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DECRET

Assumpte: Aprovació de l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança municipal de Serveis Funeraris.
Òrgan competent: Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic.
Exp. Núm. 2021/000009128

Relació de fets
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, de data 2 de març de 2006, va aprovar definitivament l’Ordenança reguladora
de la prestació de Serveis Funeraris amb l’objecte de sotmetre qualsevol activitat que tingui per finalitat prestar serveis
funeraris en el municipi de Mataró a aquesta regulació, en tant que serveis essencials d’interès general que han de ser
garantits en últim extrem per tots els ajuntaments.
Amb posterioritat, per acord del Ple en sessió extraordinària, de data 24 de desembre de 2009, es va aprovar la modificació
de l’apartat a) de l’article 13 d’aquesta ordenança per adaptar-la a la Directiva 123/2006/CE, restant la resta del text sense
modificacions.
Per Decret d’alcaldia núm. 412 de 31 de gener de 2019 es va acordar iniciar l’expedient per a la modificació de l’Ordenança
reguladora de la prestació de Serveis Funeraris i designar els membres de la comissió redactora de l’avantprojecte.
Els serveis funeraris es regulen a Catalunya per la Llei 2/1997, de 3 d’abril sobre serveis funeraris. Posteriorment, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula,
amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals, que, a banda de ser aplicable en aquells municipis sense ordenança pròpia, va servir de guia per l’elaboració de les ordenances municipals, entre les que es troba la de Mataró.
L’Ordenança de serveis funeraris de Mataró és molt restrictiva per l’accés i per l’exercici de l’activitat de serveis funeraris a
la ciutat.
L’any 2010, en el marc de la transposició al nostre ordenament jurídic de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu
i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, es va modificar la Llei 2/1997. Aquesta
modificació va suposar l’eliminació d’alguns aspectes conflictius des del punt de vista de la competència, però també obligava als Ajuntaments a adaptar la seva normativa a aquest nou marc legal, cosa que a Mataró no es va fer.
L’Ordenança municipal Reguladora de la prestació de Serveis Funeraris amb el seu redactat actual s’ha convertit en una
norma insuficient per donar resposta a la manca de competència del sector funerari a Mataró, on només existeix un únic
operador, i es fa necessari obrir la porta a d’altres operadors, amb uns requisits que garanteixin l’equiparació de serveis de
les empreses operadores.
D’altra banda, degut al context actual de pandèmia, el cost dels serveis funeraris s’ha posat en qüestió, i un dels motius
que s’argumenten és el de la manca de competència, en concret a Mataró.
Consten a l’expedient l’Informe de mobilitat emès per l’Enginyer del Servei de Mobilitat, l’Informe de l’impacte de gènere
en el procés de modificació de l’Ordenança de Serveis Funeraris emès per la Cap del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana, l’Informe del Servei d’Urbanisme emès pel seu Director i l’informe de l’Interventor.
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Per tal d’atendre la necessitat de garantir l’equiparació de serveis de les empreses operadores i la lliure competència, es
proposa suprimir l’art. 28 i modificar l’article 13 de l’ordenança de forma que quedi amb el següent contingut:
“Article 13. Requisits per la prestació de serveis
Les persones empresàries o les empreses funeràries privades que vulguin prestar els seus serveis en el municipi, i que no
disposin d’una instal·lació autoritzada fora d’aquest, abans d'iniciar les seves activitats hauran d'acreditar l'acompliment
dels requisits següents:
A) Solvència financera:
Les empreses societàries hauran d'acreditar un capital mínim de 36.000 euros.
Quant a les empreses no societàries, la diferència entre l'actiu i el passiu del negoci no podrà ser inferior a la xifra indicada
al paràgraf anterior.
En tot cas, la justificació de la solvència empresarial haurà de venir avalada, a més, amb l'aportació o acreditació:
a) D’algun dels documents contemplats a l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Pòlissa de responsabilitat civil per un capital mínim de 200.000 euros.
c) D’una fiança o garantia que caldrà dipositar a la caixa de l'Ajuntament, per un import de 15.000 euros. La fiança té com
a finalitat la de donar resposta als conceptes a que fa esment l’article 8.1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril sobre serveis
funeraris.
