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REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS AL MUNICIPI DE TRE MP 
 
 
Exposició de motius 
 
Tradicionalment, els serveis funeraris havien estat configurats com un servei 
públic de titularitat municipal compatible amb la prestació de serveis de la 
mateixa naturalesa per part del sector privat, excepció feta d'aquells municipis 
que havien fet ús de la possibilitat de prestar aquestes activitats amb exclusió 
dels particulars. 
En aquest ordre de coses, l'article 86.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local (LBRL), reservava a favor dels ens locals, entre 
d'altres, els serveis mortuoris, contemplant, fins i tot, la possibilitat de prestar-los 
en règim de monopoli. 
Paral·lelament, la legislació sectorial, i més concretament l'article 42 del Decret 
2263/1974, de 20 de juliol, per mitjà del qual va ser aprovat el Reglament de 
Policia Sanitària Mortuòria (RPSM), disposà que en tota població de més de 
10.000 habitants, hauria d'existir, almenys, una empresa funerària, privada o 
"municipal" (sic), previsió aquesta que feia dels serveis funeraris un servei 
obligatori (tot i que subsidiàriament) en els municipis amb un cens de més de 
10.000 residents. 
La promulgació de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, no va 
suposar cap canvi en la situació descrita, atès que no va derogar el RPSM, la 
pervivència del qual, a més, havia quedat garantitzada després d'entrar en vigor 
la LBRL, atès allò que preveu la seva Disposició Transitòria Segona. 
Tot aquest ordre de coses s'ha vist alterat amb la promulgació 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 (B.O.E. de 8 de juny i correcció d'errades 
en el B.O.E. de 18 de juny). Els articles 22 i 23 d'aquesta norma han donat lloc a 
un canvi qualitatiu la transcendència del qual no pot passar desapercebuda. 
El segon dels preceptes esmentats elimina els serveis funeraris del llistat 
d'activitats i serveis que, d'acord amb l'art. 86.3 LBRL, quedaven reservats a les 
entitats locals, les quals els podien prestar en règim de monopoli. 
La desaparició d'aquesta reserva susceptible de monopoli és conseqüència 
obligada de l'art. 22 del Decret-Llei esmentat, precepte aquest que liberalitza la 
prestació dels serveis funeraris recollint, en aquest sentit, les recomanacions 
fetes pel Tribunal de Defensa de la Competència. 
Tot i que no apareixen directament vinculats a l'activitat funerària, també tenen 
incidència en aquesta l'article 16 i els annexes 1 i 2 del Reial Decret-Llei 7/1996, 
de 7 de juny, dels quals es desprèn que les tarifes dels serveis funeraris són de 
lliure fixació, doncs no figuren incloses entre les prestacions que resten 
sotmeses al règim de preus autoritzats i comunicats. 
Malgrat que l'art. 22 del Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, ha liberalitzat la 
prestació dels serveis funeraris, el segon apartat d'aquest mateix precepte ha 
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previst la possibilitat que els Ajuntaments puguin sotmetre a autorització la 
prestació dels dits serveis. Aquesta autorització ha de tenir caràcter reglat i les 
ordenances municipals han de precisar els requisits objectius necessaris per tal 
d'obtenir-la. D'altra banda, l'autorització els ha de ser concedida a tots aquells 
sol·licitants que reuneixin els requisits exigits i acreditin disposar dels mitjans 
materials necessaris per tal d'efectuar el transport de cadàvers. 
En el marc de les competències de la Generalitat en matèria de règim local, de 
sanitat i de defensa de les persones consumidores o usuàries, s’ha dictat la Llei 
2/1997, sobre serveis funeraris, que fixa les competències dels poders locals en 
relació amb els serveis funeraris i determina les condicions mínimes que han de 
tenir les entitats prestadores dels serveis funeraris.  
Preveu, doncs, el Reial Decret-Llei la possibilitat d'estendre a les empreses 
privades de serveis funeraris el règim dissenyat a Catalunya pels articles 103 a 
109 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatiu a 
l'ordenació sectorial i a les autoritzacions reglamentades en allò que fa 
referència a l'exercici pels particulars d'activitats d'interès general, règim aquest 
que, traslladat a les activitats funeràries, caldrà entendre modificat, en el seu 
cas, per les normes i pautes dimanants de l'art. 22 del Reial Decret-Llei 7/1996, 
de 7 de juny. 
A ningú li pot passar desapercebuda la càrrega d'emotivitat, així com la 
transcendència individual, social i sanitària que tenen els serveis funeraris. El 
tradicional sotmetiment d'aquests serveis al règim de les activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses, amb l'única finalitat d'evitar els perjudicis a que 
fa referència l'art. 1 del Decret 2414/1961, de 30 de desembre, es mostra com 
una tècnica insuficient a l'hora de preservar, en aquest municipi, altres béns 
jurídics dignes de protecció, com per exemple els relacionats amb l'interès dels 
usuaris en rebre uns serveis adequats, amb les degudes garanties, i amb la 
necessitat, alhora, de garantir que l'exercici d'aquestes activitats privades 
frontereres amb la noció de servei públic, respongui als imperatius de l'interès 
general. 
Totes aquestes circumstàncies i la voluntat de l'Ajuntament d'assolir els objectius 
que es desprenen de les consideracions fetes anteriorment, justifiquen de forma 
sobrera l'aprovació d'aquest Reglament i el sotmetiment de l'activitat funerària 
privada a un règim d'autoritzacions que, a banda d'integrar el règim jurídic de les 
activitats classificades, faci possible que totes les empreses funeràries que 
vulguin desplegar les seves activitats al municipi, estiguin en condicions de 
prestar un servei digne, sota unes condicions i requisits que ja preveia, en llurs 
trets essencials, la legislació sectorial (i molt especialment l'art. 42 RPSM) i que 
aquest Reglament desenvolupa i amplia adequadament sota el prisma de 
l'objectivitat, la proporcionalitat, la racionalitat i la raonabilitat. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Àmbit d'aplicació 
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L'àmbit d'aplicació d'aquest reglament és el municipi de Tremp. 
 
