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DE: serveiautomatic@ajsabadell.cat 
[mailto:serveiautomatic@ajsabadell.cat] 
ENVIAT: divendres, 29 / març / 2019 10:42 
PER A: a.sabadellmemorial@gmail.com 
TEMA: Ajuntament de Sabadell. Tràmit 4241074 
 
AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA A LA REDACCIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA 
MUNICIPAL DELS SERVEIS FUNERARIS 
N. Tràmit  4241074 
DATA DE SOL·LICITUD: 29/03/2019 10:41:06 
DADES PERSONALS DNI/NIF: 38995636X 
COGNOMS I NOM: Clusa i Oriach, Joaquim 
CARRER: Sant Joan NÚMERO: 20 BIS. CODI POSTAL:  08202 
MUNICIPI:  Sabadell PROVÍNCIA:  Barcelona 
TELÈFON:  937257519 
CORREU ELECTRÒNIC: a.sabadellmemorial@gmail.com 
DADES DE LA SOL·LICITUD 
ORDENANÇA: Ordenança municipal dels serveis funeraris 
 
EXPOSO: 
Que arrel de l'inici de procediment de la revisió d'aquesta Ordenança, 
es tingui per presentat el document adjunt titulat 
"Propostes_ASM_Ord_Mun_ServeisFuneraris.pdf" en el que la nostra 
Associació presenta les seves propostes a dita revisió de 
l'Ordenança, esperant i confiant que seran degudament estudiades i 
contestades oportunament. 
ARXIUS ADJUNTATS: PROPOSTES_ASM_ORD_MUN_SERVEISFUNERARIS.PDF 
 
La vostra petició s'ha rebut correctament. 
Gràcies per posar-vos en contacte amb aquest servei. 
 
Servei automàtic de missatgeria. Si us plau, no contesteu aquest 
missatge electrònic. Gràcies. 
 
 
 
ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL (ASM) 
Associació que vetlla per la defensa del Patrimoni Històric de la ciutat, dignificar el Cementiri 
Municipal i fomentar el catalanisme del segle XXI 
Adherits al Pacte Nacional pel Referèndum 
e-mail: a.sabadellmemorial@gmail.com             
Blog:  http://associaciosabadellmemorial.blogspot.com/ 
Carrer de St. Joan, 20; Sabadell 08202   Telèfon 93 725 7519     Registre nº 30.525 de la 
Generalitat; CIF G-63979793     Registre de l'Ajuntament de Sabadell, nº 667 del 10-10-2005.  
 
L’ Associació Sabadell Memorial (ASM, en endavant), es persona en aquesta etapa de la 
informació pública sobre serveis funeraris de Sabadell perquè ja ens vam personar a les 
exposicions públiques de les Ordenances Fiscals i del Reglament del Cementiri, i malgrat no 
hem vist ateses cap de les nostres, ni tant sols una contesta argumentada a les mateixes, i 
perquè entenem segueix formant part dels objectius de l’entitat. I en el seu nom, Montserrat 
Barderi i Crusafont, presidenta, Antoni Boleda i Roura, amb DNI 38 980 015 Y, secretari, i 
Joaquim Clusa i Oriach, vice-president, amb DNI 38 995 636 X, en relació a la consulta pública 
sobre l’Ordenança de Serveis Funeraris de 1997. 
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EXPOSEM: 
 

1. Que agraïm a l’Ajuntament que se’ns hagi comunicat per correu, perquè altrament 
nosaltres no hauríem tingut coneixement, del inici del procediment de revisió de 
l’Ordenança de Serveis funeraris, per tal de donar compliment a l’art 133.1. de la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, el qual 
estableix que *amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte d’una 
disposició de caràcter general, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del 
portal web de l’administració competent en el qual s’ha de recaptar l’opinió dels 
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la 
futura norma*, com és el cas de la nostra entitat, l’ASM, que es va constituir el 2005, 
per l’alarma social que s’havia generat pels alts preus de les renovacions de 
sepultures, a l’acabament dels 50 anys de termini de sepultures i nínxols. 

 
2. Que agraïm, també, a l’Ajuntament que disposi al seu web del portal de transparència 

de serveis funeraris http://web.sabadell.cat/normativa-serveis-funeraris, a més a més 
de l’accés a dues  Publicacions, la Carta de compromís de les feines al cementiri, la 
indicació de Tràmits i la possibilitat de Contacte, la informació següent: 

 
◦Carta de serveis del Cementiri. 
◦Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació del servei cementiri de 2019. 
◦Tarifes dels serveis funeraris 
◦Serveis complementaris aprovats pel Ple de l’Ajuntament: (1) La venda i  col•locació de làpides 
per a nínxols de nova construcció i la gravació de làpides (2) La neteja de les unitats 
d’enterrament. 
◦Reglament del Cementiri municipal de Sabadell aprovat pel Ple en data 18 de desembre de 
2002 i modificat en dates 26.01.2005 i 13.01.2009. 
◦Reglament sobre el servei de forn incinerador. 
◦Ordenança General de Serveis Funeraris de Sabadell de 1997.  
◦Decret de la GenCat 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia 
sanitària mortuòria 
◦Decret legislatiu de la GenCat 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de les normes amb 
rang de llei a la Directiva 2006/123/CE 
 