La fiança o garantia es podrà constituir en qualsevol de les modalitats establertes per la legislació de contractes del sector
públic.
La fiança o garantia no podrà ser retornada o cancel·lada mentre sigui vigent la llicència o autorització municipal. En cap
cas podrà ser retornada o cancel·lada si s'està tramitant un expedient a l'empresa funerària per la comissió d'alguna infracció de les previstes a la LSF o en aquesta Ordenança, o bé si es tracta d'un expedient susceptible de generar, de forma
directa o subsidiària, responsabilitats pecuniàries per a l'empresa afectada.
Cada cinc anys les empreses hauran d'ajustar les fiances i garanties a les variacions que hagi experimentat l'índex de
preus al consum des de la data de constitució, o des de la data del darrer reajustament.
L'Ajuntament podrà concertar amb les associacions empresarials del ram la constitució o dipòsit de garanties globals, que
substituiran les garanties o fiances individuals de les empreses funeràries associades, les quals, no obstant això, hauran
de constituir garantia individual si deixen de pertànyer a l'associació corresponent.
B) Establiment o tanatori:
En cas que les empreses operadores vulguin disposar d’unes instal·lacions de tanatori permanent, ubicades en el municipi
de Mataró, l’hauran de fer en una edificació aïllada respecte de cap altre edifici, en la qual no hi hagi veïnat. Aquesta
edificació haurà de ser exclusiva de l’activitat.
Aquestes instal·lacions han de comptar amb els serveis que estableix el Decret 209/1999 27 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals i en tot cas els següents:
2. L’establiment o tanatori ha de comptar amb:
a) Sala de vetlla. El tanatori ha de tenir, com a mínim, una sala de vetlla. Aquesta sala ha de disposar de les instal·lacions
següents: una dependència per acollir la família i el públic en general; una sala d’exposició del cadàver, degudament
refrigerada, i una sala per realitzar pràctiques sanitàries sobre cadàvers.
b) Àrea de treball. El tanatori ha de tenir, també, dues sales més: l’una per a dipòsit de cadàvers i l’altra per al material
funerari.
c) Serveis d’atenció al públic. El tanatori ha de tenir sala de recepció, oficina administrativa i serveis sanitaris per al públic,
els quals hauran de disposar d’una retolació inclusiva per raó de gènere.
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En tot cas, l’entrada i la conducció dels cadàvers l’ha de fer personal de l’empresa de manera reservada, i per accessos
diferents dels que es destinen a la utilització de les persones usuàries.
d) Àrea reservada als vehicles. El tanatori ha de disposar d’una àrea reservada per aparcar els vehicles que utilitzi l’empresa per prestar els serveis funeraris, la qual s’ha de trobar separada de la zona d’estacionament que preveu la lletra
següent.
e) Estacionament per a vehicles. El tanatori ha de disposar d’una àrea, amb capacitat suficient, per estacionar els vehicles
de les persones que hagin d’accedir a les instal·lacions, i com a mínim amb el previst al Pla General d’Ordenació Urbanístic
vigent, o a l’estudi de mobilitat generada específic per a cada tanatori que es vulgui implantar.
3. El tanatori pot comptar igualment amb una sala d’exposició de fèretres i d’urnes de cendres i també amb un local per
guardar els vehicles que utilitzi l’empresa, amb els mitjans necessaris per mantenir els vehicles en bones condicions d’utilització i neteja.
4. La prestació dels serveis de tanatori ha d’estar disponible les vint-i-quatre hores del dia, tant en dies feiners com festius.
Pel que fa a les sales de vetlla, l’horari d’obertura d’aquestes s’ha d’especificar en el projecte d’establiment i de prestació
dels serveis funeraris per tal que l’ajuntament pugui apreciar-ne la suficiència.
5. L’obligació de disposar de tanatori propi, no implica que aquest pertanyi en règim de propietat a l’empresa operadora.
Tanmateix podrà justificar la seva facultat de disposició a través de qualsevol altre mitjà admès en dret.
