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President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Elena Amat i Serrano 
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Concepció Lerma Ballo 
Ramón Núñez Nogueira 
Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 
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S'incorporen més tard els següents regidors 
 Jordi Garcia Mas 

s'incorpora durant el debat del segon punt de l'ordre del dia.   
 
També hi assisteixen 
Tècnic/es Isabel Sarrate Buisan i Pere Adam Guerri   

 
S'han excusat d'assistir-hi 
    

 
No hi assisteix 
 Jorge Romero Gil   

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2016-09 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
 
Cementiri i serveis funeraris 
 



002. Aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal de Serveis Funeraris 
Número d'expedient N640/U205/2016/000001 
 
El Ple municipal en la sessió ordinària de data  30 de juny de 2016, va aprovar inicialment la nova 
Ordenança Municipal dels Serveis Funeraris; 
 
Aquest acord ha estat sotmès a informació pública fins el dia 30 de setembre de 2016 mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al tauler municipal d'anuncis, al Butlletí Oficial de la Província 
de data 18 de juliol de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7161 de data 
13 de juliol de 2016;   
 
Atès que dins del termini d'informació pública han estat presentades les al·legacions que s'allisten 
a continuació, i amb motiu de les quals s'ha emès l'informe de data 3 de novembre de 2016 per la 
Comissió d'Estudi designada mitjançant la resolució de data 3 de juny de 2016 , on es proposa 
l'estimació i desestimació de les al·legacions presentades pels motius que s'exposen així com  
l'aprovació definitiva de l'Ordenança que inclou les esmenes introduïdes en virtud de les 
al·legacions estimades, així com la subsanació d'algunes errades de tipus ortogràfic detectades: 
 
A) En relació amb les al·legacions presentades per l' Asociación contra los Abusos Funerarios,  
amb número de registre d'entrada 2016022467, de data 19 d'agost de 2016, i relativa a:  
 
- Article 3 "Concepte dels serveis funeraris", l'interessat sol·licita: "(1) El servicio funerario lo 
pueden hacer 5 empresas diferentes, a gusto del usuario.  (2) El informe presentado en fecha 20 
de junio de 2016 mediante instancia en el registro general del Ajuntament de Sant Boi, lo indica." 
Es proposa: considerar estimada l'al·legació ja que el que proposa està inclòs en el redactat de  
l'article 21, apartat 1 de l'Ordenança que concretament diu: "Les persones consumidores i usuàries 
tindran dret a escollir lliurement el prestador de serveis funeraris i els serveis que desitgin 
contractar" 
 
- Article 9.1 "Requisits i condicions que han de complir les empreses prestadores de serveis 
funeraris i sobre els apartats a) i b)"  l'interessat sol·licita: que sigui el personal mínim necessari per 
realitzar un servei funerari, una persona contractada i una altre per hores, i que per obtenir la 
llicència, s'exigeixi un vehicle funerari. 
Es proposa: Estimar l'al·legació, atenent que la guia per a l'adequació de les ordenances i 
reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de competència, presentada el 14 de juliol 
de 2016,  referència GU 04/2016, elaborada per l'Autoritat Catalana de la Competència recomana 
suprimir d'aquestes normes l'exigència de determinats requisits relatius al nombre mínim de 
vehicles, fèretres i mitjans personals, amb que han de comptar els operadors per obtenir 
l'autorització. I un nou redactat de l'article 9.1, apartats a)  i b) de l'Ordenança. 
 
- Article 10 "Tanatoris i altres instal·lacions de serveis" l'interessat sol·licita:  que es pugui fer 
només una sala d'acondicionament i magatzem per guardar vehicles i materials, com ha realitzat 
www.funeconca.com i que es faciliti la instal·lació en la zona industrial d'un tanatori, un velatori o 
una sala de preparació.  
Es proposa: estimar l'al·legació, atès que l'Autoritat Catalana de la Competència en la guia per a 
l'adequació de les ordenances i reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de 
competència, presentada el 14 de juliol de 2016,  referència GU 04/2016, recomana suprimir de les 
ordenances reguladores de serveis funeraris l'exigència d'uns requisits i característiques mínimes 
dels tanatoris, per no tenir empara legal. I un nou redactat de l'article 10 de l'Ordenança. 
 