3. Ens assabentem, doncs, pel complert portal de transparència dels serveis funeraris i 
del cementiri,  https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/ModOrdSF_cat.asp del decret 
14193/2018, pel qual el tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets de la ciutadania i Promoció 
econòmica, en relació a l’Ordenança dels Serveis Funeraris, ha resol: 

 
Primer. Incoar el procediment per a l’elaboració i aprovació de la modificació de l’ordenança 
municipal dels serveis funeraris de Sabadell.  
Segon. Disposar que s’efectuï el tràmit de consulta pública ....la publicació de l’edicte al web 
municipal per un termini de 20 dies hàbils.  
Tercer. Disposar que s’emetin els informes preceptius i es realitzin els tràmits necessaris. 
Quart. Constituir una comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’Ordenança 
municipal reguladora dels serveis funeraris 
Cinquè. Nomenar membres de la comissió esmentada a les persones: regidor/a de Salut – 
president/a-, coordinador/a de l’Àrea de drets de la ciutadania i promoció econòmica, cap de 
servei de Salut, cap del servei de Planificació urbanística, cap del programa de Llicències i 
disciplina d’activitats, tècnic/a superior de gestió del cementiri- vocals-, i cap de secció 
d’administració de Salut – secretari/a* 
 

4. Que entenem que l’Ajuntament arriba molt tard a aquesta revisió, tant perquè la norma 
d’adaptació a la directiva comunitària de liberalització de serveis de la GenCat que ho 
condiciona és del 2010, com pel fet que l’Ajuntament de Barcelona ho va iniciar el 
novembre del 2016 i la va aprovar definitivament el desembre del 2017, i que va tenir 
una discussió ciutadana important, sobre la necessitat d’abaratir els preus dels serveis 
funeraris. El manteniment de l’ordenança del 1997 ha permès especialment que la 
concessionària TorraSA hagi continuat tenint el monopoli de fet dels serveis funeraris al 
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municipi i que es mantingui la dispensa de disposar de 2 places d’aparcament per cada 
sala de vetlla, la qual previsiblement es va atorgar després de l’aprovació de 
l’ordenança de 1997 i que en el cas de l’ordenança proposada a Barcelona era de 10 
places per cada sala de vetlla. 
 

5. Que també entenem que la no actualització de les ordenances dels serveis funeraris a 
la nova normativa de liberalització de serveis ha pogut influir, apart de raons 
urbanístiques, amb la denegació de la llicència per nou tanatori al barri de Gràcia, la 
qual hauria trencat el monopoli de la concessionària TorraSA, i quina resolució 
entenem que va lligada a la discussió que ara s’enceta.  
 

6. Que altrament, del web municipal, constatem que l’ORDENANÇA DELS SERVEIS 
FUNERARIS, aprovada pel plenari municipal de 27 novembre 1997, ocupa 11 pàgines 
del BOP de 12 / 12 / 1997, i té 62 articles ordenats en 5 títols, 2 Disposicions 
transitòries, 9 Disposicions addicionals i 37 Notes explicatives (aclariments, bibliografia 
i referències normatives), i té l’índex següent: 

 
 Títol I. Normes generals 
- Capítol 1. Directrius generals a què resten sotmesos els serveis funeraris 
- C.2. De l'abast dels serveis funeraris 
- C.4. Característiques generals dels serveis funeraris 
- C.5. Règim tarifari dels serveis funeraris i garanties del principi d'universalitat   
 
Títol  II. De les condicions i requisits 
-  C.1. Requisits i característiques de les empreses prestadores de serveis funeraris 
 - C.2. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris. Relacions amb els  usuaris i drets 
dels mateixos 
-  C.3. Coordinació i trasllat dels cadàvers 
 - C.4. Facultats de control de l'Ajuntament 
 
 Títol III. De les llicències municipals per a la transmissió dels serveis funeraris  
-  Cap.1. Règim d'autoritzacions 
 - Cap. 2. Cessament de l'activitat 
 
 Títol IV. Intransmissibilitat, caducitat, revocació, suspensió , anul·lació i vigència de les 
llicències 
- C.1. Intransmissibilitat de les llicències 
- C.2. Caducitat de les llicències 
- C.3. Revocació, suspensió i anul·lació de les llicències 
- C.4. De la vigència de les llicències 
 
Títol V. Del règim sancionador i de la inspecció municipal 
- C.1. Infraccions i sancions 
- C.2. Règim jurídic del procediment sancionador 
- C.3.  Inspecció municipal 
 
Disposicions Transitòries (Primera i Segona) 
Disposicions Addicionals (Primera fins a Novena) 
Notes (37) 
 

