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Ajuntament de Mataró

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

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 la 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.
La liberalització del sector dels serveis funeraris va ser iniciada el 1996 mitjançant l’article 22 del Reial
decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de
l’activitat econòmica i de la legislació estatal i autonòmica posterior.
La Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris preveu que les ordenances o reglaments municipals
puguin exigir requisits mínims de mitjans, encara que només sigui quan estigui justificat per tal de
garantir la qualitat del servei i es tracti de requisits proporcionats i respectuosos amb la lliure
competència.

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 del la LPAC regula la participació en el procediment d'elaboració de les
normes amb rang de llei i reglaments assenyalant que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma,
s'ha de substanciar una consulta prèvia en la qual es demanarà l'opinió de la ciutadania i de les
organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per la mateixa.
En virtut de les competències per Decrets de l’Alcaldia 4949/2019 de 18 de juny de 2019 i 4705/2020
de 9 de juliol de 2020.
RESOLC
Únic.- Sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració de la Modificació de l’Ordenança Reguladora de
la prestació de Serveis Funeraris per a la ciutat de Mataró des del 8 de març de 2021 fins al 19 de març
de 2021, ambdós inclosos, a través del portal web: https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-itransparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectesnormatius-en-curs.
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MARIA ISABEL DE LECEA FLORES DE LEMUS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)
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FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTÍN (Regidor Delegat de Serveis, Sostenibilitat I Transició Ecològica I Cultura)
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