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DECRET
Identificació de l’expedient
Assignació empresa funerària i determinació preu màxim serveis funeraris segons Decret llei
10/2020, de 27 de març i Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril
Fets
1. Tenint en compte que la pandèmia de la COVID-19 és una emergència sanitària i social
mundial que justifica la necessitat extraordinària i urgent d'adoptar mesures per fer front a les
conseqüències de tot tipus derivades dels seus efectes.
2. Tenint en compte l’article 2 del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen
noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID19, el qual modifica la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, preveient la possibilitat
d’assignació d’una empresa funerària als centres residencials, entre d’altres, i la determinació
d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries per la prestació de l’esmentat servei
funerari, en funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada
legalment, prèvia proposta motivada de l’ens local territorial competent.
3. Tenint en compte la RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els
serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària
ocasionada per la COVID-19.
4. Essent voluntat de l’Ajuntament d’Esparreguera assignar empresa funerària als centres
residencials de caràcter públic i privat del municipi que seguidament es relacionen:
•
•

Residència Municipal de Can Comelles.
Altres locals i espais medicalitzats establerts al municipi d’Esparreguera
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Fonaments de Dret
1. L’article 2 del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.
2. La RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris
serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la
COVID-19.
3. La declaració dels serveis funeraris de prestació forçosa establerta per la Resolució
SLT/797/2020 implica, segons l’article 1 del Decret Llei 10/2020, qualsevol de les següents
accions:
“...a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats
una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de
derivació directa a una empresa en concret, de manera que en aquest cas el dret previst a l'article 3.1.h)
de la present Llei relatiu a la lliure elecció de l'empresa funerària es podrà exercir, si escau, un cop
efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori.
L'assignació de les empreses funeràries s'efectuarà a proposta motivada de l'ens local territorial
corresponent.
b) La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat
de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment. Això no exclou el dret de les persones
usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat.
Aquest preu es determinarà per part de l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de
l'ens local territorial corresponent.
La gestió del servei funerari s'ha de fer en el tanatori (domicili mortuori), encara que el tipus de fèretre es
determinarà en el moment de realitzar-se el transport del cadàver des del centre hospitalari, centre
residencial o altre lloc de defunció fins al domicili mortuori.
La prestació bàsica ha de permetre optar entre enterrament o incineració, sempre que hi hagi
disponibilitat.
En cas d'impossibilitat d'incinerar per manca de capacitat operativa de les instal·lacions corresponents,
es pot procedir a la inhumació provisional, sense perjudici de la posterior exhumació i incineració
realitzades de conformitat amb la normativa de sanitat mortuòria.
Igualment, en cas d'impossibilitat d'enterrament per manca d'espai als cementiris, es podrà optar per la
incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat
de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.
c) La prestació del servei s'haurà d'adequar a les condicions establertes per les autoritats sanitàries en
matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que resulti aplicable...”

4.

Segons el mateix article 1 del Decret Llei 10/2020 cal motivar:
•

L'assignació de l’empresa funerària que prestarà els serveis funeraris al Municipi
d’Esparreguera.
L’Ajuntament d’Esparreguera considera que Pompas Fúnebres Santa Ana, SA,
(POMFUSA) és l’empresa funerària adequada per a ser assignada en la prestació del
servei per ser la concessionària del servei municipal de cementiri de l’Ajuntament
d’Esparreguera i per la proximitat territorial del mateix servei amb el terme municipal
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de Martorell, ubicada al carrer Montserrat s/n, 08760, Martorell, Barcelona.
Igualment és l’empresa que presta els mateixos serveis a tots els municipis veïns,
com ara Collbató, Olesa de Montserrat, Martorell, Sant Andreu de la Barca, entre
d’altres.
•

La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en
funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada
legalment.

La proposta de preu màxim a oferir per a la prestació bàsica, desglossat per cadascun
dels conceptes, es tenen en compte perquè són els preus de referència vigents amb
anterioritat al 14 de març de 2020.
5.

Arts. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg l’art. 53.1 u) 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, el qual disposa que a l’alcalde o
alcaldessa li corresponen les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i
les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

RESOLUCIÓ
Primer. Assignar la prestació dels serveis funeraris als centres residencials o altres locals i
espais medicalitzats establerts al municipi d’Esparreguera a l’empresa funerària “Pompas
Fúnebres Santa Ana, SA”, amb CIF A08142929 (POMFUSA) amb seu central al carrer
Montserrat s/n, 08760, Martorell, Barcelona.
Aquesta assignació determina que:
a) POMFUSA prestarà obligatòriament els serveis en el lloc de defunció fins al domicili
mortuori (tanatori), sens perjudici que els usuaris puguin exercir la lliure elecció de
l'empresa funerària, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili
mortuori.
b) Aquests serveis seran prestats al Centre Residencial de Can Comelles, residència d’avis
de caràcter públic municipal.
Segon.- Determinar com a preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries dels centres
residencials esmentats, les tarifes següents, IVA no inclòs:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Fèretre 572,71€ (bàsic núm. 6)
Funda interior estanca: 120 €
Despatx tramitació servei: 149,38 €
Trasllat al dipòsit: 230,72 €
Dipòsit cadàver: 78,81€ dia (24 hores)
Urna cendres: 114,19 €
Incineració: 520 €
Inhumació: 171,92 €

Tercer: Les condicions de la prestació dels serveis bàsics funeraris que s’han de dur a terme,
com a mínim, són les següents:
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a) El transport del fèretre des del lloc de defunció fins al domicili mortuori (tanatori).
b)

El tipus de fèretre es determinarà en el moment de realitzar-se el transport del cadàver
des del centre residencial fins al domicili mortuori (tanatori).

c)

S’ha de permetre als usuaris optar entre l’enterrament o la incineració, sempre que hi
hagi disponibilitat.

d)

En cas d'impossibilitat d'incinerar per manca de capacitat operativa de les
instal·lacions corresponents, es pot procedir a la inhumació provisional, sense perjudici
de la posterior exhumació i incineració realitzades de conformitat amb la normativa de
sanitat mortuòria.

e)

Igualment, en cas d'impossibilitat d'enterrament per manca d'espai als cementiris, es
podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial.

f)

Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses,
filosòfiques o culturals

g)

La prestació del servei s'haurà d'adequar a les condicions establertes per les autoritats
sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que resulti
aplicable.

Quart: Publicar aquest acord a E-tauler i al web municipal als efectes de donar publicitat del
seu contingut.
Cinquè: Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la pròxima sessió que es
celebri.
Sisè: Notificar el present acord a la Direcció General de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
través de l’adreça electrònica dgs.salut@gencat.cat, d’acord amb allò establert a la Resolució
SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació
forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.
Setè: Comunicar aquest acord a
escaients.

la Residencia Municipal de Can Comelles, als efectes

Vuitè: Notificar el present acord, mitjançant plataforma telemàtica a Pompas Fúnebres Santa
Ana, SA amb NIF A08142929 (POMFUSA) i al Departament de salut de la Generalitat de
Catalunya, als efectes escaients.
Esparreguera, 3 d’abril de 2020
L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

En dono fe
El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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