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Resum 

Aquest treball aborda l’evolució recent del règim jurídic dels serveis funeraris; particularment els efectes de la 

seva liberalització a partir de mitjans dels anys noranta, fins a la situació actual, amb especial referència a la 

situació a Catalunya.

Així mateix, és objecte d’anàlisi la repercussió del dret comunitari en aquesta matèria, en especial la Directiva 

de serveis i la seva transposició a Espanya, l’impacte de les regles de defensa de la competència, i la concepció 

del servei econòmic d’interès general.
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Funeral services in the new typology of municipal services

Abstract

This article addresses the recent development of the legal regime of funeral services; particularly the effects of 

their liberalization since the mid-90s to the present in Catalonia.

It also studies the impact of European Union Law in this field, especially the Services Directive and its transpo-

sition in Spain, the impact of the competition laws and the concept of service of general economic interest.
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1. Marc normatiu. Evolució

1.1. Introducció. La situació de partida (1985)

El règim jurídic dels serveis funeraris ha experimentat 
un canvi radical a partir de la liberalització imposada 
mitjançant el Reial decret llei 7/96, liberalització que va 
ser consagrada posteriorment en la Llei 24/05.

L’ordenament europeu ha estat determinant en 
aquest mateix sentit, i ho ha estat tant pel que fa a la 
capacitat administrativa de control dels serveis prestats 
pels particulars, com pel que fa a la capacitat per pres-
tar el servei per si mateixa.

En aquest últim sentit, el principi de lliure compe-
tència s’està desenvolupant a Europa en uns termes 
que afecten de manera molt significativa la nostra con-
cepció tradicional del servei públic, introduint limitaci-
ons substancials en la possibilitat d’actuació de les ad-
ministracions públiques com a prestadores de serveis. 
Com es veurà, la jurisprudència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea està sent particularment bel·li- 
gerant en aquest aspecte.

Prenguem com a punt de partida el sistema post-
constitucional de serveis locals. La Llei de bases del  
règim local configura el règim dels serveis funeraris re-
coneixent una competència municipal de caràcter ge-
neral en l’article 25.2.j/ respecte a cementiris i serveis 
funeraris. Al seu torn, l’article 26 va incloure el servei 
de cementiri entre els serveis de prestació obligatòria a 
tots els municipis. Finalment, l’article 86.3 establia en 
la seva redacció original una reserva a favor de les en-
titats locals respecte dels serveis mortuoris.

La Llei de bases seguia en aquest sentit el planteja-
ment del Reglament de sanitat mortuòria aprovat pel 
Decret estatal 2263/74, que imposava als municipis 
superiors a 10.000 habitants l’obligació de disposar 
d’una empresa funerària privada municipal (article 42), 
i així mateix d’un cementiri a tots els municipis.

Així doncs, la configuració legal dels serveis funera-
ris pivotava sobre la competència municipal per prestar 
els serveis en general i el servei de cementiri en particu-
lar, encara que no en règim de monopoli excepte en el 
cas d’autorització autonòmica en aquest sentit. La titu-
laritat de la competència permetia als municipis exercir 
les potestats de control sobre el sector, singularment 
les potestats normativa i de policia. En aquest sentit, el 
Decret 2263/74 disposava específicament la submissió 
a llicència de la iniciativa privada.

Quant al transport funerari, l’article 139 del Regla-
ment de la Llei d’ordenació dels transports terrestres  

–RD 1211/90– obligava les empreses a romandre esta-
blertes i autoritzades al municipi d’origen del servei.

1.2. La liberalització (1996)

Doncs bé, aquesta situació relativament pacífica va 
quedar qüestionada a partir de l’informe: Remedios 
políticos que pueden favorecer la libre competencia en 
los servicios y atajar el daño causado por los monopo-
lios, que el Tribunal de Defensa de la Competència va 
emetre l’any 1993. Un informe que plantejava la ne-
cessitat de combatre la situació de monopoli, real o 
virtual, que es donava en el sector. En aquest sentit, 
l’informe va incloure una recomanació d’excloure els 
serveis funeraris del llistat de sectors reservats.