- Articles 12 i 13 de l'Ordenança relatius respectivament al "Contingut de la sol·licitud d'autorització 
i al procediment d'atorgament de l'autorització" l'interessat sol·licita:  que només s'exigeixi una 
Declaració Responsable per la prestació dels serveis funeraris, d'acord amb la Llei 12/2012, de 26 
de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, i l'article 71 
bis de la LRJAP/PAC.  
Es proposa: estimar l'al·legació i un nou redactat de l'article 12 i suprimir l'article 13 de l'Ordenança 



 
- Artícle 14 "Condicions inherents a l'autorització" l'interessat sol·licita: - "Que se puede fraccionar 
el pago de la fianza de 14.230,00 euros. - En las ordenanzas de Pozuelo de Ciempozuelos del año 
2014, exige una fianza de 1.800 euros. - El servicio de beneficencia tendría que ser con sala de 
velatorio a petición de la familia. El coste para la funeraria es el siguientes, recogida con vehículo 
fúnebre, ataúd 35 euros (el más barato), estancia en cámara refrigerada y después el destino final 
lo cubre el Ayuntamiento. - Tendría que existir el servicio subvencionado como la ciudad de 
Barcelona.  
- La ciudad de Sant Boi de Llobregat apenas tiene servicios de beneficencia, la ciudad del Vendrell 
con 36.719 habitantes tiene al año una media de 24 servicios." 
Es proposa: desestimar l'al·legació pel següents motius: - La regulació de les condicions en que 
s'ha de dipositar la fiança obligatòria no es competència de l'Ordenança municipal reguladora dels 
serveis funeraris, ja que existeix un altre legislació que regula aquest concepte. - El servei gratuït 
de prestació forçosa te la finalitat de garantir el principi d'universalitat i d'accés als serveis funeraris 
i gaudiran d'un nivell mínim de qualitat que garanteixi la dignitat del sepeli, d'acord amb els costums 
locals. El  servei de tanatori no està contemplat com obligatori en la legislació vigent.  Els serveis 
bàsics i obligatoris que ha de prestar qualsevol empresa funeraria instal·lada al municipi son els 
que fan referència a les funcions allistades a les lletres a, b, c i d de l'article 3.2 de  l'Ordenança. 
D'acord amb el que preveu l'article 10.1 de l'Ordenança a una empresa amb seu al municipi sense 
locals o instal·lacions fixes a la ciutat, no podria prestar el servei de tanatori en condicions físiques 
adequades per a la vetlla. - La creació d'un servei subvencionat no te encaix en la legislació vigent 
que regula la concessió de les subvencions. 
 
- Article 15 "Registre municipal d'empreses funeraries" l'interessat sol·licita: que consti en aquest 
Registre les tarifes vigents, els serveis bàsics, i els requisits pels serveis de beneficiència.  
Es proposa: considerar estimada parcialment l'al·legació ja que el dret a la informació a que es 
refereix l'article 3 de la llei 2/1997 del 3 d'abril, en la redacció vigent des de l'any 2010: "Tenir accés 
a un catàleg de les prestacions que es poden contractar amb les entitats prestadores dels serveis 
funeraris, amb la indicació detallada de les característiques d'aquestes prestacions i els preus 
aplicables" i l'article 3.2 de la mateixa Llei: "Les entitats que presten serveis funeraris han de 
facilitar a l'ajuntament del municipi on estan establertes la informació actualitzada sobre 
prestacions i preus, per tal que la 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. "  està garantit per l'article 24.3 de 
l'Ordenança. I incloure en aquest article la difusió dels requisits per accedir als serveis de 
beneficència, es considera que aquest no es el lloc adequat, ja que es tracta únicament  d'un 
registre municipal de empreses de serveis funeraris. 
 
- Article 16 "Drets i obligacions de les persones usuàries" l'interessat sol·licita:- Que el lliurament, 
als usuaris, del catàleg de prestacions sigui amb amb acusament de rebut d'aquests. - Que 
s'informi als usuaris de les altres empreses de serveis funeraris que operin en la zona.  
Es proposa: desestimar l'al·legació ja que no existeix cap empara legal tant per obligar a les 
empreses de serveis funeraris a demanar l'acusament de recepció quan facin lliurament d'un 
catàleg informatiu, com per obligar a aquestes empreses que facilitin a les persones usuàries 
informació de les altres empreses funeràries que operin a la zona. 
 
- Article 19 "Exclusió de les entitats asseguradores de l'activitat de prestació de serveis funeraris". 
L'interessat comunica que la funeraria Altima SL es propietat en un 30% de l'asseguradora Santa 
Lucia S.A.  
Es proposa: que no procedeix estimació o desestimació  ja que no es pot considerar una al·legació 
a l'Ordenança atès que l'interessat només fa la comunicació d'uns fets o situacions de les que te 
coneixement. 
 
- Article 20 "Obligacions envers als veïns i residents al municipi" l'interessat sol·licita: que 
s'especifiqui que l'usuari podrà escollir tots o part dels serveis funeraris. 



