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TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS SERVEIS 
FUNERARIS EN EL MUNICIPI DE MANRESA 
 

 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.- Objecte de l’ordenança 

  

L’objecte de la present Ordenança és la regulació de les condicions i requisits 

tècnics i sanitaris per a la prestació de serveis funeraris en el terme municipal de 

Manresa. 

 

Article 2.- Concepte de serveis funeraris 

 

1.- Als efectes de la present Ordenança tindran la consideració de serveis 

funeraris tots aquells la prestació dels quals vingui determinada per la mort 

d’una persona i la consegüent inhumació o incineració del cadàver. 

La gestió dels serveis funeraris comprendrà la realització de tots els actes, 

tràmits i diligències que siguin pertinents des que es produeixi la defunció fins al 

dipòsit del cadàver a peu de tomba o al crematori, sens perjudici que puguin 

abastar, alhora,  qualsevol altre acte de caràcter sumptuari que els interessats 

vulguin concertar de forma complementària. 

 

Es consideren, en tot cas,  activitats o serveis funeraris, les funcions següents : 

a) Informar i assessorar sobre el contingut, condicions i abast dels dits 

serveis. 

b) Subministrar el fèretre – que ha e tenir les característiques que 

corresponguin segons el servei de què es tracti – i urnes cineràries i de 

restes,  si escau. 

c)  Fer les pràctiques higièniques necessàries en el cadàver, col·locar-lo en 

el fèretre i transportar-lo des del lloc de la defunció fins al domicili 
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mortuori, si escau, i fins el lloc de destinació final mitjançant un vehicle 

de transport funerari. 

d) Fer la gestió dels tràmits administratius preceptius per a tot el procés fins 

a l’enterrament o la incineració, de conformitat amb la normativa 

aplicable, i per a la inscripció de la defunció en el registre Civil. 

e) Fer les pràctiques sanitàries del cadàver. 

f) Prestar els serveis de tanatori, en condicions físiques adequades per a la 

vetlla. 

 

2.- Les entitats prestadores de serveis funeraris han d’assumir la gestió de les 

funcions a què fan referència les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1, i no poden 

condicionar-ne la prestació a la contractació d’activitats complementàries. 

 

Quan ho sol·licitin els familiars del difunt i l’empresa o entitat prestadora de 

serveis funeraris estigui en disposició de fer-ho, els serveis funeraris podran 

abastar la resta de funcions establertes a l’apartat 1 i altres activitats 

complementàries d’acord amb les costums locals. 

 

Article 3.- Exercici dels serveis funeraris 

 

1.- L’exercici de l’activitat de prestació de serveis funeraris per part de qualsevol 

persona física o jurídica que tingui la seu en el municipi de Manresa,  requerirà 

d’autorització prèvia de l’ajuntament de Manresa. Aquesta autorització tindrà 

caràcter reglat i s’atorgarà a totes les empreses que compleixin els requisits  

fixats  a aquesta ordenança. 

 

2.- També podran prestar lliurament el servei  de transport de cadàvers i les 

funcions associades relacionades als apartats a,  b, c i d de l’article 2 d’aquesta 

ordenança,  les persones físiques o jurídiques habilitades per prestar serveis 

funeraris en el municipi on tenen la seu.  

  

Article 4.- Altres obligacions 

 

La concessió de l’autorització municipal a la qual es refereix l’article anterior no 

eximeix a l’empresa funerària del compliment d ela resta de requisits i 

obligacions que estableix l’ordenament jurídic vigent per a la seva constitució i 

funcionament. 

 

CAPÍTOL II 

AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

FUNERARIS 

 

 

Article 5.- Necessitat de llicència d’activitat 

 

1.- Les empreses amb seu a Manresa que desitgin l’autorització municipal prèvia 

que les habiliti per a la prestació de serveis funeraris  hauran d’acreditar que 

disposen dels mitjans materials, econòmics i personals a què es refereix l’article 

7 de la present ordenança. 