Aquest enfocament liberalitzador es va consagrar 
normativament en el Reial decret llei 7/96, que va fer 
efectiva la recomanació anterior:

“Article 22. Liberalització dels serveis funeraris.
“Es liberalitza la prestació dels serveis funeraris.
“Sense perjudici d’això, els ajuntaments poden sotme-

tre a autorització la prestació d’aquests serveis. L’autorit-
zació ha de tenir caràcter reglat, s’han de precisar norma-
tivament els requisits objectius necessaris per obtenir-la i 
s’ha de concedir a qualsevol sol·licitant que reuneixi els 
requisits exigits i acrediti que disposa dels mitjans mate-
rials necessaris per fer el transport de cadàvers.

“Article 23. Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’a-
bril, reguladora de les bases del règim local.

“Es modifica l’apartat 3 de l’article 86, amb la su-
pressió de la menció ‘serveis mortuoris’.”

La liberalització es va projectar així mateix en 
l’àmbit del transport funerari mitjançant el Reial de-
cret 1225/06, que va modificar el Reglament de 
transports en el sentit de permetre a les empreses 
legalitzades el transport independentment del seu 
origen i recorregut:

“Article 139
“1. El transport funerari l’han de dur a terme em-

preses de pompes fúnebres legalment establertes, te-
nint la consideració de transport privat complementari.

“2. Quan es duguin a terme els serveis de transport 
funerari s’han de respectar les normes vigents de poli-
cia mortuòria, i els vehicles han de complir tots els re-
quisits tècnics i sanitaris que, si s’escau, estableixin els 
ministeris d’Indústria, Turisme i Comerç i de Sanitat i 
Consum.

“3. Totes les empreses legalment dedicades a dur a 
terme transports funeraris poden efectuar aquesta 
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classe de serveis en tot el territori nacional, amb inde-
pendència del seu origen o recorregut, fins al lloc en 
què es faci l’enterrament o es condueixi el cadàver.”

L’aplicació material del nou règim va ser difícil i con-
flictiva. N’és mostra la nodrida jurisprudència que va 
generar la transició. Una jurisprudència que es pot sis-
tematitzar en els termes següents:

– Respecte a la posició dels antics prestadors de ser-
veis, els tribunals han declarat que el nou règim legal 
no comporta el dret d’indemnització dels concessiona-
ris que es veuen afectats per la liberalització del mercat 
(STS de 20 d’abril de 2002, recurs núm. 502/98). Es 
valora en aquest sentit que una regulació de caràcter 
general comporta per si mateixa el deure jurídic de su-
portar per part dels afectats, en el benentès que la 
nova situació també afavoreix els antics operadors, en 
obrir-los perspectives d’expansió.

Aquest plantejament no exclou l’eventual obligació 
municipal de mantenir l’equilibri financer del contrac-
tista si fos el cas (STS de 28 de juny de 2002, recurs 
núm. 7979/97).

– Quant als requisits eventualment desproporcio-
nats que alguns ajuntaments van imposar als nous 
operadors, això és, el que podríem anomenar una re-
acció defensiva de les situacions monopolístiques, el 
Tribunal Suprem s’ha manifestat anul·lant condicio-
nants com ara el nombre excessiu de vehicles dels 
quals l’empresa ha de disposar més enllà del mínim 
que estableixen el Reial decret 763/79 i el Decret 
2263/74; exigències pel que fa al nombre de fèretres 
o de sales de vetlla; així com l’obligació de les empre-
ses de mantenir una oficina de contractació al muni-
cipi i la correlativa prohibició de contractar empreses 
externes (STS de 9 de juliol de 2003, recurs núm. 
5905/99, Bilbao).