Es proposa: considerar estimada l'al·legació ja que a l'article 21, apartat 1 de l'Ordenança ja està 
reflectit aquesta circumstància, concretament diu. " Les persones consumidores i usuàries tindran 
dret a escollir lliurement el prestador de serveis funeraris i els serveis que desitgin contractar" 
 
- Article 21 "Llibertat d'elecció de l'entitat prestadora dels serveis funeraris" l'interessat sol·licita: 
que sigui obligatori el lliurament d'un pressupost  als usuaris encara que la factura la pagui una 
asseguradora i l'obligació d'aquesta de tornar a la familia del difunt el capital sobrant desprès de 
haver cobert les despeses del servei funerari. 
Es proposa: Considerar estimada parcialment l'al·legació pel següents motius: - El dret a la llibertat 
d'elecció de l'entitat prestadora del servei funerari i a  la informació de les persones usuàries ja està 
regulat en els articles 21 i 22 de l'Ordenança, i en cap moment fa menció o discrimina si aquestes 
son posseïdores o no d'una assegurança de defunció. - No és objecte de l'Ordenança la intervenció 
en les relacions jurídiques entre asseguradores i assegurats, que es regeixen per la legislació 
estatal o autonòmica corresponent. 
 
- Article 22 "Obligació d 'informació a les persones usuàries" l'interessat sol·licita: que el lliurament, 
als usuaris, del catàleg de prestacions sigui amb amb acusament de rebut d'aquests,  que si la 
contractació es realitza en un hospital, establiment  geriàtric o domicili també es segueixi el mateix 
tràmit i que tant l'esmentat catàleg com el pressupost vinculant pugui ser lliurat per correu 
electrònic.  
Es proposa: estimar parcialment l'al·legació pel següents motius: 
- L'exigència de l'acusament de recepció a l'entrega del catàleg de prestacions, no te empara legal 
en la legislació vigent, tant la referent als serveis funeraris com la dels drets dels consumidors. - En 
cap punt o apartat del redactat de l'article 22, s'indica quin es lloc de la contractació, per la qual 
cosa per defecte resten inclosos els hospitals, els geriàtrics o qualsevol altre lloc. I un nou redactat 
per modificar el punt 2 de l'article 22. 
 
- Article 25 "Universalitat i gratuïtat" l'interessat sol·licita: que els serveis de beneficència tinguin 
més publicitat, que a aquests es tindria que afegir la sala de vetlla i també demana la creació d'un 
servei subvencionat. 
Es proposa: desestimar l'al·legació pel següents motius: - L'objecte de l'Ordenança es garantir el 
principi d'universalitat i d'accés als serveis funeraris i per això regula l'execució material de les 
prestacions forçoses, la distribució del cost econòmic entre les empreses funeràries autoritzades 
per l'Ajuntament de Sant Boi de Ll. i determina que son els serveis socials els que han de valorar i 
informar en cada cas. Els serveis gratuïts de prestació forçosa gaudiran d'un nivell mínim de 
qualitat que garanteixi la dignitat del sepeli, d'acord amb els costums locals. El  servei de tanatori 
no està contemplat com obligatori en la legislació vigent. Els serveis bàsics i obligatoris per obtenir 
l'autorització municipal que habiliti a l'empresa funerària, per a l'exercici de la seva activitat son els 
que fan referència a les funcions allistades a les lletres a, b, c i d de l'article 3.2 de  l'Ordenança. 
Atès que l'article 10.1 de l'Ordenança diu que "no es considerarà requisit necessari per a l'obtenció 
de l'autorització que l'empresa funerària disposi en el terme municipal de locals i instal·lacions fixes 
afectes a la prestació dels serveis funeraris" y que l'article 25. 6 b diu " Quan siguin més d'una les 
empreses funeràries existents, totes elles assumiran les prestacions forçoses de referència, de 
forma successiva, per l'ordre d'antiguitat que determini la data d'establiment de cadascuna en el 
municipi. Tanmateix, les empreses funeràries podran establir, de comú acord, un règim diferent que 
haurà de ser autoritzat per l'Ajuntament" resulta evident que quan una empresa sense locals o 
instal·lacions fixes a la ciutat, li pertoqués assumir les prestacions forçoses, no podria prestar el 
servei de tanatori en condicions físiques adequades per a la vetlla. - La creació d'un servei 
subvencionat no te encaix en la legislació vigent que regula la concessió de les subvencions. 
 
- Article 29 "Infraccions greus" l'interessat sol·licita: que s'inclogui en aquesta categoria la manca 
de lliurament del catàleg informatiu amb acusament de rebut i no facilitar un correu electrònic per 
contactar amb la funeraria o demanar un pressupost. 
Es proposa: desestimar l'al·legació pels següent motius: - Tal com ja s'ha informat en l'al·legació a 
l'article 16 no existeix cap empara legal per obligar a les empreses de serveis funeraris a demanar 
l'acusament de recepció quan entreguin un catàleg informatiu. - L'article 26 c) de l'Ordenança ja 



preveu qualsevol incompliment de la mateixa com a falta lleu i l'article 27 n) qualifica com a falta 
greu la reincidència en qualsevol falta lleu en el termini d'un any. 
 