Article 2. Objecte 
L'objecte d'aquest reglament és la regulació dels serveis funeraris, a l'empara 
d'allò que disposen el Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures 
urgents de caràcter fiscal i de foment i de liberalització de l'activitat econòmica, la 
Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris de Catalunya i l'article 71 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Article 3. Interpretació 
En l'aplicació i la interpretació d'aquest Reglament es tindrà present que el servei 
objecte de regulació, tot i que està liberalitzat en la seva prestació, és un servei de 
primera necessitat per al conjunt de la comunitat i per a la salvaguarda de la salut 
pública. 
 
Article 4. Legislació complementària 
En tot allò que no estigui previst en aquest Reglament seran d'aplicació les 
disposicions següents: 
- Decret de 20 de juliol de 1974, pel qual s’aprova el Reglament de Policia 

Sanitària Mortuòria. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. 
- Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
- Llei 157/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
- Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter 

fiscal, de foment i liberalització de l’activitat econòmica. 
- Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre Serveis Funeraris de Catalunya. 
- Bans i acords de l'Ajuntament. 
- Resta de la normativa aplicable. 
 
Article 5.  Drets de les persones usuàries dels ser veis 
5.1. Les persones usuàries tenen en relació amb els serveis funeraris, els drets 

següents: 
a) Rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, a la dignitat, a 

les conviccions religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les 
persones afectades. 

b) Tenir accés al servei en condicions bàsiques d’igualtat, de manera que la 
manca de recursos econòmics no pugui constituir un impediment. 

c) Rebre l’assessorament imprescindible per a garantir el procés correcte 
fins a la inhumació o la incineració del cadàver.  Aquest assessorament, 
en tot cas, també ha d’incloure la informació sobre els tràmits legals a 
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seguir i sobre els requisits i les pràctiques sanitàries exigibles segons la 
normativa de policia sanitària mortuòria, així com tot el cost econòmic. 

d) Tenir accés a un catàleg de les prestacions que es poden contractar 
amb les entitats prestadores dels serveis funeraris, amb la indicació 
detallada de les característiques d’aquestes prestacions i dels preus 
aplicables. 

e) Ésser consultades sobre el procés d’elaboració de les normes 
d’ordenació de l’activitat, i participar-hi. 

f) Tenir la garantia que aquests serveis es mantenen en les condicions 
sanitàries que requereixen. 

g) Tenir la garantia de la continuïtat de les prestacions. 
 
h) Poder elegir lliurement l’empresa funerària. 
i) Ser indemnitzats pels danys i perjudicis que puguin sofrir en la prestació 

del servei de conformitat amb la legislació del dret públic o privat que 
s’hagi d’aplicar en aquest cas. 

j) Els altres drets definits per a la resta de normatives que hi sigui 
aplicable, així com l’Estatut dels consumidors aprovat per la Llei 3/1993, 
de 5 de març. 

5.2. Les empreses autoritzades a prestar el servei funerari han de facilitar a 
l’Ajuntament la informació actualitzada sobre prestacions i preus, la qual pot 
ésser consultada per qualsevol persona interessada. 

5.3. Els serveis funeraris autoritzats a dur a terme llurs activitats en un municipi 
no poden denegar el servei per a les persones difuntes, el domicili mortuori 
de les quals sigui en el mateix terme municipal. 

 
Article 6.  Definició de l’activitat funerària. 
Als efectes del present tindran la consideració de serveis funeraris tots aquells la 
prestació dels quals vingui determinada per la mort d'una persona.  
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. I, en tot cas, les següents:  
6.1. Activitats Funeràries Principals.  

Es consideren activitats funeràries les següents: 
6.1.1. El condicionament sanitari i estètic dels cadàvers d’acord amb el 

que preveuen les lleis i/o el que sol·liciten els familiars de la 
persona difunta. 

6.1.2. L’amortallament i/o el vestiment del cadàver, amb el 
subministrament dels materials que calgui per fer-ho. 

6.1.3. La realització dels tràmits i de les diligències necessaris per a 
obtenir la confirmació mèdica o judicial de la defunció, la inscripció 
en el Registre  Civil i la gestió de l’autorització de la sepultura, i la 
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tramitació de les autoritzacions sanitàries, judicials i d’ambaixades 
o consolats quan s’escaigui. 

6.1.4. La conservació dels cadàvers en compartiments convenientment 
refrigerats a la temperatura adequada, com també l’embalsament i 
la conservació transitòria o tanatopràxia sempre que calgui. 

6.1.5. El subministrament de fèretres, taüts, arques, semiarques, caixes, 
urnes, fundes, filtres, folres interiors de zinc, mortalles, sudaris, 
materials absorbents, desodorants, sulfats, solucions formulades, 
líquids conservants, etc...,  per a la conducció, trasllat, sepeli, 
inhumació, incineració de cadàvers o despulles cadavèriques, com 
també per a les cendres que queden després d’un procés 
d’incineració. 

6.1.6. La prestació dels serveis fúnebres als difunts que s’hagin 
d’inhumar al terme municipal de Tremp. Les empreses autoritzades 
hauran d’oferir, obligatòriament, un servei funerari que comprengui 
les prestacions mínimes per efectuar la inhumació, incloent si 
s’escau els treballs de tancament de les sepultures,  i un servei que 
també inclogui la  possibilitat d’incineració. El cost econòmic dels 
esmentats serveis no superarà la quantitat que resulti d’aplicar 
dues i tres vegades respectivament el Salari mínim 
interprofessional (SMI) que es determini cada any. 

6.1.7. La recollida, conducció i trasllat de cadàvers o membres del cos 
humà procedents d’amputacions (ja sigui per ordre judicial, 
governativa, municipal o familiar) en el terme municipal de Tremp, 
mitjançant vehicles funeraris degudament autoritzats. 

6.1.8. El transport de qualsevol tipus d’ornamentació, ja sigui floral o no, 
que es faci amb el vehicle fúnebre. 

6.1.9. El servei de túmuls i altres ornats fúnebres del lloc on es troba el 
difunt. 

6.1.10. La prestació de serveis, en locals habilitats segons s’especifica a 
l’article 10 B) de dipòsit, capelles ardents, sales vetllador o 
tanatoris anteriors als actes de trasllat i sepeli, inhumació o 
cremació de cadàvers. 

6.1.11. La col·locació de taules i llibres de signatures a les instal·lacions 
que esmenta l’apartat precedent 6.1.10. 

6.1.12. Totes les gestions, els transports i els subministraments necessaris 
per a la incineració dels cadàvers o de les despulles cadavèriques. 
Ja sigui per prestació directa o mitjançant agència. 