Tampoc no prosperen requisits com la necessitat 
que les empreses de nova instal·lació acreditin una ex-
periència prèvia, la imposició d’un capital mínim, o l’e-
xigència d’un establiment permanent amb dotació 
d’un conjunt de serveis i mitjans personals despropor-
cionats, exigències que la jurisprudència rebutja en la 
mesura que excedeixin “els mitjans materials necessa-
ris per al transport de cadàvers”. Tampoc no s’ha ad-
mès l’obligació de comunicar a l’Administració els 
preus (STS de 5 de juliol de 2006, recurs núm. 
10.384/03, Lleó). També, òbviament, es desautoritza la 
reserva a l’empresa concessionària de les actuacions 
preparatòries del cadàver i les precedents o accessòries 
de l’enterrament (STS de 21 de maig de 2001, recurs 
núm. 9508/95, Logronyo).

– Pel que fa al transport funerari, ja abans de la li-
beralització el Tribunal Suprem es va pronunciar en el 
sentit d’evitar els excessos que comportava l’extensió 
del monopoli fora del terme municipal. En aquest sen-
tit, la jurisprudència va admetre la possibilitat que em-
preses instal·lades al municipi de destinació poguessin 
recollir cadàvers al municipi d’origen (STS de 8 de no-
vembre de 1988 i de 9 de maig de 1996, recurs núm. 
766/93), encara que aquest no era un plantejament 
unànime. La sentència de 17 de juny de 1997 (recurs 
núm. 2015/90) va justificar en aquest sentit la necessi-
tat de l’autorització en el municipi d’origen, d’acord 
amb el principi de competència lleial i amb la necessi-
tat de preservar l’equilibri financer de les empreses ra-
dicades en aquest municipi, empreses que havien efec-
tuat les seves inversions amb la perspectiva d’una 
completa prestació dels serveis.

Un cop liberalitzat el sector, el Tribunal Suprem va 
ser unànime en admetre el dret de les empreses a 
transportar cadàvers independentment del municipi 
on estiguessin establertes o autoritzades (STS de 17 de 
juny de 1999, recurs núm. 294/98, 9 de desembre de 
2002, recurs núm. 3882/97, i de 4 de novembre de 
2005, recurs núm. 6375/01).

1.3. La reestructuració dels serveis funeraris 
a Catalunya (1997-99)

La liberalització dels serveis funeraris va ser afrontada a 
Catalunya a partir de la Llei 2/97. Posteriorment es va 
desenvolupar aquesta norma mitjançant el Decret 
209/1999, que aprova el Reglament que regula amb 
caràcter supletori els serveis funeraris municipals.

La Llei 2/97 reordena el sector sobre la base dels 
paràmetres següents:

– Els serveis funeraris queden conceptuats com un 
“servei essencial d’interès general”.

– Els serveis poden ser prestats sia per l’Administra-
ció, sia per empreses públiques, per empreses privades, 
o mitjançant empreses mixtes, tot i que sempre en rè-
gim de concurrència (articles 1, 7.5 i 9). En tot cas, els 
municipis són responsables de la prestació del servei 
(articles 2 i 7.1).

– Els ajuntaments poden establir mesures de con-
trol i policia sobre els operadors (article 1.2). En aquest 
sentit, se’ls reconeix la potestat general per regular la 
prestació de serveis funeraris, específicament per asse-
gurar els principis de “universalitat, accessibilitat, con-
tinuïtat i respecte dels drets de les persones usuàries” 
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(article 2) mitjançant la determinació de nivells mínims 
de qualitat o disponibilitat de mitjans per part de les 
empreses prestadores (article 6).

– Les empreses privades queden sotmeses a llicèn-
cia atorgada pel municipi on vulguin actuar. Les lli-
cències són estrictament reglades i han de respondre 
exclusivament a la normativa que desenvolupa els  
requisits de qualitat, continuïtat i universalitat (arti- 
cle 7.2).

– Específicament, la Llei admet l’exigència de fiança a 
l’empresa prestadora i també la imposició de serveis gra-
tuïts o bonificats, serveis que han d’assumir proporcio-
nalment les empreses que actuen al municipi (article 7).

