  l'entrada	  en	  vigor,	  considerant	  que	  
la	  seva	  modificació	  va	  entrar	  en	  vigor	  el	  7	  d'octubre	  de	  2010.	  	  
	  
Atès	  que	  a	  Vilafranca	  del	  Penedès	  hi	  ha	  un	  únic	  tanatori,	  que	  gestiona	  Àltima,	  però	  
és	  privat	  i	  l'any	  2007	  l'Ajuntament	  va	  signar	  un	  conveni	  amb	  Serveis	  Funeraris	  del	  
Penedès,	  SL,	  pel	  qual	  a	  canvi	  d'una	  cessió	  gratuïta	  de	  terrenys	  en	  l'entorn	  del	  
cementiri	  (actual	  tanatori),	  l'Ajuntament	  li	  concedia	  la	  prerrogativa	  d'un	  dret	  de	  
superfície	  per	  construir	  i	  explotar	  el	  tanatori	  (aleshores	  tanatori-‐crematori)	  durant	  
noranta-‐nou	  anys.	  Transcorreguts	  aquests	  anys,	  serà	  quan	  l'edifici	  revertirà	  al	  
municipi.	  	  
	  
Atès	  que	  aquesta	  situació	  no	  pot	  constituir	  una	  posició	  de	  domini	  de	  mercat	  en	  
perjudici	  dels	  usuaris,	  en	  un	  servei	  considerat	  com	  a	  essencial	  i	  d'interès	  general,	  i	  de	  
fet,	  les	  circumstàncies	  actuals	  constitueixen	  un	  monopoli	  de	  facto,	  la	  qual	  cosa	  
permet	  aplicar	  preus	  molt	  elevats	  que	  es	  poden	  qualificar	  d'abusius.	  L'empresa	  
Àltima,	  amb	  àmplia	  implantació	  a	  Catalunya,	  ja	  ha	  estat	  sancionada	  per	  males	  
pràctiques	  per	  l'Autoritat	  Catalana	  de	  la	  Competència.	  	  
	  
Atès	  que	  sobre	  els	  preus,	  l'Ajuntament	  no	  pot	  fixar	  tarifes	  a	  una	  empresa	  privada;	  
però	  sí	  que	  ha	  de	  vetllar	  per	  a	  que	  els	  preus	  siguin	  clars,	  no	  abusius,	  que	  no	  hi	  hagi	  
serveis	  induïts	  per	  l'empresa	  i	  que	  la	  gamma	  de	  prestacions	  sigui	  extensa,	  per	  a	  tots	  
tipus	  d'economia.	  Atès	  que	  a	  l'art.	  3.2	  de	  la	  Llei	  2/1997,	  segons	  la	  redacció	  de	  2010,	  
s'estableix	  que	  "les	  entitats	  que	  presten	  serveis	  funeraris	  han	  de	  facilitar	  a	  
l'ajuntament	  del	  15	  municipi	  on	  estan	  establertes	  la	  informació	  actualitzada	  sobre	  
prestacions	  i	  preus,	  per	  tal	  que	  el	  puguin	  consultar	  les	  persones	  interessades.	  Amb	  
aquest	  objecte,	  els	  ajuntaments	  han	  d'establir	  mecanismes	  de	  publicitat	  actualitzada	  
perquè	  les	  persones	  que	  vulguin	  accedir	  als	  serveis	  puguin	  disposar	  d'aquesta	  
informació".	  Això	  implica	  que	  l'ajuntament	  ha	  de	  garantir	  la	  publicitat,	  l'accessibilitat	  
i	  l'actualització	  dels	  preus	  i	  serveis.	  	  
	  
Atès	  que	  l'art.	  1.1	  de	  la	  Llei	  2/1997	  considera	  que	  els	  serveis	  funeraris	  tenen	  la	  
condició	  de	  servei	  essencial	  d'interès	  general,	  i	  que	  poden	  ser	  prestats	  per	  
l'administració	  i	  per	  empreses	  públiques	  o	  privades	  en	  règim	  de	  concurrència	  en	  tots	  
els	  casos.	  Per	  això,	  considerem	  que	  un	  servei	  d'aquesta	  naturalesa	  té	  prou	  
justificació	  perquè	  a	  Vilafranca	  hi	  hagi	  un	  tanatori-‐crematori	  de	  naturalesa	  pública	  
que	  podria	  ser	  gestionat	  mitjançant	  gestió	  directe	  de	  l'ajuntament	  o	  concessió	  
administrativa,	  on	  els	  preus	  públics	  serien	  aprovats	  mitjançant	  el	  sistema	  
d'ordenances	  fiscals.	  	  
	  