6.1.13. De manera general dur a terme les activitats i els serveis que es 
considerin propis de la tècnica i/o activitat funeràries, tant d’ara 
com futures ja es prestin de forma directament o mitjançant 
agència, el subministrament dels béns accessoris i/o necessaris 
per poder fer el trasllat, sepeli, o la inhumació de les persones 
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difuntes, de les despulles cadavèriques o de les cendres que 
queden després del procés d’incineració. 

6.1.14. Tots els actes, les diligències i les operacions complementàries de 
l’activitat funerària que demanin els familiars de la persona difunta i 
que ells no facin directament com els treballs de tancament de la 
sepultura. També hauran de realitzar els treballs de tancament de 
les sepultures en els supòsits que l’Ajuntament autoritzi o quan 
l’Ajuntament  resolgui no prestar aquest servei.  En tots els casos 
l’Ajuntament  fixarà les característiques d’aquests treballs i en 
supervisarà l’execució. 

6.2. Activitats Funeràries Complementàries 
Són activitats complementàries, i les poden fer els familiars del difunt o les 
empreses autoritzades per a activitats funeràries per encàrrec dels familiars, 
les següents: 
6.2.1. L’organització de l’acte social, religiós o civil, que es fa abans de 

traslladar el difunt, la incineració o inhumació del cadàver. 
6.2.2. El subministrament i transport de creus, rams, corones o qualsevol 

tipus d’ornament floral, sense perjudici de l’article 6.1.8. 
6.2.3. La contractació de vehicles tipus taxi per a transportar els familiars 

o les persones properes. 
6.2.4. El subministrament i repartiment de recordatoris o targetes i 

similars. 
6.2.5. La publicació d’esqueles i notes a la premsa escrita, els mitjans de 

radiodifusió o televisió i, en resum, la difusió de la mort o qualsevol 
tipus de comunicació familiar per qualsevol mitjà. 

6.3. Responsabilitats 
Les empreses autoritzades per fer activitats funeràries són plenament 
responsables de les activitats que esmenta el punt 1 d’aquest article, i que, 
segons els casos, duguin a terme, i pel que fa a les del punt 2 d’aquest 
article, solament en són responsables quan aquest complements els hagin 
encarregat de manera expressa els familiars de la persona difunta. 

 
CAPITOL II. Règim d’autoritzacions 
 
Article 7.  Àmbit funcional o territorial 
7.1. L’exercici en el terme municipal de Tremp, de les activitats a què fa 

referència l’article anterior, les poden dur a terme: 
7.1.1. Qualsevol empresa privada, degudament autoritzada per 

l’Ajuntament de Tremp, que compleixi els requisits exigibles en 
aquest Reglament. 

7.1.2. L’Ajuntament de Tremp, mitjançant qualsevol de les fórmules de 
gestió directa o indirecta que preveu la Llei. 

7.2. El que estableix aquest Reglament s’ha d’aplicar a les activitats funeràries 
que siguin necessàries per a atendre totes les defuncions que es 
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produeixin en el terme municipal de Tremp, tant si s’han produït als 
domicilis, centres clínics o hospitalaris, residències de la tercera edat com 
si no, i també a la via pública, establiments públics, etc. 

 
Article 8.  Entitats excloses de l’activitat 
Les entitats asseguradores de decesos no podran exercir l´activitat funerària, ni 
directa, ni indirectament, ni per sí, ni mitjançant tercers vinculats a les mateixes, 
d´acord amb l´apartat b) del punt 1 de l´article 5è de la vigent Llei  d´Ordenació i 
Supervisió de l´assegurança privada. 
 
Article 9.  Obligatorietat de l’autorització 
9.1. Per a l’exercici de les activitats funeràries que descriu l’article 6.1, en tot el 

terme municipal de Tremp, s’ha de tenir la corresponent autorització 
municipal, que adoptarà la forma de llicència específica, expedida per 
l’Ajuntament de Tremp. 

9.2. L’Ajuntament de Tremp ha de concedir la llicència per a dur a terme 
activitats funeràries a totes les empreses que acreditin complir tots els 
requisits objectius que especifica el Capítol II d’aquest Reglament i trametin 
la sol·licitud d’acord amb el que estableix l’article 11. 

9.3. Per consegüent, la instal·lació, obertura i exercici de les activitats funeràries 
en tot el terme municipal de Tremp resten sotmeses a la regulació que 
estableix aquest Reglament i a la resta de normativa vigent. 

9.4. Els requisits que especifiquen els articles següents, no solament s’hauran 
d’acreditar en el moment de l’atorgament de la llicència, sinó durant el 
temps que duri l’activitat. 

9.5. Atès el que estableix l’article 43 del vigent Reglament de policia sanitària 
mortuòria per a l’establiment de tota empresa funerària cal l’informe 
favorable de l’autoritat sanitària competent. 

9.6. La concessió de la llicència per a exercir l’activitat funerària que regula 
aquest Reglament no allibera de l’obligació de sol·licitar les llicències 
necessàries corresponents. 

 

Article 10.  Requisits 
Les empreses l´activitat de les quals sigui la prestació de serveis funeraris i que 
desitgin prestar els esmentats serveis dins del terme municipal de Tremp hauran 
d´acreditar  prèviament el compliment dels següents requisits: 
a) Solvència Financera 

Les empreses societàries hauran d’acreditar un capital mínim de 
10.000.000 PTA. Quant a la resta de empreses, la diferència entre l’actiu i 
el passiu del negoci no podrà ser inferior a la xifra abans indicada. 
En tots els supòsits, la justificació de la solvència empresarial haurà de 
venir avalada amb l’aportació d’un informe emès per un facultatiu 
competent o per una entitat financera.     

b) IAE 
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Figurar donat d´alta pel concepte d´impost d´activitats econòmiques, per 
l´epígraf corresponent i amb validesa al terme municipal de Tremp. 

 
c) Establiment 

Haurà de disposar d´establiment permanent a la Ciutat de Tremp. 
L´esmentat establiment deurà disposar de les següents instal·lacions fixes, 
que hauran de complir la normativa sanitària vigent: 
1. Un edifici tanatori dotat de les següents instal·lacions: 

1.a)Sala vetllatori, que disposarà de dos espais diferents; un per la 
família i allegats; i un altre, pel túmul-frigorífic on s´exposarà el 
cadàver, que comptarà amb els dispositius necessaris perquè 
aquest es mantingui a una temperatura màxima de 4º C. 