Per la seva banda, el Decret 209/1999 desenvolupa 
les previsions anteriors. Convé ressaltar els aspectes se-
güents:

– L’Ajuntament assumeix la responsabilitat subsidi-
ària en la prestació dels serveis funeraris, de manera 
que els haurà d’oferir obligatòriament en el cas que no 
hi hagi cap empresa autoritzada a la localitat.

– Entre els requisits de l’autorització s’inclou la ne-
cessitat d’acreditar la solvència econòmica, financera, 
tècnica i professional (article 22). Específicament s’exi-
geix un capital mínim de 6 milions de pessetes –en el 
cas que es tracti d’una persona física, el mateix capital 
en béns afectats a l’empresa–.

– L’empresa ha de disposar necessàriament d’esta-
bliment a la localitat (article 30), un tanatori –propi o 
aliè– (article 32), així com un nombre mínim de vehicles 
i de personal (articles 33 i 35).

El quadre normatiu actual es completa amb la Llei 
estatal 24/2005, que va precisar l’àmbit liberalitzador 
del Reial decret llei 7/96, en el sentit de reconèixer el 
dret de les empreses autoritzades a qualsevol munici-
pi a efectuar el trasllat de cadàvers a tot el territori 
nacional.

Així mateix, incideix singularment en aquesta matè-
ria la Directiva 2006/03/CE de serveis en el mercat inte-
rior. L’impacte d’aquesta norma s’analitzarà més enda-
vant, però convé tenir en compte ja ara que la 
transposició de la Directiva es va efectuar a Catalunya 
mitjançant el Decret legislatiu 3/10, norma que va mo-
dificar la Llei 2/97, encara que en aspectes menors re-
ferits essencialment a la publicitat de la informació so-
bre els serveis que presten els operadors i a la 
liberalització del transport en els mateixos termes de la 
Llei 24/05. Destaca així mateix que la nova redacció de 
la Llei omet alguns aspectes que constaven en la Llei 
modificada, com l’exigència de tanatori o local propi al 
terme municipal.

Cal assenyalar així mateix que, en el marc de la 
transposició de la Directiva de serveis, la Llei estatal 
25/09 va incloure un mandat al Govern referit als ser-
veis funeraris, perquè estudiés i proposés els canvis 
normatius necessaris per garantir la llibertat d’elecció 
per part dels usuaris i eliminés les traves derivades de la 
normativa vigent. Aquest mandat no s’ha complert en-
cara, tot i que al juny de 2011 es va presentar al Con-
grés dels Diputats un projecte de llei de serveis funera-
ris que liberalitzava definitivament la prestació 
d’aquests serveis. Una liberalització que arribava fins a 
l’extrem que només el transport de cadàvers quedava 
sotmès a control, en aquest cas, mitjançant una decla-
ració responsable a presentar al municipi corresponent 
a la seu de l’operador.

2. El control dels operadors privats de pres-
tació de serveis funeraris. Àmbit de les orde-
nances municipals

2.1. Les conclusions de l’Autoritat Catalana 
de la Competència (ACCO)

A l’octubre de 2010 l’Autoritat Catalana de la Com-
petència va elaborar un informe sobre la situació dels 
serveis funeraris a Catalunya. Un informe que, al seu 
torn, reflectia el que havia efectuat pocs mesos abans 
el Ministeri d’Economia i Hisenda en aquesta mateixa 
matèria.

L’ACCO constata la situació d’escassa competència 
que existeix a Catalunya respecte a la prestació de ser-
veis funeraris. En aquest sentit posa en relleu que l’any 
2005 hi havia un sol prestador del servei al 85 % dels 
municipis catalans. Així mateix, destaca la influència 
d’altres factors que actuen en contra de la dinamitza-
ció del mercat, singularment la presència significativa 
de les companyies d’assegurances. L’informe destaca 
alhora la necessitat de modificar el marc reglamentari 
existent a Catalunya, clarament desbordat per les mo-
dificacions legals.