- Article 30 "Infraccions molt greus" l'interessat sol·licita: que s'inclogui en aquesta categoria 
denegar un servei funerari o qualsevol dels serveis escollits pels usuaris, i no facilitar, per part de 
l'empresa asseguradora o la de serveis funeraris  una relació de funeraries que poden prestar els 
serveis.  
Es proposa: considerar estimada parcialment l'al·legació pels següents motius: - En l'article 30, 
apartats b i c) ja està tipificat com a falta molt greu:  
b) No prestar la totalitat dels serveis contractats amb les persones usuàries. c) Negar-se a prestar 
els serveis establerts o les prestacions forçoses quan siguin requerits, llevat de manca de 
conformitat o pagament. - No és objecte de l'Ordenança la intervenció en les relacions jurídiques 
entre asseguradores i assegurats, que es regeixen per la legislació estatal o autonòmica 
corresponent. - L'exigència de que les empreses funeràries facilitin un llistat d'empreses del sector 
no te empara legal, en la legislació vigent. 
 
B) En relació amb les al·legacions presentades per la Asociación contra los Abusos Funerarios, 
amb número de registre d'entrada 2016025746, de data 30 de setembre de 2016, i relativa a:  
 
- Article  10 "Tanatoris i altres instal·lacions de serveis", repeteix en  línies generals els arguments 
exposats en l'escrit d'al·legacions, de data 19 d'agost de 2016. 
Es proposa: estimar l'al·legació pels mateixos motius expressats en la proposta realitzada a 
l'al·legació de data 19 d'agost de 2016, referent al mateix article 10 de l'Ordenança. 
 
- Articles 12 i 13 de l'Ordenança relatius, respectivament, al Contingut de la sol·licitud d'autorització 
i al procediment d'atorgament de l'autorització, l'interessat sol·licita: que només s'exigeixi una 
Declaració Responsable per la prestació dels serveis funeraris, d'acord amb la Llei 12/2012, de 26 
de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, i l'article 71 
bis de la LRJAP/PAC.  
Es proposa: estimar l'al·legació, pels mateixos motius expressats en la proposta realitzada a 
l'al·legació de data 19 d'agost de 2016, referent als mateixos articles 12 i 13 de l'Ordenança. 
 
B) En relació amb les al·legacions presentades per ALTIMA SERVEIS FUNERARIS SL, amb 
número de registre d'entrada 2016025778, de data 30 de setembre de 2016, i relativa a:  
 
- Article 9.1.a) "Nombre mínim de personal necessari per dur a terme l'activitat" l'interessat exposa: 
-Que el Conveni Col·lectiu de treball d'empreses de serveis funeraris i gestió de cementiris de la 
província de Barcelona per als anys 2014-2016 possibilita i fins i tot fomenta que siguin les 
ordenances municipals les que fixin el nombre de personal mínim necessari per dur a terme 
l'activitat.- Que és coneixedora de la realitat de la prestació del servei a Sant Boi de Llobregat 
considera que per sota de la xifra de 4 treballadors no es factible la correcta realització del servei i, 
que per tal de garantir l'adequada prestació d'un servei de tal importància al municipi es fa 
necessari establir a l'Ordenança el referit nombre mínim de personal.  
Es proposa: desestimar l'al·legació, atenent a l'Autoritat Catalana de la Competència en la guia per 
a l'adequació de les ordenances i reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de 
competència, presentada el 14 de juliol de 2016,  referència GU 04/2016 ( la mateixa que l'empresa 
ALTIMA SERVEIS FUNERARIS SL  esmenta en la segona al·legació) recomana suprimir 
d'aquestes normes l'exigència de determinats requisits relatius al nombre mínim de vehicles, 
fèretres i mitjans personals, amb que han de comptar els operadors per obtenir l'autorització. 
 
- Article 10.2 a) "Horaris de tancament de les sales de vetlla dels tanatoris" l'interessat exposa: una 
sèrie d'arguments i cita la Guia de l'Autoritat Catalana de la Competència, i les lleis 17/2009, de 23 
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats i serveis i la llei 20/2013 (en endavant LGUM), de 
9 de desembre de Garantia d'Unitat de Mercat,  considera en definitiva, que la imposició i fixació 
d'uns concrets horaris d'obertura per part de l'Ordenança, no està en absolut justificat i que per 
descomptat no obeeix a raons imperioses d'interes general, suposant per això una clara vulneració 



de les normatives anteriorment citades i demana la supressió de la indicació dels horaris especifics 
en els quals la sala de vetlla podrà romandra tancada, deixant a la llibertat de cadascuna de les 
empreses decidir d'acord amb el que sol·liciti el mercat els seus horaris d'obertura i tancament.  
Es proposa: estimar l'al·legació, pels mateixos motius expressats en la proposta realitzada, en 
aquest informe a l'al·legació de data 19 d'agost de 2016, referent al mateix article 10 de 
l'Ordenança. 
 