 

2.- La instal·lació , ampliació o reforma de qualsevol equipament afecte a la 

prestació dels serveis funeraris,  com tanatoris,  locals d’atenció al públic, 

magatzem de fèretres, garatge per a vehicles funeraris, forns incineradors i 

altres de caràcter fix,  estarà subjecte  al règim d’intervenció  administrativa  

prevista en l’ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa 

d’activitats, instal·lacions i serveis (OMIA) i en la legislació sectorial de prevenció 

i control ambiental de les activitats. 
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Article 6.- Àmbit de l’autorització 

 

1.- L’obtenció de l’autorització municipal habilita l’empresa funerària per a 

l’exercici de les activitats que expressament s’hi indiquin. En defecte de detall de 

les activitats, s’entendrà que queden autoritzades totes les que són de prestació 

obligatòria,  relacionades a les lletres a, b, c i d de l’article 2 de la present 

ordenança. Tot això , sens perjudici que per a prestar determinats serveis es 

requereixi de l’autorització judicial i/o de l’òrgan sanitari o de transports 

competent de la Generalitat de Catalunya,  d’acord amb la normativa general de 

policia sanitària mortuòria. 

 

2.- L’autorització per a la  prestació del servei de tanatori estarà condicionada a 

la disponibilitat per part   de l’empresa funerària de la corresponent instal·lació 

de tanatori. Aquesta autorització no pressuposa cap dret d’utilització de tanatoris 

la titularitat dels quals és d’altres empreses funeràries amb seu al municipi,  el 

qual restarà subjecte al principi de llibertat de pactes entre les parts i a la 

legislació de defensa de la competència que sigui d’aplicació. 

 

Article 7.- Requisits per a l’obtenció de l’autorització 

 

1.- Per a l’obtenció de l’autorització les empreses funeràries hauran d’acreditar 

que disposen dels següents mitjans : 

 

1.1.- Mitjans personals 

Els mitjans personals a disposició de l’empresa funerària han de ser suficients 

per a la prestació dels serveis relacionats a les lletres a, b, c i d de l’article 2 

d’aquesta ordenança, de manera continuada les 24 hores del dia, tots els dies de 

l’any. En tot cas, la plantilla de personal haurà d’estar constituïda per : 

- Conductors carregadors que disposin del permís de conducció adient per 

al tipus de servei que es tracti. 

- Agents de contractació. 

- Personal administratiu i d’atenció al públic. 

El nombre mínim de personal per a cadascuna d’aquestes categories serà aquell 

que,  per a la prestació del servei en la forma establerta, es derivi del conveni 

col·lectiu de treball aplicable a les empreses de serveis funeraris. 

Aquest personal ha d’estar donat d’alta en el règim general de la Seguretat 

Social,  ha d’anar convenientment identificat i ha d’estar dota del vestuari adien i 

d’instruments que siguin de fàcil neteja i desinfecció. 

 

1.2.- Vehicles de transport funerari. 

L’empresa funerària haurà de disposar d’un mínim de 3 vehicles de transport 

funerari. Aquests vehicles han d’estar degudament carrossats, equipats de forma 

reglamentària i en perfectes condicions de funcionament, estat i conservació. 

Així mateix hauran de complir els requisits tècnics i sanitaris que preveu la 

normativa específica de transport funerari. 

 

1.3.- Fèretres. 

L’empresa funerària disposarà d’un nombre suficient de fèretres per tal de donar 

cobertura per un mes, prenent com a referència el nombre de defuncions 

produïdes a la ciutat de Manresa durant l’any precedent.  Els fèretres han de 

complir amb els requisits tècnics i sanitaris que estableixi la legislació vigent 

sobre policia sanitària mortuòria.  

 

1.4.- Altre material. 

L’empresa funerària haurà de disposar dels estris, roba, vestuari i altre material 

necessari per a realitzar les pràctiques higièniques i sanitàries del cadàver. Tot 

aquest material haurà d’estar degudament homologat i sotmès a les operacions 

periòdiques de rentat i desinfecció que siguin procedents. 
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2.- No és considerarà requisit necessari per a l’obtenció de l’autorització, que 

l’empresa funerària disposi en el terme municipal  de locals i instal·lacions fixes 

afectes a la prestació dels serveis funeraris. Entre altres,  aquestes instal·lacions 

són les següents : 

- Un local per aparcament, guarda i custòdia dels vehicles de transport 

funerari. 

- Un local que serveixi de dipòsit i magatzem de fèretres. 

- Una oficina d’atenció al públic i de contractació de serveis. 