El cas és que l’ACCO considera que les ordenances 
municipals s’han d’adaptar atenent el signe liberalitza-
dor del nou marc legal. En aquest sentit, i després d’un 
estudi de camp sobre diverses ordenances municipals, 
aborda els requisits que els municipis poden exigir als 
operadors, això és, els requeriments que continuen 
mantenint cobertura legislativa actual. En aquesta lí-
nia, arriba a les conclusions següents:

A.– Requeriments que disposen de cobertura legal 
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plena i, per tant, poden ser incorporats a les ordenan-
ces municipals:

– L’exigència d’autorització prèvia als operadors pri-
vats, encara que només als municipis on estiguin esta-
blerts.

– La imposició d’uns mínims respecte a la disponibi-
litat de vehicles, fèretres i altres mitjans personals o 
materials en relació amb el que preveuen els articles 
6.1 i 6.3 de la Llei 2/97, sempre i quan aquests mínims 
tinguin la finalitat de garantir la qualitat del servei, si-
guin proporcionats i respectin la lliure competència.

– La possibilitat d’exigir als operadors privats que 
prestin obligatòriament determinats serveis als usuaris, 
com ara informació i assessorament sobre el servei, el 
subministrament del fèretre, la realització de les pràcti-
ques higièniques al cadàver i la gestió de tràmits admi-
nistratius.

B.– Disposen de cobertura legal parcial:
– L’exigència de fiança, només quan es limiti a res-

pondre del cost dels serveis funeraris de prestació for-
çosa.

C.– No tenen cobertura i, per tant, resulten inad-
missibles:

– L’obligació de disposar d’oficina o local propis al 
municipi.

– L’obtenció d’autorització prèvia per operar en el 
cas d’empreses establertes a un municipi diferent.

– La reserva de funcions en favor de les empreses 
establertes al municipi, singularment les de transport i 
associades –subministrament de fèretre o urna i condi-
cionament del cadàver–.

– Els requeriments de solvència financera i econò-
mica, com la disponibilitat d’un capital mínim o l’obli-
gació de contractar una assegurança de danys.

– El requisit d’experiència prèvia en l’exercici de 
l’activitat.

– La imposició d’àmbits d’actuació o serveis obliga-
toris més enllà dels esmentats a l’apartat A/, com per 
exemple l’exigència de disposar de tanatoris.

– L’aprovació de les tarifes dels operadors privats 
per part de l’Ajuntament.

2.2. La potestat general d’ordenança

L’anterior classificació de l’Autoritat Catalana de la 
Competència resumeix les previsions de les lleis gene-
rals respecte als diversos requisits i condicionants esta-
blerts o que es poden establir respecte a l’activitat de 
les empreses operadores. Considera l’ACCO en aquest 

sentit que el marge de les ordenances queda estricta-
ment limitat als requeriments expressament previstos i 
admesos per la Llei. Un plantejament que respon a un 
model de vinculació positiva de l’Ordenança municipal 
a la legislació general.

Tanmateix, els municipis tenen reconeguda genèri-
cament la potestat normativa en els àmbits de la seva 
competència –articles 4 i 84.1.a/ de la Llei 7/85–. Una 
potestat que va més enllà de la que en termes generals 
es reconeix al reglament executiu atesa la legitimitat 
democràtica directa dels ajuntaments, i això és així fins 
i tot en àmbits sotmesos a una estricta reserva de Llei 
–v. gr. Tribunal Constitucional, sentència núm. 
132/2001–.