- Article 14 "Fiança que ha de garantir el principi d'universalitat en l'accés als serveis funeraris" 
l'interessat qüestiona: tant la quantia de la fiança que es fixa a l'Ordenança, com el fet que només 
s'obligui a les empreses autoritzades al municipi a prestar-la (aquest últim punt el desenvolupa amb 
major detall en la última de les al·legacions), i considera que s'hauria de minorar l'import de la 
fiança fins a un màxim de 10.000 euros.  
Es proposa: desestimar l'al·legació pel següents motius: segons pressupost confeccionat per 
Altima SL l'any 2015, el cost d'un servei de beneficència (exclosa la sala velatori) amb els preus 
actualitzats a l'any 2016, és de 1.547,39 €. Aquest import pot variar en 141,41 € a la baixa si el 
servei de furgó de recollida és local, en lloc de comarcal. L'import de 14.230,00 € s'ha calculat 
estimant una mitjana de 8 / 10 serveis/any (el 2012 es van realitzar 8 serveis de prestació forçosa i 
l'any 2013  9 serveis).  No obstant això, el mateix article 14.1 ja preveu que la fiança podrà ser 
reajustada o actualitzada, per la qual cosa, si en un futur s'amplia el número d'empreses de serveis 
funeraris autoritzades per l'Ajuntament de Sant Boi, es podria revisar l'import actual de la fiança. 
 
- Article 22 "Catàleg informatiu sobre els serveis funeraris": l'empresa interessada considera 
desproporcionat enviar a l'Ajuntament i a les autoritats competents en matèria de consum el 
catàleg informatiu a que es refereix l'article 22.1 a) de l'Ordenança, i les seves actualitzacions, pel 
cost i la càrrega administrativa que això suposaria i també una restricció al lliure exercici de 
l'activitat que no trobaria un ajust normatiu al no complir en cap cas amb els criteris de necessitat i 
proporcionalitat de la mesura. Així mateix, considera que el redactat actual de l'article 22 de 
l'Ordenança unicament hauría de mantenir-se si s'entén que la interpretació de l'expressió "posada 
disposició" no inclou una obligació d'enviar o presentar el referit catàleg. 
Es proposa: desestimar l'al·legació pel motiu següent: la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis 
funeraris, modificada pel decret 3/2010 de 5 d'octubre en l'article 3.2, contempla l'obligació de 
facilitar a l'Ajuntament del municipi a on estan establertes la informació actualitzada sobre 
prestacions i preus, per tal de que la puguin consultar les persones interessades. 
 
- Article 24 "Publicació de les tarifes i preus de totes les empreses": l'empresa interessada 
considera que no és conforme a la normativa de defensa de la competència i, sobretot, a la 
directiva de Serveis i a la LGUM, el fet que s'obligui a tots els operadors a comunicar els preus dels 
seus serveis i qualsevol mínima variant que aquests ofereixin. A més a més, considera que la 
publicació a la pàgina web municipal de tots els preus dels serveis, podria provocar problemes 
addicionals de competència, donat que d'aquesta forma els operadors podríen controlar facilment i 
en temps gairabé real els preus dels seus competidors directes. Per això, sol·licita que se 
suprimeixi de l'Ordenança l'obligació de comunicar a l'Ajuntament els preus i tarifes dels serveis 
funeraris i les seves variacions, així com conseqüentment, també la previsió que aquesta 
informació es publiqués a la pàgina web municipal.  
Es proposa: desestimar l'al·legació perquè tal com s'ha expressat en l'al·legació anterior la Llei 
2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, modificada pel decret 3/2010 de 5 d'octubre en l'article 
3.2 contempla l'obligació de facilitar a l'Ajuntament del municipi a on estan establertes la informació 
actualitzada sobre prestacions i preus, per tal de que la puguin consultar les persones 
interessades. I en el mateix article i punt 3.2 afegeix: "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". 
 
- Article 25 "Assumpció de les prestacions forçoses per part de les empreses autoritzades per 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que operin en el terme municipal": l'empresa interessada 
considera que les anomenades prestacions forçoses haurien de ser sempre i en tot cas assumides 
per totes les empreses que operin en el municipi, i no només per aquelles que estiguin establertes 



en el mateix, o pel contrari directament per l'Ajuntament, per entendre que es tracte d'un tema 
social que ha de ser finançat per tots el ciutadans a través dels impostos i no per les empreses 
privades que presten el servei, ja que si s'opta per limitar la seva assumpció a únicament els 
operadors establerts en el municipi, s'incompliria tant la Directiva de Serveis i la seva transposició a 
la normativa espanyola com també a la LGUM, perquè suposen una restricció que no obeeix a cap 
raó imperiosa d'interès general, perquè aquesta raó imperiosa d'interès general no superaria en 
cap cas el test de necessitat i proporcionalitat, i perquè en qualsevol cas suposa atorgar un 
avantatge competitiu a certes empreses sobre les altres. 
Per tot això, es considera que s'ha de modificar el sentit de l'Ordenança i optar per una de les dues 
opcions que es plantegen:  
1) Que sigui l'Ajuntament el que assumeixi les despeses dels enterraments socials. 
2) Que aquestes despeses siguin assumides per totes les empreses que operin al mercat de 
serveis funeraris del municipi. 
Es proposa: desestimar l'al·legació d'acord amb la Llei 2/1997, de 3 d'abril sobre serveis funeraris, 
en el seu article 7.2 d) que empara que els ajuntaments poden atorgar l'autorització amb la 
condició que el servei es presti gratuïtament o de forma bonificada a les persones que, d'acord 
amb les indicacions dels serveis socials municipals, ho requereixin per manca de mitjans 
econòmics propis, o en els casos què ho acordi l'autoritat judicial. 
 