7. Que constatem, també, que a l’edicte del BOP de 12/12/1997 al qual es publica 
l’Ordenança de Sabadell (pàgs 57 a 67), s’indica que va ser aprovada pel plenari 
municipal en data 26 de novembre de 1997, havent estimat parcialment les al·legacions 
presentades pel Grup Municipal Popular i pel Gremi d’Empresaris de Serveis Funeraris 
de Catalunya,  li segueix un EDICTE sobre un altre acord de l’Aj del plenari del mateix 
26 de Novembre, pel qual aprova unes modificacions del plec de condicions tècniques i 
econòmiques que regeixen la concessió del servei municipal adjudicada a l’empresa 
Torra S.A., així com autoritzar a l’empresa Torra S.A. *per a la realització de les 
prestacions d’arrendament del servei de tanatori a empreses de serveis  funeraris, de 
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conformitat amb el que disposa el plec de condicions de referència*  i aprovar les 
tarifes relatives a aquestes prestacions amb un llistat de tarifes en funció del nombre 
d’hores de lloguer d’una sala de vetlles, que van des de les 26.155 PTA per 24 hores, 
13.080 PTA per cada 12 hores d’excés, i els serveis complementaris de vestició (6.110 
PTA), condicionament sanitari (4.375 PTA), soldadura de caixes de zinc (2.440 PTA), 
material farmacèutic per a les autòpsies (7.855 PTA) i utilització de la sala (9.305 PTA). 
El fet que la Disposició transitòria primera establia que *1. Durant el termini d’un any...el 
serveis funeraris podran ser prestats sense l’autorització municipal prevista en aquesta 
ordenança per qualsevol empresa de serveis funeraris que ja estigui instal·lada al 
municipi...*, posarien de relleu que segurament el context especial a l’entorn de 
l’aprovació municipal de l’ordenança de 1997, i la importància de la mateixa, posant de 
relleu que en època l’ajuntament va poder regular els preus màxims dels serveis de 
sales de vetlla i altres. 

 
8. Que, entenem que entre els condicionants de la revisió de l’ordenança hi ha la nova 

normativa que s’esmenta al decret del regidor que comença el procés de la mateixa 
manera que l’aprovació de *la llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris que atorga 
als municipis la potestat de regular aquests serveis* (Atès primer). Es tracta del canvi 
normatiu que es produeix per l’aprovació de la *Directiva 2006/123/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, relativa als serveis de mercat interior*,i del *Decret Legislatiu 
3/2010, de 5 d’octubre, que transposava la Directiva europea i que va suposar la 
modificació de la 2/1997...entre d’altres normatives* (Atès segon), que *aquesta 
modificació va suposar un canvi normatiu pel que fa a la lliure competència que deixa a 
l’ordenança general dels serveis funeraris obsoleta en alguns aspectes* (Atès tercer).  
 

9. Que ens assabentem a http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20101005/02.htm que a 
data 5 d'octubre de 2010, el Govern aprova el Projecte de decret legislatiu (Decret 
Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre de la Generalitat de Catalunya) per adaptar la 
legislació catalana a la directiva europea de serveis. La coneguda com "directiva 
Bolkenstein" (Directiva de serveis del mercat interior "DSMI"). El Decret redueix i 
simplifica els procediments administratius i insta les administracions catalanes a 
col·laborar per fer realitat la finestreta única. Els serveis afectats per les mesures que 
proposa el Decret són: els de salut i mediambientals, els funeraris, els d'infants i joves, 
els comercials i publicitaris, els professionals, els turístics, i els industrials. Un total de 
tretze normes estan afectades per aquesta directiva comunitària amb la qual es vol 
facilitar la lliure circulació de prestadors de serveis entre tots els països membres de la 
Unió Europea..... Les lleis afectades pel Decret són les següents:•Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya /...Llei 2/1997, de 3 d'abril, de serveis funeraris. 
 

10. Davant aitals continguts, el seu estudi ens sembla tasca feixuga per a les possibilitats i 
recursos de tota mena de la nostra entitat ASM, sense que l’Ajuntament hi faci, 
d’entrada i en el moment d’obrir la consulta pública, una aportació en forma d’estudis i 
indicacions de quins continguts cal modificar per adaptar-se a la normativa de la 
GenCat i quins problemes planteja l’ordenança vigent. I esperem que ho faci en la 
presentació del nou projecte, a la qual s’haurà d’adjuntar una memòria justificativa, amb 
els estudis urbanístics i econòmics corresponents. 
 

11. Malgrat aquesta limitació, la qual lamentablement ja no és reparable, trobem al web del 
Ajuntament de Barcelona que va iniciar la revisió de la seva ordenança en data 21 de 
novembre de 2016, *...A la vista de que bona part del contingut de la regulació 
municipal no s’adequa als objectius i l’esperit de les normes actualment en vigor, es 
planteja la seva actualització...*. 
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/tramitacio-de-lordenanca-de-serveis-
funeraris-de-lajuntament-de-barcelona, amb un document que tenia l’índex següent: a) 
Antecedents b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa. c) La necessitat i 
oportunitat de la seva aprovació. d) Els objectius de la norma. e) Les possibles 
solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.  
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12. Que entenem que la transcripció d’alguns continguts d’aquest document,  
file:///C:/Users/QUIM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/9AEZRSOT/docu
ment_consulta_publica_ordenanca_serveis_funeraris_novembre_2016.pdf 
malgrat que sigui una mica llarg per una compareixença com la present, encaixa 
gairebé fil per randa, amb la situació i els problemes que la nostra associació ha fet 
públics dels serveis funeraris i cementiri de Sabadell, com recentment amb un article al 
diari digital ISABADELL,  
https://www.isabadell.cat/opinio/serveis-funeraris-abusius-a-sabadell-per-

associacio-sabadell-memorial/. 
 

