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SERVEIS FUNERARIS

Els serveis funeraris tindran la condició de serveis essencials d'interès general, els quals poden ésser prestats per 
l'Ajuntament, per empreses públiques o per empreses privades, en règim de concurrència en tots els casos.
L'Ajuntament de Barcelona, garanteix l'existència i la prestació dels serveis funeraris amb la finalitat d'assegurar l'efectivitat 
dels principis d'universalitat, d'accessibilitat, de continuïtat i de respecte per a  les persones usuàries

FUNCIONS BÀSIQUES DEL SERVEIS FUNERARIS:
- Informar i assessorar sobre el servei. 
- Subministrar fèretres i urnes cineràries i de restes.
- Compliment de les pràctiques higièniques necessàries en el cadàver, transport al tanatori i al lloc de destinació final 
mitjançant vehicle funerari autoritzat.
-  Fer  la gestió  dels tràmits administratius fins a l’enterrament o la incineració,  i per a la inscripció de la defunció en el 
Registre Civil.
- Fer les pràctiques sanitàries al cadàver.
- Prestar el servei de tanatori en condicions adequades per a la vetlla. 
- Fer pràctiques de tanatopràxia i embalsamament, quan així ho disposi la legislació vigent. 
- Trasllat del cadàver dins de Catalunya, Espanya o bé l'estranger, amb la tramitació dels permisos de sanitat que 
assenyali la normativa.

ESTATUT DE L'USUARI:
Són persones usuàries les que utilitzen els serveis funeraris en relació amb la defunció d'una persona.
La condició d'usuari neix des del moment en què és lliurat el certificat de defunció i es contracten els serveis funeraris.
En cas de conflicte, la persona legitimada per a instar a la prestació del servei serà la que es determini per la legislació 
vigent.

DRETS DE L'USUARI:
- 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.
- Tenir accés al servei en condicions bàsiques d'igualtat, de manera que la manca de recursos econòmic no pugui 
constituir-ne un impediment.
- 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 seguir i sobre els requisits i 
les pràctiques sanitàries exigibles segons la normativa de Policia Sanitària Mortuòria.
- Tenir accés a un catàleg de les prestacions que es poden contractar amb les entitats prestadores del serveis funeraris, 
amb la indicació detallada de les característiques d'aquestes prestacions i dels preus aplicables.
- Ésser consultats sobre el procés d'elaboració de les normes d'ordenació de l'activitat, i participar-hi.
- Tenir la garantia que aquests serveis es mantenen en les condicions sanitàries que es requereixen.
- Tenir la garantia de la continuïtat de les prestacions.
- Poder escollir lliurement l'empresa funerària entre les autoritzades.
- Els altres drets definits per la resta de normatives que siguin aplicables, i els reconeguts per les Ordenances i Reglaments 
municipals.
- Presentar reclamacions en cas d'una prestació defectuosa del servei.

DEURES DEL USUARI
Són deures dels usuaris utilitzar els serveis funeraris de conformitat amb aquesta Ordenança i acomplir les obligacions de 
caràcter formal i material establertes en les altres normes que siguin d'aplicació.
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Normativa:
Ordenança reguladora del serveis funeraris de Barcelona.
Ordenança municipal de cementiris.
 Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre Serveis Funeraris.
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