- Article 31 "infraccions i sancions" l'empresa interessada considera que les infraccions i sancions 
contingudes en l'Ordenança (article 31) discriminen a les diferents empreses per raó de la seva 
procedència, ja que es determinen imports sancionadors relativament baixos que es complementen 
amb la possibilitat de revocar o suspendre l'autorització obtinguda, i que aquesta mesura addicional 
de dissuasió només serà aplicable a aquelles empreses establertes en el municipi, mentre que per 
les que tant sols operin en ell només seran rellevants les sancions monetàries, que considera no 
són especialment dissuasives. 
Que aquesta diferència d'aplicació resulta contrària a la normativa de mercat interior espanyola 
(LGUM) i provocaria en la pràctica que aquells operadors establerts fora del municipi fossin menys 
diligents i cometessin més infraccions, atès que el poder de dissuasió de l'ordenança respecte a 
ells seria molt menor. I demanen modificar el sistema d'infraccions i sancions previst en 
l'Ordenança de manera que tracti a tots els operadors d'igual forma o que en cas d'existir 
diferències les mateixes estiguessin degudament justificats conforme als estàndards exposats en la 
LGUM, i que s'articuli una major dissuasió de les sancions, que no vagi lligat a quelcom que no 
només afecti a una part dels operadors (tal com succeeix ara mateix).  
Es proposa: estimar parcialment  l'al·legació pel següents motius: 
- L'import econòmic de les sancions afecta per igual a les empreses independentment de que en 
quin municipi tinguin la seva seu. 
- S'afegeix la possibilitat de suspensió de l'activitat dins del terme municipal de Sant Boi de 
Llobregat a totes les empreses de serveis funeraris sense distinció si han estat autoritzades per 
aquest o per altre Ajuntament del territori espanyol. 
- Proposar un nou redactat de l'article 31.1.  
 
 Així mateix, a l'informe esmentat de data 3 de novembre de 2016 també es fa esment a l'escrit de 
data 22 de setembre de 2016 de l'Autoritat Catalana de la Competència (en endavant l'ACCO) en 
relació al seu anàlisis efectuat des d'una òptica de la competència de la nova ordenança municipal 
reguladora dels serveis funeraris de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i fa constar que en 
termes generals l'ACCO valora positivament el text de la nova ordenança municipal, en el sentit 
que s’adequa de manera satisfactòria tant al marc legal vigent de l’activitat de serveis funeraris (Llei 
2/1997, del  3 d’abril, sobre serveis funeraris, en la redacció vigent des de l’any 2010) com als 
principis de necessitat, proporcionalitat i mínima distorsió i resta de principis internacionalment 
acceptats per a l’establiment d’una regulació eficient i afavoridora de la competència, i que ateses 
les observacions es proposa un nou redactat dels articles 10 i 15 de l'Ordenança;  
 
Atès que per a l'aprovació d'aquesta Ordenança és necessari l'acord de la majoria simple per 
l'aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data  04/11/2016  



 
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 
22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, 
 
S'acorda: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Asociación contra los Abusos 
Funerarios en dates 19 d'agost i 30 de setembre de 2016, segons consta i d'acord amb els motius 
als que es fa esment a la Relació de Fets i Fonaments Jurídics del present acord.  
 
SEGON:  Estimar parcialment les al·legacions presentades per ALTIMA SERVEIS FUNERARIS, 
S.L., segons consta i d'acord amb els motius als que es fa esment  a la Relació de Fets i 
Fonaments Jurídics del present acord.   
 
TERCER: Modificar els següents articles de l'Ordenança Municipal dels Serveis Funeraris, tenint 
en compte les al.legacions estimades i les observacions comunicades per l'Autoritat Catalana de la 
Competència, d'acord amb l'informe emès per la Comissió d'Estudi designada per la resolució de 
data 3 de juny de 2016. Els articles que s'esmenten quedaran redactats com segueix: 
 
Article 6. Exercici dels serveis funeraris (punt 1) 
 
1. L'exercici de l'activitat de prestació de serveis funeraris per part de qualsevol persona física o 
jurídica que tingui la seu en el municipi de Sant Boi de Llobregat, requerirà la presentació d'una 
declaració responsable d'acord amb el que preveu l'article 12 de la present Ordenança. 
 