- Una cambra de refrigeració. 

- Una sala per a realitzar les pràctiques higièniques i sanitàries necessàries 

en el cadàver,  així com les de conservació, tanatopràxia i 

embalsamament de cadàvers. 

- Un local per a sala de vetlla o tanatori. 

- Un local destinat a incineració de cadàvers i restes humanes.  

 

Quan l’empresa funerària vulgui oferir aquestes instal·lacions afectes a la 

prestació dels serveis funeraris que tingui autoritzats,  haurà de tramitar,  abans 

de la posada en funcionament,  la seva legalització,  d’acord amb l’establert en 

l’article 5.2 de la present ordenança. 

 

La instal·lació del tanatori ha d’ubicar-se necessàriament en un sòl que, d’acord 

amb el Pla General d’Ordenació Urbana vigent, admeti l’ús específic de serveis 

funeraris. No s’admetrà la instal·lació d’aquesta activitat en edificis en situació 

legal de fora d’ordenació. 

 

La instal·lació destinada exclusivament a oficina d’atenció al públic i de 

contractació de serveis es podrà ubicar en qualsevol local que admeti l’ús 

general de serveis i oficines administratives.  

 

3.- Els locals destinats a sales de vetlla hauran complir amb tots els requisits 

tècnics i sanitaris que estableixi el Reglament de policia sanitària mortuòria, la 

normativa sanitària aplicable en aquesta matèria, així com els demés requisits 

que siguin necessaris per a la seva legalització, d’acord amb el que preveu 

l’article 5.2 de la present ordenança. 

 

Article 8.- Contingut de la sol·licitud d’autorització 

 

8.1.- L’empresa funerària que demani autorització per a la prestació de serveis 

funeraris haurà de presentar una sol·licitud,  acompanyada d’una Memòria 

acreditativa que disposa  dels mitjans relacionats a l’article 7.1 de la present 

Ordenança. La documentació  que integrarà aquesta memòria ha de ser la 

següent : 

a) Relació de la plantilla de personal,  amb la seva categoria professional,  

acompanyada dels justificants de la cotització a la Seguretat Social. 

b) Relació dels vehicles de transport funerari,  acompanyada de la seva fitxa 

tècnica,  permisos de circulació i assegurances. 

c) Declaració responsable d’estar en condicions de disposar del  nombre de 

fèretres que s’estableix a l’article 7, apartat 1.3,  de la present 

ordenança. 

d) Relació del material fungible, vestuari del personal i estris que s’afectarà 

a la prestació del servei,  amb descripció de les seves característiques 

tècniques,  i dels procediments de neteja i desinfecció que 

s’implementaran. 

 

8.2.- Quan l’empresa funerària sol·liciti autorització per la prestació dels serveis 

relacionats als apartats e i f de l’article 2 de la present Ordenança,  o d’altres 

activitats complementàries,  s’haurà d’adjuntar amb la memòria la documentació 
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acreditativa que disposa dels mitjans per a la seva prestació i,  en especial,  que 

disposa  d’instal·lacions de tanatori pròpies degudament legalitzades,  o 

d’autorització per accedir a les instal·lacions de tanatori d’altres empreses 

funeràries de la ciutat. 

 

Article 9.- Règim al qual se subjecte l’atorgament de l’autorització. 

 

1.- El procediment per a la concessió de l’autorització es tramitarà de 

conformitat amb les previsions establertes al Capítol 3 del Títol II del Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels Ens locals , aprovat pel Decret 179/1995,  de 13 

de juny (ROAS). 

 

L’autorització tindrà caràcter reglat i  es concedirà a qualsevol sol·licitant que 

compleixi els requisits i acrediti disposar dels mitjans indicats en l’article 7.1 de 

la present ordenança. 

 

L’autorització es considerarà concedida per silenci administratiu, un cop 

transcorreguts tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud sense 

que l’òrgan municipal competent hagi dictat i  notificat a la persona interessada  

la corresponent resolució . 

 

2.- Les llicències per a  la legalització de les instal·lacions relacionades en 

l’article 7.2 de la present ordenança es tramitaran  de conformitat amb el que 

preveu l’ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa 

d’activitats, instal·lacions i serveis (OMIA) i la legislació sectorial de prevenció i 

control ambiental de les activitats. 