Certament la segona norma liberalitzadora –la Llei 
24/05– no inclou una referència o un reenviament a les 
normes municipals pel que fa a la fixació dels criteris 
mínims que han de complir les empreses funeràries, 
però és que no cal aquesta cobertura ja que els muni-
cipis tenen reconeguda una potestat normativa muni-
cipal de caràcter general, singularment en un sector 
que no només és de competència municipal, sinó en el 
que a més els ajuntaments assumeixen la responsabili-
tat de garantir la prestació del servei a la col·lectivitat 
local (article 2.1 de la Llei 2/97). D’altra banda, la ma-
teixa Llei 2/97 inclou habilitacions o remissions a les 
ordenances municipals en l’article 1, pel que fa a la 
possibilitat d’establir mesures de control, policia i auto-
rització dels operadors, en l’article 2.2, pel que es refe-
reix a la garantia dels principis d’universalitat, accessi-
bilitat, continuïtat, i respecte dels drets de les persones 
usuàries, i en l’article 3.1.i/, quant al reconeixement de 
drets dels usuaris; a part de les habilitacions específi-
ques de l’article 6.3 en relació amb la disponibilitat per 
part de les empreses que operin en el sector d’una or-
ganització administrativa, personal, fèretres i vehicles 
suficients; també en els articles 12.5 i 13.5, pel que fa 
al règim sancionador.

Per la seva banda, la jurisprudència del Tribunal Su-
prem ha reconegut específicament la potestat d’orde-
nança municipal per tal de regular la prestació de serveis 
funeraris. En aquest sentit es manifesten les sentències 
d’11 de maig de 2005 –recurs núm. 6375/01– i de 5 de 
juliol de 2006 –recurs núm. 10384/03–.

Per descomptat que l’ordenança municipal s’haurà 
d’abstenir en les matèries reservades a la llei, matèries 
que només podrà abordar quan hi hagi un marc legal 
específic que li doni cobertura. D’altra banda, la regla-
mentació que el municipi introdueixi s’haurà de corres-
pondre amb les responsabilitats que la Llei li atorga  
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–singularment la garantia de prestació efectiva del ser-
vei i la protecció dels consumidors–. Els límits són, en 
aquest sentit, que la regulació respongui als principis 
d’universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels 
drets de les persones usuàries (article 2.2 de la Llei 
2/97), i que els requisits no desvirtuïn la liberalització 
del sector (article 23 de la Llei 24/05). En aquesta línia 
pot resultar exigible que en el procés d’elaboració de 
les ordenances s’inclogui una motivació que fonamen-
ti la introducció de requeriments referits als prestadors 
privats, justificant-ne el sentit i la proporcionalitat.

Ara bé, tenint en compte els límits anteriors, no hi 
ha cap obstacle inicial perquè les ordenances regulin el 
sector sense necessitat d’una cobertura legal punt per 
punt.

Cal afegir que la competència municipal queda així 
mateix reconeguda en allò que es refereix al desenvo-
lupament de la Directiva de serveis, norma d’incidència 
notable com es veurà. La disposició final 3a de la Llei 
17/09 de transposició es remet en aquest sentit al des-
plegament de la Llei per part de cadascuna de les ad-
ministracions segons el seu àmbit territorial.

2.3. Les limitacions derivades de la Directiva 
de serveis

Doncs bé, tot i que l’ordenança municipal tingui recor-
regut més enllà de les estrictes previsions de la Llei, no 
podem oblidar que la imposició de restriccions a l’acti-
vitat dels operadors privats ha quedat seriosament li-
mitada per la Directiva 123/2006 de serveis en el mer-
cat interior, i per les normes de transposició, 
singularment la Llei 17/2009 sobre lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.

En efecte, ambdues normes parteixen del principi 
de llibertat d’establiment –articles 49 i 56.1 del Tractat 
de funcionament de la Unió Europea, i article 4 de la 
Llei 17/2009–, amb la consegüent eliminació o limita-
ció de les restriccions existents en el nostre ordena-
ment jurídic pel que fa a la instal·lació d’activitats.

Destaca en aquest sentit la regla d’interdicció de les 
autoritzacions i dels sistemes de control administratiu, 
restriccions la subsistència de les quals queda condicio-
nada al fet que no suposin discriminació, estiguin fo-
namentades en les raons imperioses d’interès general 
establertes en la mateixa Llei, i resultin proporcionades. 
En aquest sentit, la norma que estableixi les autoritza-
cions o les restriccions ha de motivar l’excepció en els 
termes anteriors –articles 5 i 9.2 de la Llei 17/2009–.