Article 7 Sobre les autoritzacions o llicències municipals per a la prestació de serveis funeraris i per 
a les seves instal·lacions (punt 1) 
 
1. Les empreses amb seu al municipi de Sant Boi de Llobregat que presentin una declaració 
responsable, d'acord amb el que preveu l'article 12 de la present Ordenança, que les habiliti per a 
la prestació de serveis funeraris, hauran d'acreditar que disposen dels mitjans personals, materials 
i econòmics a què es refereix l'article 9 d'aquesta ordenança. 
 
Article 9. Requisits i condicions que han de complir les empreses prestadores de serveis funeraris ( 
punts 1 a) i 1 b) ) 
 
1. Les empreses funeràries que vulguin establir-se en el municipi estaran obligades a prestar les 
funcions associades allistades als apartats a, b, c i d, de l'article 3.2 d'aquesta ordenança hauran 
de reunir els requisits i les condicions següents: 
 
a) Personal i equipament: L'empresa de serveis funeraris haurà de disposar de personal suficient 
en quantitat proporcional als serveis que ofereixi i realitzi. L'esmentat personal estarà degudament 
format i capacitat, anirà dotat de roba, calçat i instruments d'ús exclusiu, fàcil neteja i desinfecció, 
adoptarà les mesures de protecció individual i col·lectives necessàries per a la manipulació de 
cadàvers i mantindrà en tot moment un nivell d'higiene adient. 
 
El nombre mínim de personal serà aquell que, per a la prestació del servei en la forma establerta, 
es derivi del conveni col·lectiu de treball aplicable a les empreses de serveis funeraris. 
 
b) Vehicles: Les empreses de serveis funeraris hauran de disposar de vehicles que tinguin 
autorització de transport funerari i compleixin les condicions del Reglament de policia sanitària 
mortuòria per a la conducció i trasllat de cadàvers. 
 



Els cotxes fúnebres seran utilitzats únicament en el trasllat de cadàvers i restes humanes i 
cadavèriques. 
 
Article 10 Tanatoris i altres instal·lacions de serveis 
 
1. No es considerarà requisit necessari per a la prestació del serveis funeraris que l'empresa 
funerària disposi en el terme municipal de locals i instal·lacions fixes afectes a la prestació. 
 
2. Els tanatoris i les instal·lacions afectes a la prestació dels serveis funeraris ubicats en el municipi 
de Sant Boi de Llobregat hauran d'ajustar-se als requisits de la normativa de policia sanitària 
mortuòria, urbanística i ambiental, estatal, autonòmica i local. 
 
Els residus que es generin en la realització de pràctiques sanitàries hauran de ser gestionats i 
manipulats d'acord amb allò establert en la legislació referent als residus biosanitaris, de la mateixa 
manera que els vessaments. 
 
Article 12. Contingut de la Declaració Responsable per la prestació dels serveis funeraris. 
 
1. L'empresa funerària que vulgui establir-se al municipi per a la prestació de serveis funeraris 
haurà de presentar una Declaració Responsable manifestant que disposa dels mitjans relacionats a 
l'article 9.1 de la present Ordenança.  
 
Es considera Declaració Responsable el document subscrit per l'interessat en el que aquest 
manifesta, sota la seva responsabilitat, que disposa dels mitjans per prestar els serveis funeraris 
que declara, que es compromet a mantenir-los durant la prestació del servei, que disposa de la 
documentació que ho acredita i que la posarà a disposició de la Administració quan li sigui 
requerida. 
  
2. Per la prestació dels serveis relacionats als apartats e i f de l'article 3.2 de la present Ordenança, 
o d'altres activitats complementàries, s'haurà de presentar també una Declaració Responsable 
manifestant que disposa dels mitjans per la seva prestació, i en especial, que disposa 
d'instal·lacions pròpies degudament legalitzades, o d'autorització per accedir a les instal·lacions de 
tercers. 
 
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat podrà requerir a l'interessat en qualsevol moment que aporti 
la documentació que acredita que disposa dels mitjans i de les instal·lacions que s'esmenten als 
paràgrafs anteriors. 
 
Article 13.  Suprimit. Es fa una nova enumeració de l'articulat. 
 
Article 13. (abans  14) Condicions inherents a l'autorització (punt 1) 
 
1. L'empresa de serveis funeraris que hagi presentat la Declaració Responsable, d'acord amb 
l'article 12 de l'Ordenança, haurà de dipositar una fiança obligatòria amb la finalitat de garantir el 
principi d'universalitat en l'accés als serveis funeraris. L'import de la fiança s'estableix en 14.230,00 
euros i podrà ser reajustada o actualitzada per causes justificades. 
 
La fiança es podrà constituir en qualsevol de les modalitats establertes per la legislació aplicable i 
s'haurà de lliurar a la tresoreria municipal. 
 
Article.14 (abans 15) Registre municipal d'empreses de serveis funeràries 
 
1. Es crea el Registre municipal d'empreses de serveis funeraris autoritzades per l'Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat, com a registre administratiu de caràcter públic, en el qual s'inscriuran les 
autoritzacions atorgades amb accés per a les persones interessades, segons els termes establerts 



en la legislació vigent en matèria de règim jurídic, procediment administratiu i de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
La inscripció a l'esmentat Registre es realitzarà d'ofici.  
 