 

3.- Amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu d’autorització, 

l’empresa funerària haurà de satisfer les taxes  municipals meritades per la seva 

concessió,  d’acord i amb el procediment previst a les ordenances fiscals 

municipals. 

 

Article 10.- Condicions inherents a l’autorització. 

 

1.- L’empresa funerària que hagi obtingut autorització haurà de dipositar una 

fiança obligatòria amb la finalitat de garantir el principi de continuïtat i 

universalitat en l’accés als serveis funeraris. L’import de la fiança s’estableix en 

Deu mil euros i podrà ser reajustada o actualitzada per causes justificades. 

La fiança es podrà constituir en qualsevol de les modalitats establertes per la 

legislació i s’ha de lliurar a la tresoreria municipal. 

 

2.- En aplicació del principi d’universalitat, l’empresa funerària titular de 

l’autorització queda obligada a prestar gratuïtament o de forma bonificada, per 

indicació dels serveis socials municipals, els serveis funeraris a les persones que 

ho requereixin per manca de mitjans econòmics propis o per decisió judicial. 

Aquestes prestacions s’exigiran a totes les empreses funeràries amb seu a 

Manresa,  de manera proporcional a la seva facturació per serveis prestats en el 

municipi. 

 

Article 11.- Inici de l’activitat 

 

No es podrà iniciar l’activitat de prestació de serveis funeraris  fins que no 

s’hagin acomplert els requisits següents : 

a) Disposar de l’autorització municipal, expressa o per silenci administratiu. 

b) Presentar una declaració responsable sobre el compliment dels requisits 

exigits en l’autorització. 

c) Haver constituït la fiança. 
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d) Quan l’àmbit de l’autorització està associada a instal·lacions i locals,  

presentar una declaració responsable sobre el compliment de les 

condicions exigides per la legalització de l’activitat. 

 

 

 

CAPÍTOL III 

 

FUNCIONAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS 

 

Article 12.- Prestació dels serveis funeraris en el municipi de Manresa 

 

La prestació dels serveis funeraris en el municipi de Manresa s’ha de subjectar 

en tot moment a la normativa de policia sanitària mortuòria vigent i a les 

prescripcions que s’estableixen en el present capítol. 

 

Article 13.- Prestacions i preus 

 

Els preus corresponents a la totalitat dels serveis prestats per les empreses  

funeràries autoritzades  són lliures, sens perjudici del que es pugui determinar 

legalment. No obstant això, les empreses funeràries hauran de comunicar amb 

caràcter previ a l’Ajuntament de Manresa els seus preus vigents, per tal de 

garantir la seva publicitat. També hauran de facilitar una informació actualitzada 

sobre prestacions i preus, per tal que pugui ser consultada per qualsevol persona 

interessada. 

 

En qualsevol cas, és indispensable que per a cada preu es defineixi 

pormenoritzadament el conjunt de les prestacions que conté, a l’efecte d’oferir al 

públic un catàleg comprensiu de tots els serveis que es prestin, les seves 

característiques, la indicació detallada dels fèretres i dels vehicles de transport i 

dels preus vigents desglossats per conceptes. 

 

Així mateix,  a les oficines de contractació de les empreses funeràries hi hauran 

de figurar en lloc visible les tarifes i el catàleg de serveis amb la seva definició i 

característiques. 

 

Article 14.- Informació sobre facturació anual 

 

Durant el primer trimestre de cada exercici, les empreses de serveis funeraris 

que hagin estat autoritzades a prestar els serveis per l’Ajuntament de Manresa,  

presentaran davant de l’Ajuntament una declaració responsable referida a 

l’exercici anterior, fent avinent les dades següents : facturació íntegra de 

l’exercici anterior pels serveis prestats en el municipi, prestacions forçoses 

realitzades de forma gratuïta i prestacions forçoses realitzades amb bonificació. 

Sens perjudici de les mesures correctores que pugui adoptar l’Ajuntament ,  

l’incompliment per part de les empreses de l’obligació que preveu el paràgraf 

anterior,  donarà lloc al fet que l’Ajuntament pugui substituir les dades de la 

facturació per una estimació objectiva, calculada en funció de les característiques 

de l’empresa, de les dades poblacionals del municipi i dels resultats ponderats 

d’altres empreses del ram en el seu cas. En aquests mateixos supòsits, la manca 

de declaració responsable donarà lloc a la presumpció que l’empresa no ha 

realitzat cap prestació forçosa. 