13. Que el segon apartat del document que acompanya el decret d’iniciació de la consulta 
pública per tal de revisar l’ORDENANÇA DE BARCELONA, té el literal següent: 
 
b) PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA  

El principal problema que es pretén solucionar amb la iniciativa plantejada és la manca de 
competència real a la ciutat en l’àmbit de la prestació de serveis funeraris, atès que l’actual 
Ordenança de serveis funeraris resulta ser, com a conseqüència d’alguns dels requeriments 
per a la prestació dels serveis que es mantenen en vigor, molt restrictiva, de la competència. 
En aquest sentit, aspectes com la necessitat de disposar de tanatori per poder obtenir 
l’autorització per prestar el servei a Barcelona, l’exigència de requisits específics de l’activitat 
de tanatori i sales de vetlla, l’obligatorietat d’acreditar un elevat capital social mínim íntegrament 
desemborsat per tal de poder exercir l’activitat o la inobservança del principi d’eficàcia estatal 
de les autoritzacions establert per la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici, actuen com a veritables barreres d’accés a la prestació 
del servei per part d’altres operadors a la ciutat de Barcelona i han causat que els preus del 
servei funerari (sense comptar cementiris i crematoris) siguin dels més cars de tot l’Estat.  
 A més, s’ha detectat que la contractació de serveis funeraris segueix sent complicada i poc 
transparent, sobretot perquè és un servei no desitjat i realitzat en moments de gran sensibilitat 
emocional per als usuaris.   
 En aquest sentit, la supressió de totes aquestes barreres d’accés i la millora en la gestió de la 
informació i en l’àmbit de la transparència mitjançant la nova regulació que es proposa, ha de 
garantir l’entrada de nous operadors a la ciutat tot garantint al mateix temps la qualitat en la 
prestació del servei.  
  
c) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ  
Cal aprovar una nova Ordenança de serveis funeraris als efectes d’adequar el seu actual 
contingut a les previsions tant de la normativa comunitària com estatal i autonòmica d’aplicació. 
Aquesta necessitat d’adaptació té com a finalitat essencial aconseguir que el preu mig del 
servei funerari a la ciutat deixi de ser dels més cars de l’Estat i obrir de forma efectiva la 
competència en el sector funerari barceloní, garantint en tot moment els drets de les persones 
usuàries d’aquests serveis. 
 
d) OBJECTIUS DE LA NORMA  
- Fomentar la competència en el mercat funerari de la ciutat eliminant l’ oligopoli de facto actual.  
- Eliminar barreres per a l’entrada de nous operadors funeraris.  
- Crear garanties de competència per a nous operadors.  
- Disminuir el preu mig del servei funerari a la ciutat.  
- Creació de recursos i possibilitats assequibles per a tots els ciutadans, incloent el reforç dels 
serveis de beneficència.  
- Mantenir o augmentar l’estàndard de qualitat de la prestació dels serveis funeraris.  
- Augmentar la transparència i dels drets de la ciutadania en tant que consumidors d’un servei 
sensible. - Garantir la lliure elecció de prestador i de prestacions.  
- Augmentar el control municipal sobre la prestació dels serveis funeraris en benefici de la 
ciutadania. 
 
e) POSSIBLES ACTUACIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES  
  
S’ha de partir de la premissa que la modificació de l’Ordenança reguladora dels serveis 
funeraris de Barcelona és indefugible i absolutament imprescindible, a la llum de la manca 
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d’adequació de bona part del seu contingut a la normativa europea, estatal i autonòmica vigent 
en aquesta matèria, que únicament pot subsanar-se a través de la corresponent modificació 
normativa. En aquest sentit, es posa de manifest que totes les garanties de qualitat en la 
prestació del servei, respecte als drets dels usuaris, així com l’assoliment dels objectius 
d’augment de la competència a la ciutat i la reducció dels actuals preus del servei, s’han de 
donar en el marc del contingut mateix de la modificació normativa que es proposa. Serà en el 
marc d’aquesta normativa que s’hauran de plantejar les alternatives de regulació i de mesures 
d’execució.  
  
La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions 
sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, fins al dia 13 de desembre de 2016, a 
través del formulari indicat. 
 

14. No obstant, les dificultats que ens planteja l’estudi de l’actual ordenança de serveis 
funeraris de Sabadell, ens agradaria posar de relleu, al començament de la consulta 
pública, alguns continguts de l’ordenança del 1997 per tal que s’esmenin. Són els que 
segueixen i que entenem limiten molt l’entrada de noves empreses al municipi per a 
facilitar la competència: 
- empresa i establiment han d’estar al municipi i requereixen llicència municipal (arts 

4 i 5) 
- l’Ajuntament podrà gestionar els servei en règim quan ho consideri oportú 
- les tarifes dels serveis són lliures per a les empreses amb autorització (art16) 

(aspecte que desconeixíem quan vam publicar l’article a la premsa  pel qual 
desconeixement demanem disculpes). 