Atès	  que	  l'any	  2016	  va	  aprovar-‐se	  definitivament	  una	  modificació	  puntual	  del	  POUM	  
per	  permetre	  usos	  de	  tanatori	  en	  diferents	  àmbits	  del	  municipi,	  però	  aquest	  fet	  no	  
garanteix	  l'efectiva	  implantació	  d'altre	  o	  altres	  tanatoris,	  o	  no	  implica	  que	  aquests	  
actuïn	  com	  una	  veritable	  competència.	  	  
	  
Atès	  que	  patim	  una	  situació	  de	  monopoli	  dels	  serveis	  funeraris,	  l'ordenança	  
municipal	  pot	  imposar	  que	  el	  tanatori	  privat	  permeti	  l'accés	  a	  les	  seves	  sales	  de	  
vetlla	  de	  funeràries	  autoritzades	  en	  el	  municipi	  on	  estiguin	  establertes,	  previ	  acord	  



entre	  empreses.	  Les	  denegacions	  injustificades	  d'aquesta	  via	  podrien	  ser	  
denunciades	  a	  l'Autoritat	  Catalana	  de	  la	  Competència.	  	  
	  
Atès	  que	  per	  completar	  els	  serveis	  funeraris,	  no	  podem	  deixar	  de	  banda	  la	  gestió	  del	  
cementiri	  municipal,	  barreja	  de	  gestió	  directa	  (conservació	  i	  manteniment)	  i	  de	  
serveis	  realitzats	  per	  l'empresa	  privada	  del	  tanatori	  (inhumacions,	  exhumacions,	  
trasllats,	  làpides,	  etc.)	  i	  en	  aquest	  sentit,	  cal	  valorar	  l'estat	  de	  la	  gestió	  i	  les	  
necessitats,	  preveient,	  si	  cal,	  realitzar	  una	  concessió	  administrativa.	  	  
	  
Atès	  que	  per	  tot	  plegat,	  considerem	  irregular	  i	  no	  transparent	  la	  situació	  de	  l'actual	  
sistema,	  que	  s'explica	  en	  la	  disposició	  transitòria	  segona	  de	  la	  vigent	  ordenança	  de	  
serveis	  funeraris.	  	  
	  
Demanem	  al	  Ple	  de	  l'Ajuntament	  de	  Vilafranca,	  que	  aprovi	  els	  següents	  acords:	  	  
	  
Primer.	  Promoure	  la	  modificació	  de	  l'ordenança	  municipal	  de	  serveis	  funeraris	  de	  
Vilafranca	  del	  Penedès	  per	  tal	  d'adequar-‐la	  a	  la	  legislació	  en	  matèria	  de	  serveis	  
funeraris	  i	  del	  lliure	  accés	  a	  les	  activitats	  de	  serveis,	  removent	  els	  obstacles	  que	  
impedeixen	  l'exercici	  d'una	  real	  i	  efectiva	  competència,	  bo	  i	  considerant	  que	  
l'adaptació	  normativa	  ve	  imposada	  per	  la	  disposició	  transitòria	  segona	  de	  la	  Llei	  
2/1997,	  la	  modificació	  de	  la	  qual	  va	  entrar	  en	  vigor	  el	  7	  d'octubre	  de	  2010.	  Aquesta	  
modificació	  de	  la	  ordenança	  haurà	  de	  regular	  entre	  d'altres	  aspectes:	  	  
a)	  Promoure	  i	  facilitar	  la	  lliure	  competència	  dels	  serveis	  funeraris	  (no-‐exigència	  
d'edifici-‐tanatori,	  abast	  nacional	  de	  l'autorització	  del	  servei	  i	  habilitació	  del	  transport	  
funerari).	  	  
	  
b)	  Que	  les	  empreses	  operadores	  estableixin	  un	  servei	  bàsic	  de	  preu	  tancat	  amb	  
indicació	  de	  les	  prestacions	  i	  qualitats	  que	  comprèn,	  i	  se	  li	  doni	  publicitat	  
conjuntament	  amb	  la	  resta	  de	  serveis	  i	  tarifes.	  	  
	  
c)	  Que	  la	  informació	  general	  dels	  preus,	  tarifes	  i	  prestacions	  que	  les	  empreses	  facilitin	  
a	  l'ajuntament	  sigui	  clara,	  fidel	  i	  completa,	  sense	  que	  puguin	  aplicar	  preus	  no	  
publicats	  si	  perjudiquen	  els	  usuaris,	  supòsit	  en	  el	  qual	  s'aplicaria	  el	  preu	  publicat	  més	  
favorable.	  Per	  part	  de	  l'Ajuntament,	  que	  els	  mitjans	  de	  publicitat	  estiguin	  actualitzats	  
i	  siguin	  fàcilment	  accessibles,	  a	  més	  d'informar	  sobre	  les	  possibilitats	  dels	  usuaris	  en	  
el	  marc	  de	  la	  lliure	  competència,	  tot	  això	  en	  aplicació	  de	  l'article	  3.2	  de	  la	  Llei	  2/1997	  
i	  de	  la	  resta	  d'atribucions	  que	  permet	  la	  Llei	  als	  ajuntaments.	  	  	  
	  