1.b)Zona de treball, independent de la sala vetllatori i que també podrà 
funcions de dipòsit judicial, per realitzar treballs de tanatopràxia i 
manipulació de fèretres i la resta de material funerari. En aquesta 
sala s’ubicarà un armari frigorífic.  
Els requisits d’aquest apartat s’entendran complerts quan els 
elements estiguin disponibles al cementiri municipal i s’estableixin 
els corresponents convenis reguladors de la seva utilització per 
part de l’empresa adjudicatària. 

1.c) Magatzem de fèretres amb capacitat per emmagatzemar un stock 
mínim per cobrir un mes de funcionament, amb un mínim de 5 
unitats, i per a garatge  de vehicles. 

1.d) Dependència d´atenció al públic. Disposarà d’un servei permanent 
de recepció d’avisos i una prevenció de guàrdia. 

1.e) Altres característiques. 
L´entrada i circulació de cadàvers serà independent de la 
reservada per als familiars i visitants. 

d) Vehicles 
Disposar com mínim de dos vehicles per al trasllat de cadàvers i un 
d’acompanyament per cada fracció de set mil cinc-cents habitants, 
calculats segons el padró municipal vigent.  Aquest requisit es podrà 
entendre complert si l’empresa disposa d’aquests mitjans, en propietat o bé 
forma part d’una associació empresarial del sector, de manera que 
garanteixi: 
a) Que en podrà disposar lliurement, en tot moment. 
b) Que es compleixin els requisits respecte d’una població equivalent a la 

suma dels municipis de les empreses associades. 
En especial, el requisit relatiu als vehicles d’acompanyament s’entendrà 
complert si es presenta un conveni signat amb l’òrgan representatiu del gremi 
del taxi. 
Els vehicles s’ajustaran en les seves característiques al que estableix la 
normativa corresponent. 
e) Fèretres 
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L’empresa disposarà de les reserves mínimes a què es refereix l’apartat 
B.1.c) d’aquest article. 
Els fèretres s’ajustaran en les seves característiques al que estableix la 
reglamentació de policia sanitària mortuòria. 
En qualsevol cas, l’empresa haurà de disposar dels següents fèretres, 
caixes i catàleg: 
� Fèretres comuns, per a trasllats i especials adaptats a la normativa vigent. 
� Fèretres de mesures compreses entre els 1,70 i els 2,00 metres de llarg, 

amb variació de 0,1 metres. Almenys el 5% dels fèretres en reserva 
seran de mesures i tamanys especials, inclosos els models infantils. 

� Caixes de restes. 
� Catàleg amb els diferents models de fèretres. 

f) Altres Mitjans Materials 
L’empresa per si sola o amb conveni amb d’altres, dotaran al cementiri 
municipal dels següents estris, sens perjudici dels estris ja esmentats en 
aquest article: 
- Aparell d’elevació de taüts, prèviament acceptats per l’Ajuntament. 
- Mitjans necessaris per la desinfecció de vehicles, estris, robes i altres 

materials funeraris. 
g) Mitjans Personals 

Els mitjans personals de les empreses funeràries es contractaran en funció 
de les necessitats del servei. 
Els empleats hauran d’estar donats d’alta al règim general de la Seguretat 
Social, convenientment identificats i disposaran de vestuari i material de 
treball adequat i de peces de vestuari exterior protector.  Les robes no 
rebutjables hauran de ser rentades i desinfectades degudament. 
En sol·licitar-se la llicència municipal d’activitats, s’explicarà a la memòria 
del projecte d’instal·lacions del tanatori els llocs de treballs i la seva 
cobertura, de forma que els serveis siguin garantits segons l’horari de 
l’article 22. 
L’Ajuntament de Tremp podrà inspeccionar en qualsevol moment el 
compliment d’aquestes determinacions per l’empresa funerària, que estarà 
obligada a facilitar les dades necessàries per a la comprovació. 

 
h)  Fiança 

Per tal de garantir la correcta prestació dels serveis, el titular de la llicència 
haurà de dipositar una fiança en metàl·lic o aval bancari, per import de 
5.000.000 pessetes de component base més un component variable de 
5.000 pessetes cada fracció de 100 habitants. Les fiances s´actualitzaran 
cada 5 anys d´acord amb l´increment que pugui experimentar d´una banda 
l´Índex de Preus al Consum, i d´altra, la població del municipi segons el 
padró vigent. 
Les garanties dipositades mitjançant fiança o aval que preveu l’apartat 
anterior hauran de respondre de forma directa i immediata de qualsevol 
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tipus de despesa, indemnització o inversió que s’hagi de fer per mantenir la 
continuïtat del servei en les condicions que preveu el reglament. 

i) Assegurança 
L´empresa acreditarà la subscripció d´una pòlissa de responsabilitat civil 
per import de 50.000.000 pessetes. 

 
Article 11.  Llicències d´activitat funerària 
11.1. Qualsevol empresa que pretengui realitzar serveis funeraris en el terme 

municipal de Tremp, precisarà ineludiblement de llicència d’activitat 
funerària per l’Ajuntament de Tremp.  Aquest Ajuntament seguirà el 
procediment  especial previst al Reglament d´Activitat Molestes, Insalubres, 
Nocives i Perilloses, aprovat  per Decret 2413/1961 de 30 de novembre. 