- Solvència financera per capital mínim d’uns 120.000 € ( de 1997) (art 19) 
- Mínim de 5 sales de vetlla (art 19) de 30 m2 mínim, cadascuna. 
- 2 places d’aparcament per cada sala de vetlla, mínim (art 19.B.f), excepte que 

l’Ajuntament hagi rellevat d’aquest requeriment *per restar acreditada la seva 
innecessarietat o quan circumstàncies urbanístiques de manca d’espai o inviabilitat 
econòmica ho justifiquin* (Disposició addicional vuitena) 

- Mínim de 12 treballadors directes i 5 d’administració, mínim (art19.F.a) 
- 3 vehicles funeraris, mínim (art. 19.C) 
- *El sòl on s’ubiqui el Tanatori estarà classificat com a zona d’equipaments* (art 

19.C.f) i *en edificació aïllada*. 
- Experiència mínima de 5 anys 
 

15. Que és important posar de relleu, per tal d’adaptar-ho a Sabadell, les noves condicions 
que va proposar l’Ajuntament de Barcelona, en la primera proposta d’ordenances, per 
tal d’abaratir els serveis i facilitar la competència van ser, especialment els mínims 
següents: 
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/sites/default/files/memoria_justificativa_s
f.pdf: 

 
- No cal la localització de les instal·lacions al municipi per exercir 
- 2 sales de vetlla, com a mínim 
- 2 persones especialitzades (*tanatopractors*), com a mínim 
- 2 vehicles, com a mínim 
- 10 places d’aparcament per cada sala de vetlla 
- Localització en zona d’equipament 7a ó 7b,, i no necessàriament en edifici aïllat 
 

16. Que a tall de recordatori, l’ASM, en la COMPAREIXENCES AMB MOTIU DE LES 
ORDENANCES FISCALS I EL REGLAMENT, ha demanat sense cap èxit, i excloent el 
propis d’aquestes ordenances (rebaixa del preu dels columbaris, rebaixa del període 
mínim de renovació de sepultures de 15 anys a 10 anys, nova justificació econòmica 
dels preus de renovació, mediació de la GenCat a les recomanacions del Síndic de 
Greuges que les renovacions anteriors al 1988 s’han d’entendre a 99 anys i no a 50, 
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com a més importants) , els aspectes que segueixen, i que, en part, afecten a la nova 
ordenança: 
 

1. Que l’Ajuntament estudiï la RENÚNCIA AL CÀNON DE L’11% dels serveis 
funeraris que Torra factura i que, de fet, paguen les famílies, i QUE EL 
SERVEIS S’ABARATEIXI EN AQUESTA PROPORCIÓ. 
ALTERNATIVAMENT que es substitueixi el cànon lineal en funció de la 
facturació, per un lloguer fix de les instal·lacions municipals, si escau. 
Igualment pels cànons del 5-10% en el Crematori i de l’1,5% en el 
Cementiri. 

2. Que l’Ajuntament expliqui les gestions que ha fet davant de l’Agencia 
Tributaria Española (o Congrés de Diputats)  per tal D’ABARATIR I 
SUPRIMIR L’IVA DEL 21% sobre els preus, perquè entenem que no caldria 
pagar si el servei estigués municipalitzat, pel fet de tractar-se d’una taxa, 
encara que la gestioni una empresa concessionària. I que comenci les 
gestions, si no les ha fetes.(Afegit en aquesta instància: I pel fet que el 
servei de recollida de brossa, també concessionat, no l’inclou) 

3. Supressió de la subvenció per premi d’incineració del 5 i 10% dels 
ingressos de més (25.976€, el 2015), pel fet de passar del nombre de 708 
incineracions anuals, perquè ja el 2015 n’hi van haver 1037, i que va ser de 
25.976€, pel fet que es tracta d’una empresa que té uns ingressos anuals 
de més de 9 M€ i una rendibilitat econòmica de l’11% i i financera del 34%. 

4. Que es confeccioni una ESTADÍSTICA ANUAL: inversions anuals i 
finançament del cementiri, mortalitat i ús del crematori, inversions 
executades i inversions pendents del cementiri, comparació amb els preus 
de les ordenances Fiscals, al menys amb Barcelona, Terrassa Manresa i 
Girona. AMB MÉS INFORMACIÓ ANUAL justificant econòmicament els 
terminis mínims de renovació, amb l’equilibri econòmic de la concessió. I 
que inclogui, també, la comparació, per m2, entre el cost del cementiri i els 
impostos municipals que paga un habitatge mitjà anualment. En relació als 
serveis funeraris: facturació anual i NOMBRE DE SERVEIS SEGONS 
ESCALAT DE FACTURES pagades per les famílies. 

