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Ajuntament de Mataró 
 

 
 

Assumpte: Consulta pública prèvia a la modificació de l’Ordenança Reguladora de la prestació de 
Serveis Funeraris. 
Òrgan: Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic. 
Expedient: 2021/9128 

 
 

Lluís Gibert i Fortuny, Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic, emet el següent 
informe relatiu als resultats del procés participatiu de consulta pública prèvia sobre la nova Ordenança 
Reguladora de la prestació de Serveis Funeraris: 
 
Per Decret 1913/2021, de 4 de març, es resol sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració d'una 
nova Ordenança de Mobilitat per a la ciutat de Mataró a través del portal web: https://www.seu-
e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-itransparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-
plansiprogrogrames/programes/memories-i-documents-dels-projectesnormatius-en-curs des del 8 de 
març de 2021 fins el 19 de març de 2021, ambdós inclosos. 
 
Durant aquest termini els ciutadans i les organitzacions més representatives que així ho consideressin 
podien fer arribar les seves opinions sobre: els problemes que es pretenen solucionar amb l’aprovació 
de la norma, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles 
solucions alternatives (reguladores i no reguladores) al següent enllaç 
https://www.decidimmataro.cat/processes/cp-ord-serveisfuneraris 
  
A les 00:00 hores del 20 de març de 2021, el número total de persones participants és de 2 i les 
opinions proposades han estat les següents: 

 
a) En matèria de tarifes, obligar a que les tarifes de les empreses privades de serveis funeraris no 

siguin de lliure fixació. Que els preus estiguin sotmesos a un règim de preus autoritzats i que en 
cap cas superi el 20% de les tarifes de les empreses públiques. 
 

b) En matèria de revocació i suspensió de les autoritzacions motivada per una sanció, exigir que 
durant un termini de 7 anys (i no de 3 com fins ara) no poguessin obtenir una nova autorització. 
 
En matèria de import de sancions de tipus molt greu, que s’elevi de 120.000 € (situació actual) a 
500.000 €. Exigir així mateix, de manera simultània i no opcionalment com fins ara, pagar l’import 
de la sanció i la suspensió de l’autorització. 

 
A més, l'import de la sanció de tipus molt greu, l'elevaria de 120.000 € (situació actual) a 500.000 
€.A més a més, exigiria simultàniament i no opcional com fins ara, pagar l'import de la sanció i a 
més la suspensió de l'autorització. 
 

Les opinions presentades durant el període de consulta pública van més enllà i comenten aspectes que 
no són objecte de la proposta de modificació normativa que es pretén, això és, adequar l’Ordenança 
reguladora de la prestació de serveis funeraris a la normativa de la lliure competència, facilitant 
l’entrada en el mercat d’altres operadors, flexibilitzant els requisits de instal·lacions i serveis de les 
empreses del sector funerari. Finalment, cal tenir en compte que  la regulació prevista per l’esmentada 
ordenança municipal, en relació a les tarifes i el règim sancionador, s’ajusta al que preveu la Llei 
2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, mentre que les propostes en els termes que s’expressen 
no s’ajusten a la normativa aplicable. 

 