11.2. Per a la instal·lació d’una empresa com a prestadora de serveis funeraris al 
terme municipal de Tremp es requerirà la següent documentació, d’acord 
amb els requisits establerts en l’article 10, i sens perjudici de la 
documentació que es demani en la normativa vigent per a l’obertura d’un 
establiment d’aquestes característiques: 
a) Petició degudament signada pel titular, i si s´escau, l´escriptura 

d´apoderament. 
b) DNI o fotocòpia autèntificada, si és una persona física o l´escriptura de 

constitució de l´empresa acompanyada de nota informativa del registre 
mercantil, sobre la situació actual d´aquesta, si és una persona jurídica. 

c) Documentació acreditativa de la solvència financera: 
* Informe a què fa referència l’art. 10 A) d’aquest reglament.  
* Estudi economicofinancer de l’activitat. 
d) Un projecte signat pels tècnics competents i visat pels col·legis 

professionals corresponents que ha de descriure detalladament les 
instal·lacions que tingui intenció d’habilitar o construir. 

e) La documentació acreditativa de la propietat o contracte d’arrendament 
del lloc on té intenció de situar les instal·lacions. 

f) Els originals o les còpies degudament autentificats del permís de 
circulació i de la targeta de transports dels vehicles fúnebres amb què 
l’empresa ha de dur a terme l’activitat funerària. 

g) Una memòria explicativa dels quals mitjans materials i personals amb 
els quals l´empresa pretén comptar per prestar l´activitat de serveis 
funeraris. 

h) Catàleg que especifiqui el contingut dels serveis que presten, amb 
fotografies i indicació detallada de les característiques dels fèretres, els 
vehicles de trasllat, així com les tarifes vigents. 

i) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia. 
j) Pòlissa de responsabilitat civil, acreditada. 
Les condicions dels apartats e), f) i g) s’entendran complertes si es 
presenten els documents previs que continguin la voluntat i el compromís 
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ferm de formalitzar-los si resulten adjudicataris de la prestació dels serveis 
funeraris.      

11.3.-De conformitat a l´establert a l´article 43 del vigent Reglament de Policia 
Sanitària Mortuòria, l´establiment de tota empresa funerària requerirà 
l´informe favorable a l´autorització sanitària corresponent. 

 
Article 12.  Procediment administratiu 
12.1. Una vegada instruït l'expedient, i abans de dictar el decret d'Alcaldia, se 

sotmetrà a informació pública durant vint dies mitjançant anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, la premsa local i el taulell d'edictes de la Casa 
consistorial. L'import dels anuncis serà a càrrec del sol·licitant. 

12.2. Correspon a l'Alcalde l'atorgament de les autoritzacions previstes en aquest 
Reglament. També li correspon la seva interpretació i aplicació i, en general, 
les facultats de disciplina i tutela dels serveis. 

 
Article 13.  Cessament de l’activitat 
13.1. Atès que els serveis funeraris constitueixen una activitat d’interès general 

de caràcter essencial, llur cessament avançat a iniciativa de les empreses 
autoritzades requerirà el vistiplau de l’Ajuntament.  A més, el cessament 
avançat de l’activitat empresarial haurà de ser anunciat amb 6 mesos 
d’anticipació en un diari de màxima difusió de la província. 

13.2. Les garanties dipositades mitjançant fiança o aval que preveu l’article 10 
G), hauran de respondre de forma directa i immediata de qualsevol tipus de 
despesa, indemnització o inversió que s’hagi de fer per mantenir la 
continuïtat del servei en les condicions que preveu el reglament. 
Abans de procedir a la devolució de la fiança s’haurà de comprovar la 
inexistència de responsabilitats que hagin de ser garantides per la fiança 
prevista a l’art. 10 H) d’aquest reglament.  

 
Article 14.  Intransmissibilitat de llicències 
14.1. Les llicències per a l'exercici d'activitats funeraris es concediran sempre 

prenent en consideració les característiques particulars de l'empresa o 
persona autoritzada, amb la finalitat de garantir que aquesta disposi dels 
mitjans econòmics, materials i personals necessaris per tal de prestar 
correctament els seus serveis, inclòs el de transport funerari. Aquestes 
llicències no seran transmissibles. 

14.2. Les transmissions de llicències que es produeixin contravenint la prohibició 
anterior no gaudiran d'efectes, i els responsables d'aquesta infracció 
respondran solidàriament dels danys derivats de la seva actuació i de les 
sancions imposades per l'Ajuntament. La petició de nova llicència no 
extingirà ni reduirà la dita responsabilitat. 

 
Article 15.  Caducitat de les llicències 
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15.1. Les llicències per a l'exercici d'activitats funeràries caducaran per les 
causes previstes, amb caràcter particular o general, a la legislació sectorial 
i de règim local i al present reglament. 

15.2. Un cop concedida la llicència d'obertura, el titular de la mateixa haurà de 
posar en marxa l'activitat en un termini màxim de trenta dies hàbils. 
L'incompliment d’aquest termini donarà lloc a la caducitat de la llicència, 
prèvia audiència del titular de l'autorització.. 

 
Article 16.  Retirada, revocació i anul·lació de ll icències 
16.1. Les llicències per a l'exercici d'activitats de serveis funeraris podran ser 

retirades, revocades i anul·lades en els supòsits previstos a: 
a) L’article 38 del Decret 2414/1961, de 30 de desembre, pel qual va ser 

aprovat el Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i 
Perilloses. 

b) L’article 88 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

c) La resta de disposicions que siguin d’aplicació en seu de règim jurídic 
de llicències i autoritzacions municipals. 

16.2. El cessament irregular o la interrupció injustificada de l'activitat autoritzada 
donarà lloc a la revocació de la llicència, sense dret a indemnització. 
Aquesta revocació es fonamenta en l'incompliment d'una condició 
essencial com és la de prestar els serveis funeraris de forma regular i 
continuada. 

16.3. La retirada, revocació o anul·lació de la llicència portarà aparellada la 
clausura de les instal·lacions, sense perjudici de les mesures d'intervenció 
que pugui adoptar l'Ajuntament a l'empara de l'article 21.1.j) de la Llei 
estatal 7/1985, de 2 d'abril en els termes i condicions a què fa referència 
l'article 35 lletra g) d'aquest reglament. 
Quan la retirada, revocació o anul·lació de la llicència vingui motivada per 
fets, la comissió dels quals porti aparellada, a més, la imposició d'una 
sanció, els responsables dels fets sancionats no podran obtenir una nova 
llicència durant un termini de 4 anys. 

 
Article 17.  Vigència de les llicències 
17.1. Les llicències per a l'exercici d'activitats consistents en la prestació de 

serveis funeraris tindran una vigència de 25 anys. L’Ajuntament podrà 
comprovar en qualsevol moment i com a mínim cada 5 anys, l’adequació 
de  l’activitat funerària a les condicions de l’autorització, a l’interès general i 
a la llei. 