5. Urgència de trobar LOCALITZACIONS ADIENTS EN LA MODIFICACIÓ 
DEL PLA GENERAL D’URBANISME (POUM)  perquè es puguin obrir a 
Sabadell noves funeràries que facin la competència a Torra SA i 
abarateixin els preus. Aclariment de si en aquest cas, les noves funeràries 
haurien de pagar els actuals cànons que paga Torra S.A. 

6. La CONVOCATÒRIA DE NOVES REUNIONS de les AAVV i entitats 
interessades amb la regidoria i serveis tècnics, per tal de poder obtenir més 
aclariments i diàleg de tots els aspectes relacionats amb la gestió i els 
preus dels serveis funeraris, per tal de fer-ne un replantejament complert 
que abarateixi i millori els serveis necessaris en els moments més tristos de 
les famílies. 

7. Que s’incloguin cadascuna de les tombes i panteons del Cementiri de Sant 
Nicolau com *bens històrics d’interès local* al Catàleg del Pla Especial de 
Protecció dels Béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de 
Sabadell (PEPBAMAS), actualment en reelaboració, en el *Catàleg de 
Béns Protegits*, addicional a la protecció del pla vigent del conjunt i les 
tombes monumentals, per tal de facilitar també una assegurança contra 
robatoris. 

 
17. Que cal recordar i posar de relleu en els estudis i memòria de la nova ordenança que la 

normativa de la GenCat de 2010 pot afectar a alguna de les CONDICIONS DE 
CONCESSIÓ atorgades per l’Ajuntament Bustos fins a fins 2044 pel Cementiri i fins el 
2017 pels serveis funeraris, si no anem malfixats. 
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18. Que entenem que no és sobrer el recordatori de quina és la situació de l’empresa 

TorraSA, concessionària actual, amb la informació que surt al portal de transparència 
de l’Ajuntament de l’auditoria a l’empresa TorraSA 
http://fitxers.sabadell.cat/transparencia/2015/007398-TorraSAAuditoria2015.pdf, de 74 
pàgines, amb la informació molt poc coneguda i que segurament mereix més 
pedagogia i recordatori per part de l’ajuntament, següent: 

o Presta els serveis funeraris als municipis de Sabadell, Castellar del Vallès, 
Caldes de Montbui i Sant Llorenç Savall 

o INGRESSOS TOTALS DE L’ANY 2015 de 8.700.911€ (6,9 M€ de les Pompes 
Fúnebres, 0,53 M€ del Crematori i 1,26 M€ del Cementiri). Es tracta per tant, 
d’una empresa  mitjana- gran amb 45 persones de plantilla. 

o Patrimoni net de 2,54 M€ 
o RESULTAT DE L’EXERCICI de 629.119€ (859.328 €, el 2014) 
o Amortitzacions de 234.960 € per compromís (recuperació) de concessió 

(valorada en 9,3 M€, el 2015, després de l’amortització anual). La resta 
d’amortitzacions són d’escassa quantia. 

o Paga anualment un CÀNON DEL 10% DELS INGRESSOS TOTALS A 
L’AJUNTAMENT. 

o És titular del SERVEI FUNERARI I DE CREMATORI FINS A L’ANY 2027 
o En data 10 de gener de 2010 (ADMINISTRACIÓ BUSTOS) va passar a ser 

titular del SERVEI DE CEMENTIRI PER 34 ANYS (fins 2044), ampliable fins a 
50 anys (2060) 

o PROVISIONS PER ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURA DE 3,77 M€, a 
finals del 2015, al Passiu del Balanç 

o Obres al Cementiri pel període 2014 – 2015 acordades a la Comissió de 
Seguiment (sense valorar) de 24 de gener de 2015 (pàg 25): Tancament de 
recintes / Instal·lació de depuradora als Lavabos de la Creu del Sud /Ampliació 
de l’entrada de l’aparcament- Canvi de senyalització /Adaptació d’un espai per 
a les cendres, pendent de proposta per fer estudi i revisar ordenança fiscal 

o OBRES PREVISTES PEL PERÍODE 2016-2017 PER VALOR DE 760.000 € 
per les obres següents: Reordenació de l’espai de la carretera del mig i noves 
sepultures / Connexió entre recintes Meridional- Via Làctia / Adaptació per 
espai per a cendres / Fase III b de la pavimentació i millora del cementiri vell / 
Reparacions a la capella / Reparacions extraordinàries 

o AMPLIACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS 
FUNERARIS FINS EL 2027 PER L’EFECTE DE L’AMPLIACIÓ DEL 
TANATORI del carrer Xaloc 27, annex al Tanatori actual, el 7 de juliol del 2009 
(Administració Bustos), que inclou també la cessió per part de l’Ajuntament del 
terreny, de forma gratuïta, per a la construcció del Tanatori, i constitució d’una 
hipoteca de 4,2 M€ amb la garantia dels bens immobles 

o Crèdits vigents a llarg termini (pàg 28) per valor de 5,595 M€ després d’una 
quantia inicial de 7,074 M€ 

o CÀNON A PAGAR A L’AJUNTAMENT acordat en data de 26 de juny de 2009 
(Administració Bustos), FINS EL 2027: 11% DE *TOTS ELS INGRESSOS QUE 
PERCEBI EL CONCESSIONARI tant pel servei de tanatori, com del forn, com 
dels serveis complementaris autoritzats o que s’autoritzin en un futur per 
l’Ajuntament*. S’estableix també un incentiu que serà *entre el 5 i el 10% dels 
ingressos del Crematori*, *quant a un nombre d’incineracions previstes* 
(pàgina 32) 

o Cànon a pagar pel Cementiri municipal, per acord del 7 de gener del 2010: 
*1,50% de tots els ingressos derivats de la concessió* (pàg 33)  

o Inversions previstes al Cementiri, a l’aprovació de la concessió (llista de 9 grups 
d’obres amb el calendari fins 2040): 8.067.402€, essent el darrer pla aprovat el 
2014- 2015 de 1.150.000 €. 