Totes aquestes mesures s’adoptaran quan l’Ajuntament no pugui deduir les 

dades necessàries del registre a què fa referència l’article 17. 

La informació facilitada per l’empresa de serveis funeraris gaudirà de la 

confidencialitat establerta per la normativa mercantil corresponent. 
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Article 15.- Contractació dels serveis 

 

Les empreses funeràries hauran d’oferir per escrit i demanar la conformitat 

signada del contractant en relació amb el contingut detallat del servei i el seu 

preu. 

Cap empresa funerària autoritzada a prestar serveis  per l’Ajuntament de 

Manresa es podrà negar a prestar els serveis propis de la seva activitat quan per 

això sigui requerida, sempre que es tracti de serveis a persones difuntes, el 

domicili de les quals sigui en el terme municipal de Manresa. 

No es podran oferir ni contractar serveis funeraris que no estiguin inclosos en 

l’àmbit de l’autorització municipal concedida. 

 

Article 16.- Llibre de reclamacions 

 

Cada empresa funerària autoritzada a prestar serveis  per l’Ajuntament de 

Manresa tindrà a disposició dels usuaris i del públic en general,  un llibre de 

reclamacions, segellat i legalitzat per l’Ajuntament de Manresa. El llibre podrà 

ser examinat en qualsevol moment pels agents de l’autoritat governativa, 

sanitària o municipal. 

 

Article 17.- Registre de serveis 

 

Les empreses funeràries autoritzades a prestar serveis  per l’Ajuntament de 

Manresa portaran un registre de tots els serveis prestats en el municipi, en el 

que es defineixin les prestacions realitzades i l’àmbit de la seva actuació,  i on hi 

constin com a mínim les indicacions següents : 

a) Data del servei 

b) Descripció del servei 

c) Dates del peticionari i identificació del cadàver. 

d) Import total del servei ,  inclòs l’IVA. 

 

Article 18.- Responsabilitat de l’empresa funerària 

 

Les empreses funeràries seran responsables dels materials que subministren, del 

correcte funcionament dels serveis i de les tarifes o preus que apliquin. 

 

 

CAPÍTOL IV 

 

INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR 

 

Article 19.- Inspecció 

 

1.- Sens perjudici de les facultats d’inspecció per part dels òrgans competents de 

la Generalitat de Catalunya, els serveis municipals exerciran funcions d’inspecció  

i control de l’activitat objecte d’aquesta ordenança. En l’exercici de les seves 

funcions, els inspectors tindran al caràcter d’autoritat, hauran d’acreditar la seva 

identitat i en conseqüència podran : 

- Accedir lliurament a la instal·lació de l’empresa funerària. 

- Demanar informació verbal i escrita, respecte a l’activitat. 

- Realitzar comprovacions i totes les actuacions que siguin necessàries per 

al desenvolupament de la seva tasca inspectora. 

- Aixecar actes quan  apreciïn indicis d’infracció. 

- En situacions de risc greu per a la salut pública, proposaran a l’òrgan 

municipal competent les oportunes instruccions i l’adopció de mesures 

cautelars. 
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2.- La funció inspectora no quedarà circumscrita a l’àmbit sancionador, i tindrà 

també per objecte comprovar les condicions de les instal·lacions, del personal,  

dels vehicles i de la resta del material destinat als serveis funeraris i, en general, 

el compliment dels requisits i condicions a què són sotmeses les activitats 

funeràries. 

 

Article 20.- Infraccions i classes 

 

1.- Les entitats prestadores dels serveis funeraris poden ésser sancionades per 

la comissió de les infraccions tipificades en aquest article, sens perjudici de les 

sancions aplicables per la vulneració de la normativa en matèria de policia 

sanitària mortuòria i en matèria de defensa de les persones consumidores o 

usuàries. 

