
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

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.

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 de la COVID-19, entre altres mesures, s'ha introduït una disposició
addicional 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, l'apartat 1 de la disposició addicional 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 a la lliure elecció de l'empresa
funerària s'ha de poder exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori.
L'assignació de les empreses funeràries s'ha d'efectuar 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 l'ha de determinar 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 al tanatori (domicili mortuori), encara que el tipus de fèretre s'ha de
determinar 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. S'ha de respectar, sempre que sigui possible, la pluralitat de
conviccions religioses, filosòfiques o culturals.

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

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.
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En exercici de les competències que m'atribueix com a autoritat sanitària l'article 5.1 a) de la Llei 18/2009, del
22 d'octubre, de salut pública, i l'apartat 1 de la disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre
serveis funeraris,

 

Resolc:

 

--1 Declarar els serveis funeraris serveis de prestació forçosa, d'acord amb el que disposa la disposició
addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.

 

--2 Els efectes d'aquesta declaració, pel que fa a les mesures previstes a les lletres a) i b) de l'apartat 1 de la
disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, resten condicionats a l'aprovació de
la corresponent proposta motivada de l'ens local territorial competent pel que fa a l'assignació de les empreses
funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i a la determinació del preu
màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la prestació bàsica imposada legalment.

A aquests efectes, els ens locals disposen fins el dia 3 d'abril de 2020, inclòs, per trametre, si s'escau, a
l'adreça de correu dgs.salut@gencat.cat, la proposta motivada d'assignació abans referida, i la proposta de
preu màxim a oferir per a la prestació bàsica, desglossat per cadascun dels conceptes, i prenent com a
referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

En tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de
març de 2020.

 

--3 Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 1 d'abril de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

(20.092.015)
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