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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1102/2020, de 21 de maig, per la qual es deixen sense efectes la Resolució 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 i les resolucions dictades en la seva aplicació.
El considerable increment de les defuncions a Catalunya durant la fase aguda de la pandèmia va aconsellar
adoptar mesures que permetessin, durant aquesta situació, agilitzar al màxim les actuacions necessàries per
donar una destinació final a les persones difuntes, garantir la continuïtat i la universalitat dels serveis funeraris
i els drets de les persones usuàries.
A aquests efectes, l'1 d'abril es va dictar la Resolució SLT/797/2020, per la qual es declaren els serveis
funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, en
execució de la disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, que regula les
condicions de prestació dels serveis funeraris i les facultats en matèria de policia sanitària mortuòria en
situacions d'emergència sanitària greu. Aquesta declaració va implicar l'adopció per part de l'òrgan competent
en matèria de salut, a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent, de qualsevol de les mesures
següents:
a) la possibilitat, quan hi hagi raons justificades i possibilitat de derivació a una empresa concreta, d'assignar a
cada hospital, centre residencial o espai medicalitzat una empresa funerària per a la prestació del servei, i que
es traslladi l'exercici del dret a la lliure elecció d'empresa funerària als serveis posteriors al trasllat del difunt al
domicili mortuori;
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. La prestació bàsica ha de permetre optar entre
enterrament i incineració, sempre que hi hagi disponibilitat.
En l'àmbit estatal, l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en
relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi de la COVID-19, regula entre
altres qüestions, 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.
Els indicadors epidemiològics sobre l'evolució de la pandèmia han permès iniciar el procés de desescalada
gradual de les mesures restrictives adoptades en la fase aguda. Entre aquests indicadors que serveixen de
base per a valorar l'estat de la situació es troba l'indicador de mortalitat, que mostra una clara tendència de
progressiu i gradual retorn a la normalitat. A Catalunya, en el moment actual, el lleuger increment del nombre
de defuncions sobre la mortalitat esperada és perfectament assumible per les empreses funeràries en les
condicions normals de prestació dels serveis.
Per tot això, escau deixar sense efectes la Resolució 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 COVID19, com també les resolucions dictades, a proposta motivada dels ens locals territorials competents, en la seva
aplicació pel que fa a l'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i
espais medicalitzats, i a la determinació del preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent
a la prestació bàsica imposada legalment.
En exercici de les competències que m'atribueix la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i l'apartat 1
de la disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris,

Resolc:

–1 Deixar sense efectes la Resolució 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.
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–2 Deixar sense efectes les resolucions dictades, a proposta motivada dels ens locals territorials competents
pel que fa a l'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais
medicalitzats, i a la determinació del preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la
prestació bàsica imposada legalment.

–3 En tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14
de març de 2020, en compliment de l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març, abans esmentada.

–4 Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de maig de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
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