Resolució d’assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre
residencial o altres locals i espais medicalitzats, i de determinació del preu màxim
que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la prestació bàsica
imposada legalment.
Mitjançant el 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, entre
d’altres mesures, s’ha introduït una disposició addicionat a la Llei 2/1997, de 3 d’abril,
sobre serveis funeraris, que regula les condicions de prestació de serveis funeraris i les
facultats en matèria de policia sanitària mortuòria en situacions d’emergència sanitària
greu. Aquest Decret llei ha entrat en vigor el dia 28 de març de 2020.
Atès el considerable increment de defuncions produïdes a Catalunya a causa de la
malaltia Covid-19, aquesta regulació té per objecte possibilitar l'adopció de mesures que
permetin, durant el temps que duri la situació d'emergència sanitària greu, agilitzar al
màxim les actuacions necessàries per donar el corresponent destí final a les persones
difuntes, tot garantint, al mateix temps, la continuïtat i la universalitat dels serveis
funeraris i els drets de les persones usuàries.
A aquests efectes, es preveu que els serveis funeraris poden ser declarats serveis de
prestació forçosa per l'òrgan competent en matèria de salut, i que la referida declaració
de serveis de prestació forçosa implica l'adopció de qualsevol de les mesures següents:
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 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.
b) La determinació, a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent, d’un
preu màxim que s’ha d’oferir a les persones usuàries i que abasti la prestació
bàsica imposada legalment, sense perjudici del dret de les persones usuàries de
pactar un servei superior amb el preu corresponent .
Ambdues mesures (assignació d’empreses funeràries i determinació del preu) es preveu
que siguin establertes per l’òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada
de l'ens local territorial corresponent.
D’altra banda, l’Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s’estableixen mesures
excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i
el contagi de la COVID-19, preveu la prohibició de les activitats de vetlla i restringeix la
celebració de les cerimònies civils o de culte religiós, amb independència de la causa
de la mort; prohibeix determinades pràctiques sobre els cadàvers i regula determinades
condicions de contractació dels serveis funeraris per garantir la protecció dels drets dels
usuaris. Entre aquestes condicions s’estableix que, en tot cas, els preus dels serveis
funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de
2020.
Mitjançant la Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril, s’han declarat els serveis funeraris
com a serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada
per la COVID-19.

Ateses les propostes, d’assignació d’empreses funeràries i d’establiment de preu
màxim, formulades per l’Alcalde de Reus, a proposta del Comitè d’Emergències
Municipals, reunit el 3 d’abril de 2020, comunicades mitjançant sengles certificacions
del Secretari en funcions d’aquest municipi;
Atès que la proposta de preu màxim s’estableix en relació amb els preus de l’empresa
pública SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP, segons pressupost de data 10 de
març de 2020, distingint l’opció d’incineració i d’inhumació al cementiri municipal de
Reus, i que les despeses corresponents tant als actes d’incineració com d’inhumació
s’han d’excloure del preu màxim ja que aquests serveis no formen part de la prestació
bàsica imposada legalment;
En exercici de les facultats delegades mitjançant la Resolució SLT/807/2020, de 2
d’abril, de delegació de competències de la consellera de Salut en la persona titular de
la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut,
Resolc:
Primer.- Aprovar la proposta d’assignació d'empreses funeràries a centres hospitalaris,
residencials i altres espais habilitats formulada per l’Ajuntament de Reus, en els termes
següents:
SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP:
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Hospital Psiquiàtric Pere Mata
Residència Reus ICASS
Residència Marià Fortuny
Residència Roger de Llúria
Residència Horts de Miró
Residència Marinada
Sociosanitari HUSJR (traslladat al Centre MQ Reus)
MEMORA SERVEIS FUNERARIS
Residència STS Misericòrdia
Residència ITACA Reus
Residència ITACA Fortuny
Residència La Caliu
Residència S.R. Villablanca
Residència Ciutat de Reus
FUNERÀRIA PEDROLA
Residència St. Jaume
Residència Centre Evangèlic FIEDE
Residència Natura Residencial
Residència Passeig Prim
Residència Ballesol
Residència Germanetes dels Pobres
Residència Casa Misericòrdia
Residència C. de Hermanas de N.S. de la Consolación
Residències taller Baix Camp
Residència Monterols

Segon.- Aprovar la proposta de preu màxim que les empreses assignades han d’oferir
a les persones usuàries dels serveis funeraris (inclosos els requerits des de domicilis),
durant el període d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, el qual
ascendeix a 1.265,31 €, IVA inclòs, i que ha d'incloure les següents prestacions (segons
es defineixen en la proposta municipal):
-

Tramitació d’expedient
Dipòsit de cadàvers Tanatori per a servei funerari
Servei 3 Tanatori Reus destinació dipòsit o domicili
Certificat Col·legi Metges
Gestió de residus

L’anterior no exclou el dret de les persones usuàries de pactar un servei superior amb
el preu corresponent al servei pactat, que en tot cas no podrà ser superior al preu vigent
per al mateix servei amb anterioritat al 14 de març de 2020, respectant l'immediat trasllat
del cadàver al domicili mortuori.
Tercer.- Prendre coneixement del preu de l'enterrament al Cementiri de Reus i sepultura
de lloguer per 5 anys així com de la incineració i lliurament de les cendres en urna
funerària.
Quart.- La prestació dels serveis funeraris s'ha d'adequar a les condicions establertes
per les autoritats sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que
resulti aplicable.
Cinquè..- Les persones que hagin contractat i abonat els serveis funeraris a partir de
data de presentació de la proposta per part de l’Ajuntament de Reus fins a la presa
d’efectivitat d’aquesta Resolució, tindran dret, en els cas que les prestacions
contractades es corresponguin, en termes de qualitat pel que fa al material i a les
prestacions, amb les incloses en la prestació bàsica, a la reparació o indemnització en
la quantitat resultant de la diferència entre el preu pagat i el preu màxim aprovat, en els
termes del Codi de Consum de Catalunya i restant normativa d’aplicació.
Sisè.- Aquesta Resolució pren efectivitat en el moment de la notificació a l’Ajuntament
de Reus, el qual l’ha de comunicar immediatament a les empreses funeràries i ha de
garantir a partir dels mecanismes de publicitat adequats, inclosa la seva pàgina web,
que sigui accessible per a la ciutadania.
Per delegació de la consellera de Salut,
Resolució SL/T807/2020, de 2.4.2020, DOGC núm.8103 de3.4.2020.
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