Però és que, al seu torn, les autoritzacions que 
superin els requeriments esmentats resulten inicial-
ment vàlides en tot el territori nacional. En aquest sen-
tit, l’autorització només pot quedar territorialment li-
mitada quan es doni una raó d’ordre públic, seguretat 
pública, salut pública o protecció del medi ambient 
que ho justifiqui. Respecte als establiments físics, és 
possible exigir una autorització per cada local només si 
aquesta mesura queda justificada en una raó imperio-
sa d’interès general –article 7.3–.

Aquest plantejament no només s’aplica a les auto-
ritzacions i als sistemes alternatius de control previ, 
sinó que s’estén a tots els requeriments que es puguin 
establir respecte a la prestació privada dels serveis, re-
queriments que igualment han de quedar justificats en 
alguna raó imperiosa d’interès general i, en tot cas, 
han de ser clars, inequívocs, objectius, públics i trans-
parents –article 9 –. La Llei maneja en aquest sentit un 
concepte ampli de requisit:

“qualsevol obligació, prohibició, condició o límit a 
l’accés a l’exercici d’una activitat de serveis previstos en 
l’ordenament jurídic o derivats de la jurisprudència o 
de les pràctiques administratives o establerts en les 
normes dels col·legis professionals” (article 3.8).

La Llei 17/2009 esmenta així mateix un seguit de 
restriccions que inicialment queden vedades. Així suc-
ceeix amb les limitacions quantitatives o territorials 
respecte al nombre de prestadors, els límits fixats en 
funció de la població o l’exigència d’una distància mí-
nima entre prestadors. En el mateix cas es troben les 
condicions vinculades a fins econòmics com ara la vi-
abilitat de les empreses prestadores, els requisits re-
ferits a la composició de la plantilla o les restriccions 
de preus com ara la imposició de tarifes màximes o 
mínimes –article 11–.

Aquestes restriccions només són admissibles excep-
cionalment quan no siguin discriminatòries i quedin 
proporcionalment justificades per alguna raó imperio-
sa d’interès general.

Com s’ha dit, la Directiva de serveis i les normes de 
transposició resulten d’aplicació directa a la regulació 
de tots els sectors econòmics, inclòs per tant el sector 
dels serveis funeraris. Per tant, l’ordenació d’aquesta 
activitat mitjançant ordenança municipal haurà d’ob-
servar el règim descrit incloent-hi, en tot cas, la corres-
ponent justificació de les restriccions.

Doncs bé, el cas és que en l’estat actual de l’orde-
nament dels serveis funeraris la projecció de la Directi-
va de serveis planteja diversos problemes, entre els 
quals els següents:
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A/ La reserva de llei per a les autoritzacions.
Segons s’ha dit, la introducció de restriccions al lliu-

re establiment queda condicionada a una sèrie de re-
queriments, singularment la seva justificació en una 
raó imperiosa d’interès general. Però és que, si es trac-
ta de sotmetre la prestació del servei a autorització prè-
via, estem davant d’una matèria reservada a la llei, 
amb la consegüent pèrdua de marge d’actuació de les 
ordenances municipals. L’article 5 de la Llei 17/2009 
diu (el que està subratllat és nostre):

“La normativa reguladora de l’accés a una activitat 
de serveis o del seu exercici no pot imposar als presta-
dors un règim d’autorització, excepte de manera ex-
cepcional i sempre que concorrin les condicions se-
güents, que s’han de motivar suficientment en la llei 
que estableixi l’esmentat règim.