o L’auditoria, datada el 9 de desembre de 2016, fa 12 recomanacions de 
comptabilitat i gestió econòmica (pàg 48). 
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o A L’AUDITORIA ESPECÍFICA DEL CREMATORI (pàgs 50 a 61) s’indica que 
els ingressos van ser de 535.629 €, com ja s’indicava a l’auditoria general, que 
es van realitzar 1037 serveis, l’any 2015, i que l’empresa va tenir un PREMI DE 
25.976€ corresponents a l’incentiu del 5% dels ingressos per superar les 680 
incineracions i del 10% per  les que van excedir de 780, pagats com a 
subvencions per l’Ajuntament. Els BENEFICIS ABANS D’IMPOSTOS van ser 
de 115.549 €, equivalents a un 21,6% DELS INGRESSOS BRUTS. 

o A L’AUDITORIA ESPECÍFICA DEL CEMENTIRI (pàgs 62 a 74) s’indica que els 
ingressos del 2015 van ser de 1.262.167 € (1.508.543€, el 2014), unes 
PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS DE -346.732€ (sense informació d’anys 
anteriors), mentre que a l’estudi de costos del 2014 s’indica que hi ha equilibri, i 
que el marge reduït es pot millorar amb la gestió del conjunt de serveis 
funeraris. 

 
19. Que per tal de complementar la informació anterior, la nostra entitat va demanar un 

INFORME EMPRESARIAL DE TORRA SA A L’EMPRESA AXESOR, en base a la 
informació fiscal i pública depositada al Registre Mercantil, a l’abast de tothom per una 
quantitat raonable. L’informe (INFORME - 02/04/2016)  dóna a Torra S.A. les 
QUALIFICACIONS, MOLT POSITIVES, següents: *Scoring 9/10. Riesgo Mínimo. 
Probabilidad de impago: 0,386%. Calificación: 9/10. Evolución Neutra. TORRA SA 
obtiene rentabilidad económica como consecuencia de su inversión en activo, lo que a 
priori, favorece la situación económicafinanciera de la empresa. Alta rentabilidad 
financiera. El rendimiento neto derivado de la actividad típica que la empresa obtiene 
como consecuencia de sus fondos propios presenta unos valores elevados (pàg 6-7). 
Rentabilidad Económica 10,85%  (beneficis s./ actius). Rentabilidad Financiera  34,63%  
(beneficis s./ fons propis). C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 49300 
736.010 846.648 799.097 945.669 1.208.393 **(2010 - 2014)* (pàg 14). Aquest resum 
posa de relleu que la situació de monopoli real de l’empresa concessionària i la 
professionalitat demostrada, li ha donat una rendibilitat envejable, àdhuc en temps de 
crisi, i especialment per a les empreses que depenen d’un mercat fluctuant i no tenen 
una garantia de demanda assegurada i en creixement, com és el cas d’una empresa de 
serveis funeraris amb monopoli real, per raons (lamentablement) ben conegudes. 
 

20. Que per tal de recordar que la nostra entitat, l’ASM, en les qüestions del Cementiri i els 
Serveis Funeraris, ve de lluny i li agradaria anar més lluny encara, amb l’acceptació 
d’alguns dels seus suggeriments per part de l’Ajuntament que sentim nostre, 
transcrivim el que es consultable al nostre blog 
http://associaciosabadellmemorial.blogspot.com/2009/ , quan es va participar en la  
informació sobre el Pla Director del Cementiri de Sabadell ( i el qual segurament també 
caldrà revisar aviat per l’alta proporció de cremacions), ara farà 10 anys, essent 
president, Manel Pagés, i secretari, Lluis Marqués, lamentablement ja traspassats: 

 
S'ha assistit a les reunions entre l'Ajuntament, les Associacions de Veïns i les Comissions 
d'Enterraments. Hem estat d'acord amb l'Ajuntament en la seva decisió de atorgar el nou pla a 
una empresa concessionària privada mitjançant concurs i no hem estat d’acord que 
l'Ajuntament assumís directament la gestió, com proposaven alguns partits polítics, la qual cosa 
comportaria més despeses pels ciutadans. També es va lliurar una instància a l’Ajuntament, 
demanant que les nostres al·legacions, puguin ser discutides en les Comissions Informatives i 
en els Plens. 
En la nostra proposta, demanàvem a l’Ajuntament, conèixer els costos reals, per poder 
determinar si les taxes s’aplicaven correctament, ja que sense les dades concretes, no és 
possible saber-ho. Per les poques dades de que disposem, creiem que les tarifes estan per 
sobre del seu cost real, la qual cosa no és admissible, ja que la Llei exigeix no poder obtenir 
guanys en els serveis funeraris per part de les Administracions Públiques. 
─ Demanàvem la depuració i posada al dia del padró de concessionaris de les sepultures, a fi 
d’evitar carregar als que contribueixen, amb les despeses dels que no paguen. 
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─ Exigíem que en la renovació de les concessions, especialment respecte als panteons i 
tombes, només es cobrés el cost real de la renovació, que només comporta despeses 
burocràtiques. 
 

