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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 10 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
EL COVID-19, RELATIU A LA PROPOSTA DE PREU MÀXIM PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS FUNERARIS A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT DE CONFORMITAT AMB LA
RESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA NÚMERO SLT/797/2020, D'1 D'ABRIL,
DE LA PER LA QUAL ES DECLAREN ELS SERVEIS FUNERARIS SERVEIS DE PRESTACIÓ
FORÇOSA AMB OCASIÓ DE L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19.
VIST el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat fins les 00:00
hores del dia 12 d’abril pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març.
VISTA l’Ordre del Ministeri de Sanitat número SND / 298/2020, de 29 de març, per la qual
s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per
limitar la propagació i el contagi pel COVID-19 la qual 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
VIST 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 que preveu
mesures en matèria mortuòria, establint una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril,
sobre serveis funeraris, la qual, a l'apartat 1, determina 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 de manera que
en aquest cas el dret a la lliure elecció de l'empresa funerària s'ha de poder exercir i 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, resultant que ambdós
mesures s’adoptaran per l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de l'ens
local territorial corresponent.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya, mitjançant RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d'1 d'abril,
declara els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària
ocasionada per la COVID-19 i
ATÈS que la declaració de prestació forçosa implica que els seus efectes 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 per la qual cosa s’atorga als ens
locals un termini 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
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prenent com a referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020, considerant
que, en tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb
anterioritat al 14 de març de 2020.
VIST l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2019, pel qual es van aprovar
els preus privats per a la prestació dels serveis funeraris a L’Hospitalet de Llobregat per a l’any
2020.
VISTOS els informes tècnics emesos per la Directora del servei d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat el 3 d’abril de 2020
VIST, així mateix, el informe jurídic emès pel tècnic assessor del Servei d’Urbanisme i Activitat
el 3 d’abril de 2020.
VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel
qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en
casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de l’apartat
4 del citat precepte.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL:
PRIMER.- DECLARAR que, de conformitat amb l'apartat 1, a) de la disposició addicional de la
Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris i en compliment del previst a la resolució de la
Generalitat de Catalunya número 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, NO RESULTA NECESSARI, a data d’avui, assignar a cada hospital, centre
residencial o altres locals i espais medicalitzats de l’Hospitalet de Llobregat una empresa
funerària per a la prestació del servei, sens perjudici que en un futur pròxim es pugui formular la
corresponent proposta.
SEGON.- PROPOSAR, de conformitat amb l'apartat 1, b) de la disposició addicional de la Llei
2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris i en compliment del previst a la citada resolució de
la Generalitat de Catalunya número SLT/797/2020, d'1 d'abril, els preus màxims per la
prestació de serveis funeraris a l’Hospitalet de Llobregat següents:
PRESTACIO
Fèretre
Aïllaments sanitari (*)
Recollida (personal i material)
Organització i atenció al servei
Enferetrament
Cotxe fúnebre
Tramitació administrativa (52,44€),i certificat de defunció (52,45€)
Cambra frigorífica
TOTAL (sense IVA)
IVA (21%)
TOTAL (**)

PREU
462,69
0,00
258,08
205,64
308,46
175,82
104,90
156,28
1.671,89
351,07
2.023,00

PRESTACIO

PREU
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Incineració
Tractament i preparació de cendres
Recollida i gestió de residus
Urna Mistral ( la més senzilla )
TOTAL (sense IVA)
IVA (21%)
TOTAL (*)

514,01
87,35
12,48
47,6
661,52
138,92
800,00

TERCER.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
QUART .- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius, al
Servei de Programació I Pressupostos i a la Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la Conselleria de Salut, als/a les portaveus dels grups
polítics municipals i a la representació sindical d’aquest Ajuntament, fent constar que els
terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos
durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i
tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis
s’iniciaran des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.

Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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