17.2. Els titulars de les llicències podran sol·licitar llurs renovacions, sis mesos 
abans d'expirar el termini previst a l'article anterior. 

 
Article 18.  Pèrdua de la llicència 
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La titularitat de la llicència per a la prestació dels serveis funeraris es perdrà per 
alguna de les causes següents: 
 
a) Per renúncia expressa del titular. 
b) Com a conseqüència d'un expedient disciplinari per falta molt greu. 
c) Per pèrdua o modificació substancial de les condicions que van motivar la 

concessió. 
 
Article 19.  Registre de llicències 
19.1. Les autoritzacions i llicències s'entendran atorgades salvant el dret de 

propietat i sense perjudici de tercer i no podran ser invocades per a excloure 
o disminuir la responsabilitat civil o penal en què haguessin incorregut els 
beneficiaris en l'exercici de les seves activitats. 

19.2. A les oficines municipals hi haurà un registre de llicències concedides on 
s'anotaran les diferents incidències del servei. 

 
CAPITOL III. Serveis Funeraris 
 
Article 20.  Obligació de prestar els serveis 
Les empreses funeràries estan obligades a prestar els serveis pels quals siguin 
requerides. En el cas de no fer-ho, hauran de justificar la seva negativa davant 
l'Ajuntament. 
 
Article 21.  Obligacions dels centres assistencials , clínics o hospitalaris 
Tots els centres assitencials, clínics, hospitalaris, de tractament de malalties 
cròniques o infeccioses, de residències per a la tercera edat, de malalts 
terminals, de rehabilitació de toxicòmans o de qualsevol altra de naturalesa 
semblant que estiguin radicats al terme municipal de Tremp no poden autoritzar 
que surti cap cadàver de les seves instal·lacions, si l’empresa funerària que vol 
efectuar-ne la recollida no els acredita que té la llicència per realitzar activitats 
funeràries en el terme municipal de Tremp o en el municipi on s’ha d’efectuar la 
inhumació.  
 
Article 22.  Horari 
22.1. La prestació dels serveis haurà d'estar disponible vint-i-quatre hores diàries, 

tant en dies feiners com festius. Pel que fa a les sales de vetlla, restaran 
obertes un mínim de 6 hores diàries, en jornada de matí i tarda, entre les deu 
del matí i les vuit  del vespre, segons determini l’Ajuntament. 

22.2. Per les hores nocturnes i dies festius, les diferents empreses actuants al 
terme municipal podran establir un torn de guàrdia mitjançant conveni. En 
aquest cas, la Policia Municipal haurà de disposar del calendari de guàrdies. 

 
Article 23.  Personal 



Reglament dels Serveis Funeraris pàg.16   

Tot el personal de l'empresa que presti serveis haurà d'anar correctament vestit i 
tractarà al públic amb la màxima correcció. 
 
Article 24.  Registre dels serveis prestats 
Les empreses funeràries han de portar un registre dels serveis prestats, amb les 
indicacions que pugui establir l'Administració sanitària i l'Ajuntament i, en tot cas, 
amb les següents: 
a) Data del servei. 
b) Descripció del servei. 
c) Dades del peticionari i identificació del cadàver. 
d) Import total del servei (IVA inclòs). 
 
Article 25.  Trasllats 
25.1. El trasllat de cadàvers i restes cadavèriques dins del terme de Tremp, es 

podrà fer per mitjà d´entitats prestadores dels serveis funeraris 
degudament autoritzades en els termes municipals següents: 
a) En el terme municipal de Tremp. 
b) En el lloc d’origen, quan la inhumació es dugui a terme a Tremp. 
c) En el lloc d’inhumació o incineració, quan la defunció s’hagi produït a 

Tremp. 
25.2. La conducció dels cadàvers s’efectuarà d’acord amb allò que disposen les 

normes de policia sanitària mortuòria vigents. 
25.3. La conducció dins del terme municipal s’efectuarà ordinàriament en cotxes 

i furgons fúnebre de tracció mecànica. No obstant, excepcionalment, 
l´Alcalde podrà autoritzar que en un enterrament es faci una part trajecte 
amb vehicles de cavalls o amb conducció a espatlles, previ informe de la 
Policia Municipal que acrediti que no es produiran retencions significatives 
del trànsit. En les modalitats de tracció animal o a espatlles, el trajecte no 
podrà comprendre carreteres interurbanes ni vies ràpides o de trànsit 
intens  

25.4. Es prohibeix la conducció i trasllat de cadàvers sense el corresponent 
fèretre, el qual haurà de reunir les característiques assenyalades per la 
normativa de policia sanitària mortuòria. 

 
Article 26.  Situacions d’emergència 
En cas de catàstrofes les empreses funeràries estaran obligades a disposar de 
tots els seus mitjans i instal·lacions a disposició de les autoritats, que podran 
donar instruccions directes al personal. 
 
Article 27.  Llibre de reclamacions 
Cada empresa funerària tindrà a disposició dels usuaris i del públic un llibre de 
reclamacions, segellat per l’Alcaldia.  El llibre podrà ser examinat en qualsevol 
moment pels agents de l’autoritat governativa, sanitària i municipal. 
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Article 28.  Inspeccions 
28.1. L'Ajuntament inspeccionarà quan cregui convenient i, en tot cas una vegada 

a l'any, les empreses funeràries a fi de comprovar el correcte estat de 
funcionament i les condicions sanitàries de les instal·lacions, dels vehicles i 
de la resta de material destinat als serveis. Aquesta inspecció podrà meritar 
una taxa. 

28.2. En el cas que les inspeccions determinessin l'existència de deficiències de 
qualsevol mena, l'empresa les haurà d'esmenar en el termini que es 
determini. Si no ho fa dins d'aquest termini, s’aplicaran mesures 
disciplinàries. 

 
Article 29.  El servei gratuït 
29.1. Tindran dret al servei gratuït els veïns del terme municipal que no disposin de 

recursos econòmics ni de persones amb drets successoris que es puguin fer 
càrrec de les despeses derivades de l'enterrament. La concessió de servei 
gratuït es farà per Decret de l'Alcaldia, previ el corresponent informe dels 
serveis municipals d’assistència social. 

29.2. En el cas que es tractés d'algun cadàver abandonat, procedirà igualment a la 
seva inhumació a petició del Jutjat d'Instrucció del Partit. 