 

2.- Són infraccions molt greus : 

a) Gestionar serveis funeraris sense la preceptiva autorització municipal. 

b) No prestar els serveis contractats amb les persones usuàries. 

c) Infringir les normes sanitàries o els reglaments o les ordenances 

municipals i provocar,  així, una situació de risc per a les condicions 

sanitàries de la població. 

d) Falsejar dades relatives al servei funerari i donar informació falsa sobre 

les condicions de prestació dels serveis. 

e) Facturar serveis no contractats ni sol·licitats. 

f) Impedir o dificultar als inspectors o agents municipals la inspecció dels 

serveis funeraris. 

g) Prestar els serveis sense respectar la intimitat, la dignitat,  les 

conviccions religioses, filosòfiques o culturals i el dolor de les persones 

afectades o bé vulnerant les condicions bàsiques d’igualtat entre tots els 

ciutadans, sense que els recursos econòmics puguin constituir un 

impediment. 

h) Reincidir en la comissió de dues faltes greus o més de dues, en el termini 

d’un any. 

 

3.-Són infraccions greus : 

a) No disposar dels tipus de materials i de serveis que tenen en els catàlegs 

i que han estat objecte de contractació per les persones usuàries. 

b) Donar informació o assessorament erronis a les persones usuàries sobre 

els tràmits legals a seguir o els materials a utilitzar preceptivament i les 

pràctiques sanitàries a complir. 

c) Infringir les normes sanitàries i els reglaments o les ordenances 

municipals,  sense provocar una situació de risc per a les condicions 

sanitàries de la població. 

d) Prestar serveis amb vehicles no autoritzats. 

e) No tenir llibre de reclamacions o negar-se a facilitar-lo. 

f) Obstruir l’activitat inspectora dels òrgans municipals competents. 

g) No reajustar la fiança,  si en tenen l’obligació. 

h) Incomplir qualsevol altre de les condicions de les autoritzacions de 

prestació dels serveis funeraris. 

 

4.- És una infracció lleu qualsevol altre incompliment de les ordenances o 

reglaments municipals reguladors dels serveis funeraris. 

 

Article 21.- Altres infraccions. 

 

Sens perjudici d’allò que disposa l’article 20, també constitueixen infraccions de 

la present Ordenança qualsevol contravenció o vulneració de les seves 

prescripcions tipificada com a infracció administrativa en virtut de la normativa 

següent : 
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a) Articles 32 a 37 de la Llei estatal 14/1986, de 25 d’abril, General de 

Sanitat. 

b) Articles 3 a 29 de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de 

mercat i defensa dels consumidors i usuaris (de Catalunya) en els termes 

i condicions de l’article 2 del Decret 174/19990, de 3 de juliol (DOGC 

número 1322, de 25 de juliol de 1990). 

c) Articles 29 i 30 de la llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del 

Consumidor (de Catalunya). 

d) La resta de lleis estatals i autonòmiques concordants amb les anteriors i 

les que en el futur puguin aprovar les Corts Generals o el Parlament de 

Catalunya. 

 

Article 22.- Òrgan sancionador i import de les sancions 

 

L’Alcalde podrà sancionar d’acord amb el procediment corresponent les 

infraccions tipificades en aquesta Ordenança o en la normativa de sanitat o de 

defensa dels consumidors i usuaris, sens perjudici de la competència 

sancionadora de la Generalitat de Catalunya en aquestes matèries. 

L’Alcalde subjectarà la seva potestat sancionadora als criteris següents : 

 

1.- Infraccions tipificades a l’article 20 

a) Infraccions lleus : amonestació o multa de fins a 601, 01 euros. 

b) Infraccions greus : multa de fins a 6.010, 12 euros. 

c) Infraccions molt greus : multa de fins a 120.202, 42 euros, o la suspensió 

de l’autorització per a prestar serveis  funeraris per un termini màxim de 

tres anys. 

 

A més, l’Ajuntament podrà revocar l’autorització de les empreses que hagin estat 

sancionades per tres faltes molt greus en el termini de divuit mesos. La 

revocació de l’autorització es resoldrà en el mateix expedient en què s’estableixi 

la tercera sanció. 

 

2.- Infraccions tipificades a la normativa sanitària i de defensa dels consumidors 

i usuaris 

El límit màxim de les multes imposades a l’empara de les normes a què fa 

referència l’article 21.a) i d’altres concordants sobre la mateixa matèria, serà de 

15.025, 30  euros. 