2. Les dades generals de l'esmentat Registre seran difoses a través de la web municipal. 
 
En aquesta mateixa pàgina de la web municipal s'informarà, expressament,  del fet de que 
qualsevol operador habilitat/autoritzat a qualsevol municipi de l’Estat pot prestar els serveis 
funeraris al municipi de Sant Boi de Llobregat, tal com resta reflectit en l'article 6, punt 2 de 
l'ordenança. 
 
Article 19. (abans 20) Obligacions envers els veïns i residents al municipi  
 
Les empreses de serveis funeraris autoritzades per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat estaran 
obligades a prestar els serveis propis de la seva activitat quan per això siguin requerides, sempre 
que es tracti de serveis a persones difuntes, el domicili de les quals sigui el terme municipal de 
Sant Boi de Llobregat. 
 
Article 21. (abans 22) Obligació d'informació a les persones usuàries (punt 2) 
 
2. Tota la informació establerta en l'apartat 1 d'aquest article es posarà a disposició de les 
persones destinatàries, a elecció d'aquestes i de forma gratuïta, d'alguna de les formes següents: 
 
a) En el lloc de la prestació del servei o de celebració del contracte.  
 
b) Per via electrònica a través d'una direcció, correu o web facilitada pel prestador. 
 
Article 30. (abans 31) Sancions 
 
1. A les infraccions tipificades en aquesta ordenança els seran d'aplicació les sancions següents: 
 
a) Les infraccions lleus, amb advertència o multa fins a 600 euros. 
 
b) Les infraccions greus, amb multa de 601 euros fins a 3.000 euros i/o suspensió per a l'execució 
de l'activitat dins del terme municipal per un període de  fins a 6 mesos. 
 
c) Les infraccions molt greus, amb multa de 3.001 euros fins a 30.000 euros i/o suspensió per a 
l'execució de l'activitat dins del terme municipal per un període de fins a 3 anys. 
 
La suspensió a que es refereixen els punts 1.b) i 1.c) d'aquest article implicarà que no es podrà 
exercir l'activitat dins del període de la sanció. 
 
1.1 En el cas d'empreses de serveis funeraris amb seu a altres municipis es comunicarà, a 
aquests, la sanció imposada, als efectes adients.  
 
2. L'Ajuntament podrà revocar l'autorització de les empreses de serveis funeraris que hagin estat 
sancionades per tres faltes molt greus. 
 
3. Les sancions fermes en via administrativa es publicaran a la web municipal i, si escau, en 
mitjans de comunicació social, sempre que hi concorri alguna circumstància de risc per a la salut o 
els interessos econòmics dels consumidors o s'hagi produït reiteració d'infraccions o acreditada 
intencionalitat en la comissió de la infracció. 
 
QUART.- Aprovar definitivament l'ordenança municipal dels Serveis Funeraris, que incorpora les 
modificacions que s'esmenten al punt anterior i la correcció de les errades ortogràfiques 



detectades, segons consta al document que s'annexa al present acord, i d'acord amb l'informe 
emès per la Comissió d'estudi designada per la resolució de data 3 de juny de 2016, per a la 
redacció del text de la nova Ordenança municipal de serveis funeraris, que també s'annexa al 
present acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les persones i entitats que han presentat al·legacions i publicar 
íntegrament el nou text de l'ordenança municipal dels Serveis Funeraris al Butlletí Oficial de la 
província i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de 
la província en què hagi estat publicada.  
 
SISÈ.- Trametre còpia íntegra i fefaent de l'ordenança al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat -Delegació del Govern a 
Catalunya-, als efectes del que preveuen els articles 70.2 en relació al 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
-------------------------------- 
INTERVENCIONS.- El president de la Comissió Informativa fa exposició del contingut de la 
proposta que es sotmet a dictamen de la comissió informativa atenent els antecedents que en ella 
s'hi exposen i dóna la paraula a Pere Adam Guerri que fa exposició del contingut de les 
al·legacions presentades així com del tractament donat a cadascuna d'elles en el marc de la 
normativa aplicable.  
 
VOTACIÓ.- Amb el vot favorable dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots) i  
d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals d'ERC-AM (que 
representa 3 vots), de C's (que representa 3 vots), del PP (que representa 2 vots),  i  de CiU-Ara 
Guanyarem  (que representa 1 vot), es dictamina favorablement la proposta. 
-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 ->   Aprovació del Conveni marc de col·laboració (2016-2019) i del Pla de Treball per a l'any 2016, 
a subscriure entre el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat   
 
Comunicacions/Informacions 
 
El president de la comissió informativa i la Sra. Elena Amat comuniquen als membres de la 
comissió que en vistes a la propera celebració de la 70a Fira de la Puríssima es preveu de realitzar 
una reunió informativa amb els representants dels diversos grups municipals 
 
 



I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 
 