6. El tanatori podrà disposar de forn crematori
C) Nombre mínim de vehicles
1. L’empresa ha de disposar com a mínim d’un vehicle operatiu per prestar el servei, adequat per al transport del cadàver
o de les restes cadavèriques, ja sigui en la seva modalitat de conducció o de trasllat, de conformitat amb el que regula la
normativa de policia sanitària mortuòria.
2. L’empresa ha de fer constar en el projecte d’establiment i de prestació dels serveis funeraris el nombre mínim de vehicles
que utilitzarà per prestar el servei.
D) Fèretres
L’establiment o tanatori disposarà del suficient nombre de fèretres de les diferents classes al·ludides a l’article 10 del Decret
297/1997, de 25 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
Els fèretres s’ajustaran en les seves característiques al que estableix la reglamentació de policia sanitària mortuòria.
E) Altres mitjans
L’empresa que presti els serveis funeraris també ha de disposar de tots els mitjans necessaris per rentar i desinfectar els
vehicles, els estris, les robes i la resta de material que s’ha d’emprar per prestar el servei.
F) Personal
L’empresa autoritzada per prestar els serveis funeraris en el municipi ha de disposar dels mitjans personals suficients, amb
formació acreditada per prestar els serveis.
1. L’empresa ha de comptar amb els mitjans següents:
a) Les persones treballadores que siguin necessàries per realitzar les tasques que requereixin els serveis funeraris que
presta l’empresa. Seria també recomanable que l’equip professional disposés de formació mínima en l’àmbit de la diversitat
sexual i de gènere, i en l’àmbit de la diversitat cultural i religiosa envers els ritus funeraris, per tal de garantir la no discriminació en cap àmbit.
b) L’empresa ha de tenir també el personal directiu o administratiu necessari per atendre les persones usuàries i per dur a
terme les gestions administratives escaients.
2. El personal al servei de l’empresa ha d’estar donat d’alta en la Seguretat Social, identificat convenientment durant tot el
temps de prestació dels seus serveis, dotat de la roba apropiada, d’instruments de neteja i desinfecció i de la resta de
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material de treball necessaris. L’empresa ha de vetllar perquè aquest material, llevat del rebutjable, sigui rentat i desinfectat
periòdicament.
3. Els espais de vestidors i es sanitaris de l’equip professional que treballi a les instal·lacions no poden ser unitaris sinó
que s’ha de preveure la separació per raó de gènere.
G) Senyalització
Com a equipament de servei públic, haurà d’instal·lar i mantenir la senyalització informativa d’orientació que proposi i sigui
validada prèviament per l’Ajuntament.”
Consta a l’expedient la memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu de l’avantprojecte de modificació de l’ordenança i l’informe
jurídic emès per la Secretària General accidental, que informa favorablement l’aprovació de l’avantprojecte de modificació
de l’Ordenança de Serveis Funeraris.
Fonaments de dret
L’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal estableix com a dret del regidors/es municipals, entre d’altres, ser informats
dels avantprojectes d’ordenances, així com les seves modificacions, el text dels quals, després de ser aprovats han de ser
lliurats als grups municipals pel seu examen en un termini mínim de quinze dies. Durant aquest període els regidors i
regidores poden presentar les esmenes que estimin oportunes.
L’art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, regula la
tramitació d’urgència del procediment, per la qual es reduirà a la meitat els terminis establerts en el procediment ordinari,
excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.
L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(LPAC) estableix l'obligació de possibilitar la participació activa dels possibles destinataris en l’elaboració de les normes. A
aquest efecte, l’article 133.1 del mateix text normatiu, preveu que, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades
per la futura norma en relació als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la
seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. I continua
l’apartat 2 d’aquest article dient que, sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la
norma afecti els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web
corresponent, amb l'objectiu de donar audiència als ciutadans afectats i demanar totes les aportacions addicionals que
puguin fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, també podrà demanar directament l'opinió de les organitzacions o
associacions reconegudes per llei que agrupin o representin les persones, els drets o interessos legítims de les quals, es
veiessin afectats per la norma i amb fins que guardin relació directa amb el seu objecte.