El mínim màxim de les multes imposades a l’empara de les normes a què fan 

referència les lletres b) i c) de l’article 21 i d’altres concordants sobre les 

mateixes matèries, serà el previst a l’article 2 del Decret174/1990, de 3 de juliol, 

pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 1/1990, de 8 de 

gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris 

(DOGC núm.1322 de 25 de juliol de 1990) 

 

 

Article 23.- Graduació de les sancions 

 

1.- Les sancions previstes a l’article 22, sigui quina sigui llur qualificació, es 

graduaran de conformitat amb els criteris següents : 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 

b) La naturalesa i entitat dels perjudicis causats. 

c) La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una 

infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per 

resolució ferma. 

d) La prohibició que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per 

a l’infractor que el compliment de les normes infringides. 

e) Aquells altres criteris de graduació que contempli la legislació sectorial 
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La resta de sancions previstes al present Capítol es graduaran d’acord amb la 

seva normativa específica, i, supletòriament, d’acord amb els criteris anteriors. 

 

2.- No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penalment o 

administrativament en els casos que s’apreciï identitat de subjecte, fet i 

fonament. 

En cap cas no es podrà imposar una doble sanció en via administrativa pels 

mateixos fets o omissions i en funció dels mateixos interessos públics protegits, 

si bé hauran d’exigir-se les demés responsabilitats que es dedueixin d’altres fets 

o infraccions concurrents. 

 

Si un mateix fet o omissió  fos constitutiu de du  so més infraccions 

administratives fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics 

protegits, l’Ajuntament prendrà en consideració únicament la infracció que 

revesteixi més gravetat. 

 

Article 24.- Altres responsabilitats 

 

1.- Les empreses o entitats prestadores de serveis funeraris seran, en tot cas, 

responsables de les infraccions que hagin tingut el seu origen en accions o 

omissions imputables al seu personal. 

 

2.- Les sancions imposades a empreses funeràries es podran fer efectives amb 

càrrec a les fiances que preveu l’article 10. 

 

Article 25.- Procediment sancionador 

 

1.- Fins que l’Ajuntament no n’hagi adoptat un de propi, la Corporació aplicarà el 

procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat 

(DOGC número 1827, de 29 de novembre de 1993). 

 

2.- Els òrgans competents de l’Ajuntament podran adoptar mesures cautelars o 

provisionals en els terme si condicions que preveuen  l’article110.2 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals, i l’article 4 del Decret 278/1993, de 9 de novembre. 

 

3.- Correspondrà a l’alcalde la imposició de les sancions a què fa referència el 

present Capítol, llevat que les infraccions en matèria sanitària o de defensa de 

consumidors i usuaris puguin ser mereixedores d’una sanció o multa superior a 

la que poen fixar els ens locals, en el qual cas seran imposades, a proposta de 

l’Ajuntament, per les autoritats estatals o autonòmiques competents.  

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Disposició transitòria primera 

 

Les empreses que,  en el moment d’entrada en vigor d’aquesta ordenança, 

exerceixin la prestació de serveis funeraris en el terme municipal de Manresa 

amb llicència d’aquest Ajuntament, hauran d’adequar si és necessari el seu 

funcionament als requisits exigits en la present Ordenança en el termini de sis 

mesos. 

Així mateix, no es concedirà cap llicència de reforma, ampliació o traspàs de la 

instal·lació on es prestin serveis funeraris si aquesta no s’adequa als requisits 

previstos a la present Ordenança. 
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Disposició transitòria segona 

 

Els expedients de concessió de llicències per a la prestació de serveis funeraris 

en el terme municipal de Manresa, que estiguin en tràmit en el moment 

d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, hauran de subjectar-se en tot cas a les 

seves previsions. 

 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

Queda derogat el text refós de l’Ordenança reguladora dels Serveis Funeraris en 

el municipi de Manresa, aprovat definitivament en sessió del Ple de l’Ajuntament 

celebrada el dia 20 d’abril de 1998, i publicat en el BOPB número 129, de 30 de 

maig de 1998.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

La present Ordenança entrarà en vigor un cop complerts els requisits de 

tramitació, aprovació i publicació legalment establerts.  

 

Manresa,  23 de maig de 2016 

 