29.3. Els fèretres i els serveis funeraris per a indigents han de ser facilitats 
obligatòriament per les empreses funeràries titulars de llicències al municipi. 
En el supòsit d’existència de vàries empreses amb llicència, s’establirà entre 
elles un torn de rotació per a la prestació dels serveis gratuïts, llevat que 
entre elles estableixin un conveni que garanteixi en tot moment la prestació 
del servei. 

29.4. Aquella empresa a la qual correspongui prestar el servei, subministrarà i 
portarà al domicili mortuori o al lloc on es trobi el cadàver, un fèretre d'un 
model econòmic dels previstos al catàleg de l'empresa, i s'ocuparà de tots 
els altres tràmits fins a la inhumació del cadàver. 

29.5. Les empreses funeràries a les quals correspongui el servei de beneficència 
prestaran tots els serveis necessaris i donaran als familiars del difunt les 
instruccions i el suport que necessiten per a l'enterrament, sense fer cap 
distinció. 

29.6. Les empreses autoritzades per prestar els serveis funeraris es faran càrrec 
del cost dels enterraments gratuïts. 

 
CAPITOL IV. Tarifes  
 
Article 30.  Tarifes 
Les tarifes del servei seran determinades lliurement per l'empresa. Les empreses 
funeràries hauran de lliurar un exemplar de les seves tarifes a l'Ajuntament un 
mes abans que hagin d’entrar en vigor. Aquest exemplar s'actualitzarà cada 
vegada que es produeixi una variació. 
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Atenent els criteris de servei local, entre les esmentades tarifes figurarà una 
mínima que comprengui els serveis de les següents prestacions: 
a) Vestiment i condicionament estètic i sanitari dels cadàvers. 
b) Subministrament minorista de fèretres de les característiques legalment 

establertes segons el servei que es tracti i enferetrament de cadàvers. 
c) Trasllat en vehicle condicionament i autoritzat a l’efecte. 
d) Gestió davant dels organismes públics competents dels tràmits que siguin 

procedents per l’enterrament i trasllat. 
e) Qualsevol altra que sigui establerta amb tal caràcter per l’Ajuntament o altra 

autoritat competent, per raó dels usos, i costums o interès general.  Sens 
perjudici del servei gratuït establert en l’article 29. 

 
 
CAPÍTOL  V. Règim Sancionador 
 
Article 31.  Infraccions  
31.1. Els gestors dels serveis públics funeraris poden ser sancionats per la 

comissió de les infraccions previstes en aquest Reglament o en la normativa 
reguladora de la prestació d’aquests serveis, d’acord amb les sancions 
d’aquest mateix Capítol. Les sancions s'escalonaran tenint en compte la 
infracció i importància de la deficiència observada, així com les 
conseqüències per a la salut pública. 

31.2. Les infraccions es qualifiquen de molt greus, greus i lleus. 
31.3. D’acord amb aquest Reglament es consideren infraccions molt greus : 

a) Realitzar activitats funeràries en el terme municipal de Tremp, sense 
tenir la llicència municipal d’activitats funeràries. 

b) No prestar els serveis contractats amb l’usuari. 
c) Infringir les normes sanitàries o els Reglaments o les Ordenances 

municipals. 
d) Aplicar preus superiors als que s’han notificat a l’Ajuntament. 
e) Impedir o dificultar als agents municipals la inspecció de les activitats 

funeràries. 
f) Facturar serveis que no s’hagin contractat i/o sol·licitat. 
g) Negar-se a prestar serveis propis de l’activitat que estableix l’article 

6.1), quan siguin avisat per fer-los, si únicament hi ha una llicència 
municipal vigent en el municipi. 

h) Falsejar dades relatives als serveis funeraris i donar informació falsa 
sobre les condicions o prestacions del servei. 

i) Cometre qualsevol altra vulneració greu dels drets dels usuaris definits 
a la Llei dels serveis Funeraris o en el present Reglament. 

j) Cometre dues o mes faltes greus, en el termini d’un any. 
31.4. Són infraccions greus: 

a) Prestar serveis en vehicles no autoritzats per fer-ho. 
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b) 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 (excepte que es facilitin materials i/o serveis d’igual o superior 
qualitat al mateix preu contractat). 

c) Donar informacions o assessoraments erronis a les persones usuàries 
sobre els tràmits legals a seguir o els materials a utilitzar 
perceptivament i les pràctiques sanitàries a complir. 

 
d) Negar-se a prestar serveis propis de l’activitat, que estableix l’article 

6.1), quan siguin avisats per fer-los, si hi ha més d’una llicència 
municipal en vigor. 

e) No fer-se càrrec dels imports corresponents per als serveis a persones 
indigents que els correspongui segons el que estableix l’article 29 
d’aquest Reglament. 

f) Pel que fa als centres que anomena l’article 21 d’aquest Reglament, 
permetre que es realitzin trasllats que no compleixin amb els requisits 
de l’article 25 d’aquest reglament. 

g) No fer publicitat dels preus i catàlegs per prestar el servei. No tenir els 
corresponents fulls de reclamació o negar-se a facilitar-los. 

h) Obstruir la tasca inspectora (del propi Ajuntament o de la Generalitat) o 
no complir les ordres de l’Ajuntament, sempre que no siguin motiu de 
sanció molt greu. 

i) No reajustar la fiança, si en tenen obligació. 
j) Cometre reiteradament faltes lleus. Té aquesta consideració la 

comissió de més de quatre faltes en el termini d’un any. 
k) Qualsevol altre incompliment de les condicions que preveu aquest 

Reglament que sigui susceptible de derivar en problemes sanitaris. 
31.5. Són infraccions lleus: 

a) Les deficiències en el servei que no siguin susceptibles de derivar en 
problemes sanitaris. 