L’article 129.7 de la LPAC estableix que quan la iniciativa normativa afecti a les despeses o ingressos públics presents o
futurs, s'hauran de quantificar i valorar-ne les repercussions i efectes, i supeditar- se al compliment dels principis d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
En virtut de les competències que tinc delegades per Decrets d’Alcaldia 4949/2019 de 18 de juny de 2019 i 4705/2020 de
9 de juliol de 2020.

RESOLC:
Primer.- Aprovar l’avantprojecte de la modificació de l’Ordenança municipal de Serveis Funeraris, en el sentit de modificar
l’article 13 i suprimir l’art. 28, d’acord amb el redactat proposat a l’Annex I adjunt a aquesta resolució.
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Segon.- Aprovar la tramitació d’urgència del procediment de consulta de l’avantprojecte pels grups municipals previst a
l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal i comunicar aquesta resolució als grups municipals i lliurar-los una còpia
d’aquest l’avantprojecte, obrint un termini de 10 dies hàbils per tal que presentin les esmenes que considerin oportunes.
Tercer.- Publicar el text de l’avantprojecte de modificació de l’ordenança al portal web al portal web
https://www.seue.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-iormativa/normativa
plansiprogrames/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, amb l'objectiu de donar audiència als ciutadans i ciutadanes
afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer-se per altres persones o entitats, per un període de
10 dies hàbils.
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ANNEX I – AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE SERVEIS FUNERARIS
EXPEDIENT: 2021/000009128
TEXT DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE SERVEIS FUNERARIS DE MATARÓ

- Redactat actual de l’article 13 de l’Ordenança de Serveis Funeraris que es proposa modificar:
On diu:
“Article 13. Requisits per la prestació de serveis
Els empresaris o les empreses funeràries privades que vulguin prestar els seus serveis en el municipi, abans
d'iniciar les seves activitats hauran d'acreditar l'acompliment dels requisits següents:
A) Solvència financera:
Les empreses societàries hauran d'acreditar un capital mínim de 60.000 euros.
Quant a les empreses no societàries, la diferència entre l'actiu i el passiu del negoci no podrà ser inferior a la
xifra indicada al paràgraf anterior.
En tot cas, la justificació de la solvència empresarial haurà de venir avalada, a més, amb l'aportació o acreditació:
a) D’algun dels documents contemplats a l’article 16 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
b) Pòlissa de responsabilitat civil per un capital mínim de 200.000 euros.
c) D’una fiança o garantia que caldrà dipositar a la Caixa de l'Ajuntament, per un import de 15.000 euros. La
fiança té com a finalitat la de donar resposta als conceptes a que fa esment l’article 8.1 de la Llei 2/1997, de 3
d’abril sobre serveis funeraris.
La fiança o garantia es podrà constituir en qualsevol de les modalitats establertes per la legislació de contractació de les Administracions Públiques.
La fiança o garantia no podrà ser retornada o cancel·lada mentre sigui vigent la llicència o autorització municipal. En cap cas podrà ser retornada o cancel·lada si s'està tramitant un expedient a l'empresa funerària per la
comissió d'alguna infracció de les previstes a la LSF o en aquesta Ordenança, o bé si es tracta d'un expedient
susceptible de generar, de forma directa o subsidiària, responsabilitats pecuniàries
per a l'empresa afectada.
Almenys cada cinc anys naturals, les empreses hauran d'ajustar les fiances i garanties a les variacions que
hagi experimentat l'índex de preus al consum des de la data de constitució, o des de la data del darrer reajustament.
L'Ajuntament podrà concertar amb les associacions empresarials del ram la constitució o dipòsit de garanties
globals, que substituiran les garanties o fiances individuals de les empreses funeràries associades, les quals,
no obstant això, hauran de constituir garantia individual si deixen de pertànyer a l'associació corresponent.
