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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia
Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa,
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente.

Abstenció:
Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez.
Grup Municipal
Gómez Márquez.

-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio

MOCIÓ RESULTANT
...
funeraris tenen la condició de serveis essencials
ajuntaments regulin el desenvolupament de la normativa mitjançant una ordenança
o reglament municipal. Posteriorment, com a conseqüència de la Directiva europea
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a
Serveis en el Mercat Interior, la citada llei va ser modificada pel Decret Legislatiu
En la nova redacció de la Llei 9/1997 derivada de la modificació del DL 3/2010 es
an de dur a terme respectant els principis

serveis funeraris a obtenir informació sobre els serveis als quals tenen accés i sobre
municipi la informació actualitzada sobre prestacions i preus per tal que la puguin
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La dinàmica del mercat dels serveis funeraris presenta unes característiques
particulars. La demanda és relativament estable i amb una baixa elasticitat respecte
el preu. És una demanda forçosa i de primera necessitat, que es produeix de forma
imprevista i que requereix una decisió ràpida en un moment de màxima emotivitat. A
periència sovint suposa que la decisió de compra es prengui sense
informació prèvia sobre aquests serveis i, per comoditat, cercant un proveïdor que
ofereixi un servei integral.
menys
les empreses petites i mitjanes que operen en àrees geogràfiques molt concretes i
2015 en un 84% dels municipis de Catalunya només estava autoritzada una sola
empresa funerària. Les característiques de la demanda fan especialment greu aquest
concretes que es volen contractar i el preu dels diferents serveis.
de forma gratuïta a les persones que ho requereixin per manca o insuficiència de
mitjans econòmics determinantsocials municipals. Aquests casos, però, són força excepcionals. Això fa que bona part
veuen obligades a endeutar-se per aquest motiu.
regula el sector, la Generalitat definia aquest així: <<El sector dels serveis funeraris a
Catalunya es caracteritza per un grau reduït de competència i transparència; una
excessivament alts>>.
serveis funeraris, fet que evidència la manca de garanties legals per a la ciutadania;
tant pel que fa al dret universal a aquests serveis, amb independència de les
possibilitats econòmiques de la ciutadania, com el dret a la informació de les
-

següents
ACORDS

Primer.- Elaborar i aprovar una ordenança municipal de serveis funeraris a la ciutat
en el termini de 4 mesos.
Segon.- Comunicar aquests acords a les AAVV de la Ciutat, a la FAVCO i al Consell de
Ciutat.

...
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