21. Que donem suport a les 2 localitzacions possibles per nou Crematori i a les 6 de 
Tanatoris, contingudes a la nova ordenació posada a informació pública, per acord del 
plenari de dijous passat, i del qual ens en hem assabentat, avui, per la premsa digital,  
https://www.isabadell.cat/sabadell/societat/si-una-empresa-vol-fer-un-nou-tanatori-a-
sabadell-nomes-podra-fer-ho-aqui/. 

 
I PER TOT EL QUE HEM EXPOSAT,  
DEMANEM: 

 
1. Ser considerats  *part interessada*, de la normativa d’administració local del nostre 

país, per tal d’accedir a tota la informació (actes, estudis dictàmens sectorials, 
estudis comparatius, avaluacions...) a mesura que es produeixi en la comissió 
anomenada al decret referit del tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets de la ciutadania i 
Promoció econòmica, en relació a la proposta de revisió de l’Ordenança dels 
Serveis Funeraris. 
 

2. Disposar dels acords de l’Ajuntament, i informes tècnics corresponents) en relació 
a la denegació de la llicència per a un nou Tanatori al barri de Gràcia, de l’any 
passat.  

 
3. Disposar dels acords municipals i estudis tècnics corresponents que van eximir a 

TorraSA de complir l’estàndard de dos aparcaments propers per cada sala de 
vetlla, tant quan es va construir l’actual Tanatori, com  en l’ampliació recent.  
 

4. Introduir a la proposta d’ordenança de serveis funeraris per a l’aprovació inicial, tots 
els estudis,  objectius i continguts de l’Ordenança de Serveis Funeraris de 
l’Ajuntament de Barcelona i de la seva tramitació, adaptats a la realitat de Sabadell 
i entorn metropolità, i que s’han detallat a la primera part de la present instància, i 
en especial, els estudis econòmics de justificació de preus i rendibilitat empresarial, 
a que es refereix l’article 35.a de l’ordenança vigent, així comi als cànons que rep 
l’Ajuntament (10% de la facturació), els quals incrementen el preu del servei. 

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/tramitacio-de-lordenanca-de-serveis-
funeraris-de-lajuntament-de-barcelona  
file:///C:/Users/QUIM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/9AEZRSOT/docu
ment_consulta_publica_ordenanca_serveis_funeraris_novembre_2016.pdf 
 
5. Construcció de places d’aparcament prop del actual tanatori de TorraSA a 

l’estàndard que pertoqui, avui, i en un radi màxim de 300 m., com demanava 
l’ordenança de serveis funeraris de Barcelona, posada a informació inicial. 
 

6. Elaborar una comparativa de preus dels serveis funeraris amb els de Barcelona, 
Terrassa, Manresa i els municipis on TorraSA té la concessió d’aquests serveis, i 
que es faci públic quan se’n disposi. 

 
7. Dictamen tècnic de si cal revisar el vigent Pla Director del Cementiri de 2009, per 

l’efecte del increment de la proporció de les cremacions. 
 

8. Noves reunions amb les entitats interessades per tal de constituir una Plataforma 
sectorial i estudiar i publicar, en forma d’Auditoria, la realitat dels serveis funeraris i 
el Cementiri de la ciutat. 
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9. Que l'Ajuntament faci gestions per tal d'unificar la nova ordenança de serveis 

funeraris, com a mínim,  dels municipis de Castellar del Vallès, Caldes de Montbui i 
Sant Llorenç Savall, en els quals l'empresa Torra SA hi té la concessió. 

 
Salut i llibertat, en temps d’excepcionalitat al nostre país 
 
Sabadell a 30 de març de 2019 
Signat: Junta de l’Associació Sabadell Memorial 
(elegida en l’assemblea general de 19 de novembre de 2018 a l’Acadèmia Catòlica) 
Presidenta: Montserrat Barderi i Crusafont – DNI 02 807 678 E / Vicepresident: Joaquim Clusa i 
Oriach- DNI 38 995 636 X / Secretari: Antoni Boleda i Roura – DNI 38 980 015 Y /Tresorer: 
Xavier Marcet i Morera – DNI 38 979 794 S / Vocals: Jaume Giravent, Ramon Montraveta i Vila, 
Josep Riba i Piqué, Miquel Crusafont  i Sabater, Àngels Pagès i Morales, Mireia Izard i Gavarró, 
Montserrat Bori i Ferran.  