B) Establiment o tanatori:
1. Les empreses operadores hauran de disposar d’unes instal·lacions de tanatori permanent, ubicades en una
edificació, aïllada respecte de cap altre edifici, en la qual no visqui cap veí. Aquestes instal·lacions han de
comptar amb els serveis següents:
2. L’establiment o tanatori ha de comptar amb:
a) S ales de vetlla. El número de sales de vetlla no serà inferior a sis. Aquestes sales han de disposar de les
instal·lacions següents: una dependència per acollir la família i el públic en
general; una sala d’exposició del cadàver, degudament refrigerada i una sala per realitzar pràctiques sanitàries
sobre cadàvers.
b) À rea de treball. Constarà de dues sales: una per a dipòsit de cadàvers i una per al material funerari.
c) Reserva de fèretres. L’establiment o tanatori disposarà del suficient nombre de fèretres de les diferents
classes al·ludides a l’article 10 del Decret 297/1997, de 25 de novembre , pel que s’aprova el Reglament de
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policia sanitària mortuòria. A més a més, per garantir el servei en casos de catàstrofes , l’empresa operadora
haurà de disposar d’un mínim de 200 taüts.
d) Serveis d’atenció al públic. Disposarà d’una sala de recepció, oficina administrativa, sala d’exposició de
fèretres i d’urnes de cendres, i serveis sanitaris per al públic.
L’horari per prestar aquests serveis s’ha d’especificar en el projecte d’establiment i de
prestació dels serveis funeraris que l’entitat sol·licitant de l’autorització ha de presentar per tal d’atendre les
persones usuàries i contractar amb elles els serveis corresponents.
En tot cas, l’entrada i la conducció dels cadàvers s’ha de fer pel personal de l’empresa de manera reservada,
i per accessos diferents als que destinen a la utilització de les persones usuàries.
e) Local per a la guarda de vehicles. El tanatori ha de disposar d’una àrea reservada per aparcar els vehicles
que utilitzi l’empresa per prestar els serveis funeraris, amb els mitjans necessaris per mantenir els vehicles en
bones condicions d’utilització i neteja.
f) Estacionament per a vehicles. El tanatori ha de disposar d’una àrea, amb capacitat suficient, per estacionar
els vehicles de les persones que hagin d’accedir a les instal·lacions d’acord amb el previst al Pla General
d’Ordenació Urbanístic vigent.
3. L’obligació de disposar de tanatori propi, no implica que aquest pertanyi en règim de propietat a l’empresa
operadora. Tanmateix podrà justificar la seva facultat de disposició a través de qualsevol altre mitjà admès en
dret.
C) Nombre mínim de vehicles.
1. L’empresa ha de disposar d’un mínim de sis vehicles per prestar el servei, adequats per al transport del
cadàver o de les restes cadavèriques, ja sigui en la seva modalitat de conducció o de trasllat, de conformitat
amb el que regula la normativa de policia sanitària mortuòria.
2. L’empresa ha de fer constar en el projecte d’establiment i de prestació dels serveis funeraris el nombre
mínim de vehicles que utilitzarà per prestar el servei.
D) Fèretres
L’empresa disposarà de les reserves mínimes a què es refereix la lletra c) de l’apartat B) d’aquest article.
Els fèretres s’ajustaran en les seves característiques al que estableix la reglamentació de policia sanitària
mortuòria.
En qualsevol cas, l’empresa complirà amb les següents condicions:
- Disposarà tant de fèretres comuns, com de fèretres per a trasllats i fèretres especials adaptats a la normativa
vigent.
- Almenys el 5 per 100 dels fèretres en reserva seran de mesures especials, inclosos els models infantils.
- Disposarà, de caixes de restes i urnes cineràries.
E) Altres mitjans.
L’empresa que presti els serveis funeraris també ha de disposar de tots els mitjans necessaris per rentar i
desinfectar els vehicles, els estris, les robes i la resta de material que s’ha d’emprar per prestar el servei.
F) Personal.
L’empresa autoritzada per prestar els serveis funeraris en el municipi ha de disposar dels mitjans personals
suficients, amb formació acreditada per prestar els serveis.
1. L’empresa ha de comptar amb els mitjans següents:
a) Els treballadors que siguin necessaris per realitzar les tasques que requereixin els serveis funeraris que
presta l’empresa.
b) L’empresa ha de tenir també el personal directiu o administratiu necessari per atendre les persones usuàries
i per dur a terme les gestions administratives escaients.