31.6. En tot cas, en relació a les infraccions, s’estarà al que disposa la normativa 
següent: 
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 la disciplina de 

mercat i de defensa dels consumidors i usuaris (de Catalunya) en els 
termes i condicions de l’article 2 del Decret 174/1990, de 3 de juliol 
(D.O.G.C. núm. 1322, de 25/7/1990). 

c) Articles 29 i 30 de la Llei 3/1993, de 5 de març de l’Estatut del 
Consumidor (de Catalunya). 

d) Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador. 
e) La resta de lleis estatals i autonòmiques concordants amb les anteriors 

i les que en futur puguin tipificar les Corts Generals o el Parlament de 
Catalunya. 
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Article 32.  Sancions 
32.1. Les faltes lleus es sancionaran amb amonestament o multa entre 15.000 i 

100.000 PTA. 
32.2. Les faltes greus es sancionaran amb multa entre 100.001 i 1.000.000 PTA.  

La falta d’atenció del servei gratuït comportarà, a més, l’obligació de 
complir en el següent torn el servei o serveis deixats de complir. 

32.3. Les faltes molt greu es sancionaran amb multa entre 1.000.001 i 
20.000.000 PTA o la suspensió de llicència per un termini màxim de tres 
anys, i en cas de reiteració, podrà comportar la revocació de la llicència.  
Aquesta revocació comportarà que no es pugui atorgar una nova llicència a 
l’empresa sancionada o a qualsevol filial o societat depenent fins que hagi 
transcorregut el termini de 4 anys comptats a partir de la comissió de la 
darrera infracció. 

32.4. A banda de les infraccions esmentades i de les sancions que estableix 
aquest Reglament, s’han d’aplicar també les que en el present o en el futur 
s’estableixin sobre qualsevol dels aspectes de les activitats funeràries. 

 
Article 33.  Persona responsable 
La responsabilitat per les infraccions descrites en l’article 31 correspondrà a la 
persona física que haurà comès la infracció.  En tot cas, el titular de la llicència 
serà responsable subsidiari de les actuacions dels seus empleats. 
 
Article 34.  Procediment Sancionador 
El procediment sancionador aplicable a les infraccions abans esmentades és el 
que preveu el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat i la resta de 
legislació aplicable, tant de règim local com de procediment administratiu comú. 
En la tramitació de l’expedient s’haurà de raonar la graduació de l’import de les 
sancions, en funció de les circumstàncies que agreugin o disminueixin la 
culpabilitat o el perjudici pels interessos individuals o col·lectius en la prestació 
del servei. 
 
Article 35.  Prescripció  
Les faltes lleus prescriuen al cap de 6 mesos, les faltes greus al cap de 2 anys i 
les faltes greus al cap de tres anys. 
 
Disposicions Addicionals   
 
Primera .- Atès allò que preveu l'article 105 ROAS, l'Ajuntament no assumirà en 
cap cas la titularitat de les activitats de serveis funeraris autoritzades per la 
Corporació i no es farà responsable dels danys causats a tercers per les 
persones o empreses autoritzades o dels que se'n derivin de la no prestació de 
l'activitat. 
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Segona .- Sens perjudici que l'atorgament de llicències per a activitats funeràries 
s'adeqüi a la normativa reguladora de les activitats molestes, insalubres, nocives 
i perilloses, la manca de resolució expressa de les peticions de llicència dins del 
termini de sis mesos tindrà efectes desestimatoris. 
Tercera.-  Els titulars d'activitats funeràries observaran, quan sigui el cas, les 
determinacions de la Llei de 27 d'octubre de 1979 sobre règim d'utilització 
d'òrgans. 
Quarta .- Atès allò que disposen els articles 21 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre i 41.8 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l'Alcalde 
ostentarà la direcció superior de la policia sanitària mortuòria local, publicant, 
quan s'escaigui, bans, ordres o circulars d'instruccions, fins i tot aquelles que 
tinguin per finalitat aclarir el significat i abast de les disposicions contingudes en 
aquesta ordenança. 
Cinquena .- L'Alcalde i la resta d'òrgans municipals competents gaudiran de la 
condició d'autoritats sanitàries en seu de policia sanitària mortuòria local. 
Sisena .- Les referències que conté la present reglament als familiars dels 
difunts es faran extensives a la resta de propparents, amics i persones 
vinculades als primers per una relació afectiva equiparable o anàloga. 
Setena .- Les empreses de serveis funeraris podran celebrar convenis amb 
l'Ajuntament i amb altres empreses funeràries del municipi, amb la finalitat 
d'utilitzar llurs instal·lacions i serveis. En aquests supòsits, l'acreditació de les 
condicions i requisits a què fa referència el capítol segon d'aquest reglament 
quedarà circumscrita a aquells elements o circumstàncies que no puguin deduir-
se directament de les condicions o clàusules del conveni. En qualsevol cas, 
aquestes empreses quedaran exonerades de l'obligació de dotar-se d'aquelles 
instal·lacions o mitjans propis que puguin suplir-se amb les instal·lacions o 
mitjans concertats amb la Corporació o amb una altra empresa del municipi. 
Els convenis esmentats en el paràgraf anterior hauran d'haver estat autenticats 
per un notari o pel secretari de l'Ajuntament. 
Vuitena .- L'Ajuntament podrà rellevar les empreses funeràries de l'obligació 
d'habilitar l'estacionament per a vehicles quan resti acreditada llur 
innecessarietat o quan circumstàncies urbanístiques, de manca d'espai o 
d'inviabilitat econòmica ho justifiquin. 
 
Disposició Transitòria 
 
En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor del present reglament, 
l’Ajuntament haurà d’adoptar els acords i realitzar les actuacions que calguin per 
adaptar la prestació dels serveis funeraris a la normativa vigent. 
Durant aquest període transitori l’Ajuntament continuarà prestant els serveis 
funeraris al municipi i els ubicarà al sistema general d’equipaments públics 
previst a les Normes Subsidiàries de planejament municipal, tal i com es va 
acordar en la sessió del Ple de 23/12/96. 
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Faig constar  que els 22 fulls precedents reflecteixen el text vigent al dia d’avui 
d’aquest reglament, les dades de tramitació del qual es transcriuen a 
continuació: 
 
12 Reglament dels Serveis Funeraris 
Aprovació Inicial: Ajuntament Ple Ple  18-12-1997 
 BOPL  
Aprovació definitiva: Ajuntament  Aprovació inicial sense reclamacions 
 BOPL   19 de 12-02-1998 
Expedient: 430/97 ADEF 03/31/98 
F/ajuntament/ordenances i reglaments/textos vigents/12 ... 

 
 
Tremp, 27 de setembre de 2004 
 
El secretari 
 
 
Enrique VICENTE AÑAÑOS
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