PROCES CONSULTA CIUTADANA PER A LA REDACCIÓ D’UNA NOVA
ORDENANÇA DE SERVEIS FUNERARIS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

L’Ajuntament de l’Hospitalet te la voluntat de procedir a l’elaboració d’una nova
normativa reguladora dels serveis funeraris de la ciutat amb la voluntat de substituir
l’actual ordenança.
En aquest sentit, i de conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), s’obre un període de consulta pública de quinze dies hàbils a comptar de
l’endemà al de la publicació, que es durà a terme mitjançant la web municipal i en
relació als punts següents:
ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOLEN RESOLDRE AMB LA NOVA
REDACCIÓ
El vigent Reglament dels serveis funeraris de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
fou aprovat per l’Ajuntament Ple en data 3 d’octubre de 1997. D’ençà la seva
aprovació ha hagut producció normativa important amb incidència en l’àmbit dels
serveis funeraris. Així, arran de l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010, de 5
d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE,
del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el
mercat interior es varen impulsar i consolidar la lliure prestació de serveis i la llibertat
d’establiment en el mercat únic, amb la finalitat de suprimir els obstacles que s’oposen
o dificulten l’assoliment d’aquestes llibertats i garantir, tant a les persones destinatàries
com a les prestadores de serveis, la seguretat jurídica necessària per assolir un nivell
elevat de qualitat dels serveis.
Aquesta renovació normativa va significar l’eliminació i reducció de càrregues
administratives, que passa per la supressió dels règims d’autorització que afecten
l’exercici o l’accés a una activitat de serveis i que no es justifiquen per una raó
imperiosa d’interès general, la qual cosa per la seva banda va implicar modificacions
d’altres normatives sectorials amb incidència directa sobre els serveis funeraris.

NECESSITAT I OPORTUNITAT D’UNA NOVA NORMATIVA MUNICIPAL EN
AQUEST ÀMBIT
Totes aquestes circumstàncies que s’acaben d’esmentar obliguen a efectuar una nova
regulació de la normativa municipal sobre serveis funeraris que s’adeqüi al nou marc
normatiu tot garantint tant la lliure prestació de serveis com els drets dels ciutadans.

OBJECTIUS BÀSICS DE LA NOVA ORDENANÇA
La redacció d’una nova regulació municipal en relació als serveis funeraris ha d’assolir
com a fita principal la liberalització de la prestació de serveis funeraris com a
conseqüència del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici d’ençà la seva
regulació comunitària i ulterior transposició a l’ordenament estatal i autonòmic.
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Conseqüentment la nova regulació municipal haurà de suprimir els obstacles i
restriccions a la competència que dificultin de manera injustificada l’actuació
d’operadors.
Un altre objectiu i alhora efecte de dur a terme una nova regulació municipal és que,
d’aquesta manera, s’estableix un marc normatiu clar i precís que ha d’atorgar plena
seguretat tant als operadors dels serveis funeraris com als ciutadans en general que
vulguin fer-ne ús d’aquests serveis.

SOLUCIONS ALTERNATIVES I INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS
Atès el principi de jerarquia normativa aspectes contraris de la vigent ordenança
reguladora dels serveis funeraris no s’han d’aplicar, per la qual cosa esdevé del tot
fonamental poder disposar d’una nova regulació local adient amb el marc jurídic vigent.
A hores d’ara no existeix alternativa a l’elaboració de la nova ordenança reguladora
dels serveis funeraris que ara es vol tramitar, atès que el Decret de la Generalitat de
Catalunya 209/1999, de 27 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament amb caire
supletori dels serveis funeraris municipals aplicable en aquells municipis sense
ordenança pròpia, tampoc ha estat adaptat al nou ordenament vigent des de l’any
2010.
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