2. El personal al servei de l’empresa ha d’estar donat d’alta en la Seguretat Social, identificat convenientment
durant tot el temps de prestació dels seus serveis, dotat de la roba apropiada, d’instruments de neteja i desinfecció i de la resta de material de treball necessaris. L’empresa ha de vetllar perquè aquest material, llevat del
rebutjable, sigui rentat i desinfectat periòdicament.”
Ha de dir
“Article 13. Requisits per la prestació de serveis
Les persones empresàries o les empreses funeràries privades que vulguin prestar els seus serveis en el municipi, i que no disposin d’una instal·lació autoritzada fora d’aquest, abans d'iniciar les seves activitats hauran
d'acreditar l'acompliment dels requisits següents:
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A) Solvència financera:
Les empreses societàries hauran d'acreditar un capital mínim de 36.000 euros.
Quant a les empreses no societàries, la diferència entre l'actiu i el passiu del negoci no podrà ser inferior a la
xifra indicada al paràgraf anterior.
En tot cas, la justificació de la solvència empresarial haurà de venir avalada, a més, amb l'aportació o acreditació:
a) D’algun dels documents contemplats a l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Pòlissa de responsabilitat civil per un capital mínim de 200.000 euros.
c) D’una fiança o garantia que caldrà dipositar a la caixa de l'Ajuntament, per un import de 15.000 euros. La
fiança té com a finalitat la de donar resposta als conceptes a que fa esment l’article 8.1 de la Llei 2/1997, de 3
d’abril sobre serveis funeraris.
La fiança o garantia es podrà constituir en qualsevol de les modalitats establertes per la legislació de contractes
del sector públic.
La fiança o garantia no podrà ser retornada o cancel·lada mentre sigui vigent la llicència o autorització municipal. En cap cas podrà ser retornada o cancel·lada si s'està tramitant un expedient a l'empresa funerària per la
comissió d'alguna infracció de les previstes a la LSF o en aquesta Ordenança, o bé si es tracta d'un expedient
susceptible de generar, de forma directa o subsidiària, responsabilitats pecuniàries per a l'empresa afectada.
Cada cinc anys les empreses hauran d'ajustar les fiances i garanties a les variacions que hagi experimentat
l'índex de preus al consum des de la data de constitució, o des de la data del darrer reajustament.
L'Ajuntament podrà concertar amb les associacions empresarials del ram la constitució o dipòsit de garanties
globals, que substituiran les garanties o fiances individuals de les empreses funeràries associades, les quals,
no obstant això, hauran de constituir garantia individual si deixen de pertànyer a l'associació corresponent.
B) Establiment o tanatori:
En cas que les empreses operadores vulguin disposar d’unes instal·lacions de tanatori permanent, ubicades
en el municipi de Mataró, l’hauran de fer en una edificació aïllada respecte de cap altre edifici, en la qual no hi
hagi veïnat. Aquesta edificació haurà de ser exclusiva de l’activitat.
Aquestes instal·lacions han de comptar amb els serveis que estableix el Decret 209/1999 27 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals i en tot cas els
següents:
2. L’establiment o tanatori ha de comptar amb:
a) Sala de vetlla. El tanatori ha de tenir, com a mínim, una sala de vetlla. Aquesta sala ha de disposar de les
instal·lacions següents: una dependència per acollir la família i el públic en general; una sala d’exposició del
cadàver, degudament refrigerada, i una sala per realitzar pràctiques sanitàries sobre cadàvers.
b) Àrea de treball. El tanatori ha de tenir, també, dues sales més: l’una per a dipòsit de cadàvers i l’altra per al
material funerari.
c) Serveis d’atenció al públic. El tanatori ha de tenir sala de recepció, oficina administrativa i serveis sanitaris
per al públic, els quals hauran de disposar d’una retolació inclusiva per raó de gènere.