Segon.	  Mentre	  perduri	  la	  situació	  de	  domini	  de	  mercat	  o	  de	  monopoli	  privat	  de	  facto	  
de	  l'únic	  tanatori	  existent,	  exigir	  a	  Altima	  l'accés	  a	  les	  seves	  sales	  de	  vetlla,	  a	  altres	  
funeràries	  sense	  tanatori	  en	  el	  municipi,	  mitjançant	  un	  lloguer	  acordat	  entre	  les	  
empreses.	  	  
	  
Tercer.	  Formar	  una	  taula	  negociadora	  amb	  Àltima	  per	  tal	  d'establir	  mesures	  
immediates	  per	  posar	  a	  la	  pràctica	  un	  servei	  bàsic	  de	  preu	  tancat,	  incloent	  el	  servei	  
de	  sala	  de	  vetlla,	  digne	  i	  assequible,	  al	  qual	  puguin	  acollir-‐se	  totes	  les	  persones	  



interessades,	  conforme	  l'apartat	  2	  de	  l'article	  12	  de	  l'actual	  ordenança	  i	  no	  només	  
per	  a	  determinades	  situacions	  de	  falta	  de	  recursos.	  	  
	  
Quart.	  Constituir	  una	  comissió	  de	  treball	  per	  redactar	  la	  nova	  ordenança,	  formada	  
per	  representats	  dels	  grups	  municipals,	  els	  quals	  podran	  estar	  assistits	  per	  assessors	  
en	  la	  matèria.	  	  
	  
Cinquè.	  Que	  durant	  la	  tramitació	  del	  procediment	  i	  abans	  de	  l'aprovació	  definitiva,	  la	  
proposta	  d'ordenança	  passi	  a	  l'informe	  de	  regulació	  de	  l'Autoritat	  Catalana	  de	  la	  
Competència,	  segons	  les	  facultats	  de	  l'article	  2.4	  de	  la	  Llei	  1/2009	  que	  regula	  aquest	  
organisme.	  	  
	  
Sisè.	  Revisar	  els	  protocols	  hospitalari	  i	  sociosanitari	  per	  adequar-‐los	  a	  la	  vigent	  
normativa	  en	  matèria	  de	  serveis	  funeraris,	  recollida	  i	  transport.	  	  
	  
Setè.	  Revisar	  la	  gestió	  del	  cementiri	  municipal,	  removent	  la	  situació	  irregular	  
indicada	  en	  la	  disposició	  transitòria	  segona	  de	  l'ordenança	  de	  serveis	  funeraris	  de	  
1998.	  
	  
Vuitè.	  Promoure	  un	  pacte	  de	  ciutat	  sobre	  el	  model	  de	  serveis	  funeraris,	  que	  entre	  
d'altres	  qüestions	  contempli	  l'estudi	  de	  la	  viabilitat	  de	  construir	  un	  tanatori-‐
crematori	  de	  naturalesa	  pública	  municipal,	  considerant	  les	  tendències	  actuals	  i	  el	  
cost	  afegit	  d'una	  incineració	  fora	  del	  municipi.	  	  
	  
Novè.	  Donar	  compte	  d'aquest	  acord	  a	  Associació	  contra	  els	  Abusos	  Funeraris;	  
l'associació	  ESFUNE;	  l'Hospital	  Comarcal	  de	  l'Alt	  Penedès;	  el	  centre	  sociosanitari	  
Ricard	  Fortuny;	  a	  l'oficina	  d'atenció	  al	  consumidor	  de	  l'Ajuntament.	  	  
	  
Part	  dispositiva	  que	  finalment	  es	  sotmet	  a	  votació:	  	  
	  
Primer.	  Constituir	  una	  comissió	  de	  treball	  per	  redactar	  la	  nova	  ordenança,	  formada	  
per	  representats	  dels	  grups	  municipals,	  els	  quals	  podran	  estar	  assistits	  per	  assessors	  
en	  la	  matèria.	  	  
	  
Segon.	  Promoure,	  en	  el	  termini	  de	  sis	  mesos,	  un	  pacte	  de	  ciutat	  sobre	  el	  model	  de	  
serveis	  funeraris,	  que	  entre	  d'altres	  qüestions	  contempli	  l'estudi	  de	  la	  viabilitat	  de	  
construir	  un	  tanatori-‐crematori	  de	  naturalesa	  pública	  municipal,	  considerant	  les	  
tendències	  actuals	  i	  el	  cost	  afegit	  d'una	  incineració	  fora	  del	  municipi.	  
	  