En tot cas, l’entrada i la conducció dels cadàvers l’ha de fer personal de l’empresa de manera reservada, i per
accessos diferents dels que es destinen a la utilització de les persones usuàries.
d) Àrea reservada als vehicles. El tanatori ha de disposar d’una àrea reservada per aparcar els vehicles que
utilitzi l’empresa per prestar els serveis funeraris, la qual s’ha de trobar separada de la zona d’estacionament
que preveu la lletra següent.
e) Estacionament per a vehicles. El tanatori ha de disposar d’una àrea, amb capacitat suficient, per estacionar
els vehicles de les persones que hagin d’accedir a les instal·lacions, i com a mínim amb el previst al Pla General
d’Ordenació Urbanístic vigent, o a l’estudi de mobilitat generada específic per a cada tanatori que es
vulgui implantar.
3. El tanatori pot comptar igualment amb una sala d’exposició de fèretres i d’urnes de cendres i també amb un
local per guardar els vehicles que utilitzi l’empresa, amb els mitjans necessaris per mantenir els vehicles en
bones condicions d’utilització i neteja.
4. La prestació dels serveis de tanatori ha d’estar disponible les vint-i-quatre hores del dia, tant en dies feiners
com festius. Pel que fa a les sales de vetlla, l’horari d’obertura d’aquestes s’ha d’especificar en el projecte
d’establiment i de prestació dels serveis funeraris per tal que l’ajuntament pugui apreciar-ne la suficiència.
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5. L’obligació de disposar de tanatori propi, no implica que aquest pertanyi en règim de propietat a l’empresa
operadora. Tanmateix podrà justificar la seva facultat de disposició a través de qualsevol altre mitjà admès en
dret.
6. El tanatori podrà disposar de forn crematori
C) Nombre mínim de vehicles
1. L’empresa ha de disposar com a mínim d’un vehicle operatiu per prestar el servei, adequat per al transport
del cadàver o de les restes cadavèriques, ja sigui en la seva modalitat de conducció o de trasllat, de conformitat
amb el que regula la normativa de policia sanitària mortuòria.
2. L’empresa ha de fer constar en el projecte d’establiment i de prestació dels serveis funeraris el nombre
mínim de vehicles que utilitzarà per prestar el servei.
D) Fèretres
L’establiment o tanatori disposarà del suficient nombre de fèretres de les diferents classes al·ludides a l’article
10 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
Els fèretres s’ajustaran en les seves característiques al que estableix la reglamentació de policia sanitària
mortuòria.
E) Altres mitjans
L’empresa que presti els serveis funeraris també ha de disposar de tots els mitjans necessaris per rentar i
desinfectar els vehicles, els estris, les robes i la resta de material que s’ha d’emprar per prestar el servei.
F) Personal
L’empresa autoritzada per prestar els serveis funeraris en el municipi ha de disposar dels mitjans personals
suficients, amb formació acreditada per prestar els serveis.
1. L’empresa ha de comptar amb els mitjans següents:
a) Les persones treballadores que siguin necessàries per realitzar les tasques que requereixin els serveis
funeraris que presta l’empresa. Seria també recomanable que l’equip professional disposés de formació mínima en l’àmbit de la diversitat sexual i de gènere, i en l’àmbit de la diversitat cultural i religiosa envers els ritus
funeraris, per tal de garantir la no discriminació en cap àmbit.
b) L’empresa ha de tenir també el personal directiu o administratiu necessari per atendre les persones usuàries
i per dur a terme les gestions administratives escaients.
2. El personal al servei de l’empresa ha d’estar donat d’alta en la Seguretat Social, identificat convenientment
durant tot el temps de prestació dels seus serveis, dotat de la roba apropiada, d’instruments de neteja i desinfecció i de la resta de material de treball necessaris. L’empresa ha de vetllar perquè aquest material, llevat del
rebutjable, sigui rentat i desinfectat periòdicament.
3. Els espais de vestidors i es sanitaris de l’equip professional que treballi a les instal·lacions no poden ser
unitaris sinó que s’ha de preveure la separació per raó de gènere.
G) Senyalització
Com a equipament de servei públic, haurà d’instal·lar i mantenir la senyalització informativa d’orientació que
proposi i sigui validada prèviament per l’Ajuntament.”
I es proposa suprimir l’article 28 que diu:
“Article 28. Forn crematori.
En cap cas s’autoritzarà la construcció d’un forn crematori fora de les instal·lacions dels cementiris municipals.”
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