“a) No-discriminació: que el règim d’autorització 
no resulti discriminatori ni directament ni indirecta-
ment en funció de la nacionalitat o del fet que l’esta-
bliment es trobi o no en el territori de l’autoritat com-
petent o, pel que fa a societats, per raó del lloc 
d’ubicació del domicili social;

“b) Necessitat: que el règim d’autorització estigui 
justificat per una raó imperiosa d’interès general, i

“c) Proporcionalitat: que aquest règim sigui l’instru-
ment més adequat per garantir la consecució de l’ob-
jectiu que es persegueix perquè no existeixen altres 
mesures menys restrictives que permetin obtenir el ma-
teix resultat, en particular quan un control a posteriori 
es produeixi massa tard per ser realment eficaç. Així, 
en cap cas l’accés a una activitat de serveis o el seu 
exercici s’han de subjectar a un règim d’autorització 
quan sigui suficient una comunicació o una declaració 
responsable del prestador mitjançant la qual es mani-
festi, si s’escau, el compliment dels requisits exigits i es 
faciliti la informació necessària a l’autoritat competent 
per al control de l’activitat.”

Noteu que s’exigeix   una motivació inclosa en la ma-
teixa Llei que introdueix el requisit d’autorització prè-
via, circumstància sorprenent en el nostre ordenament 
ja que la Llei és expressió d’una sobirania que no ne-
cessita justificar-se.

La imposició d’una autorització prèvia per a l’exer-
cici de serveis funeraris va quedar prevista en l’article 7 
de la Llei 2/97. Un plantejament que manté la Llei 
24/05. L’adaptació de la Llei de serveis funeraris a la 
Directiva es va fer a Catalunya mitjançant el Decret le-
gislatiu 3/2010, que va limitar l’exigència d’autoritza-
ció al municipi on l’operadora té la seu. Doncs bé, el 
cas és que el Decret legislatiu de transposició no moti-

va l’exigència d’aquesta autorització, de manera que la 
seva admissibilitat pot ser qüestionada.

Sigui com sigui, la reserva de llei es refereix a la in-
troducció d’autoritzacions respecte a l’activitat de 
prestació del servei. Cal deduir que no existeix aquesta 
reserva per a les autoritzacions d’establiments físics –
locals– ni, en general, per als altres controls previs o 
per a un altre tipus de restriccions.

B/ Raons imperioses d’interès general.
Com s’ha dit, l’admissibilitat de les restriccions de-

pèn del fet que quedin justificades en alguna raó impe-
riosa d’interès general.

La Directiva no formula un llistat tancat de raons 
imperioses d’interès general. En aquest punt es limita a 
relacionar les raons que la jurisprudència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea ha anat identificant ca-
suísticament fins ara. Un plantejament que no tanca el 
pas a l’admissió de noves raons, ja que es tracta d’una 
jurisprudència en construcció.

No obstant això, la Llei 17/09 limita les raons impe-
rioses d’interès general admissibles a les que cita ex-
pressament, de manera que el que era una llista oberta 
esdevé una relació taxada.

De les raons imperioses d’interès general admeses 
per la Directiva, no n’hi ha cap específicament ajustada 
a les restriccions que han estat habituals en l’ordenació 
dels serveis funeraris. Tangencialment, poden tenir al-
gun joc les raons basades en la salut pública, la segure-
tat i la salut dels consumidors, dels destinataris de ser-
veis i dels treballadors, les exigències de la bona fe en 
les transaccions comercials, o els objectius de la política 
social i cultural.

No obstant això, la Llei 17/09 introdueix una nova 
raó d’interès general que no constava en la Directiva i 
que resulta una mica desconcertant per la seva ampli-
tud i indefinició: “la protecció dels drets”. Una raó im-
periosa, aquesta sí, que pot donar joc.

C/ La validesa supramunicipal de l’autorització ob-
tinguda pel prestador privat.

Quan l’autorització quedi justificada segons les exi-
gències comunitàries, la Directiva imposa la seva vali-
desa nacional, fins i tot transnacional:

Article 7.3 de la Llei 17/2009:
“3. La realització d’una comunicació o una declara-

ció responsable o l’atorgament d’una autorització per-
met al prestador accedir a l’activitat de serveis i exercir-
la en la totalitat del territori espanyol, fins i tot 
mitjançant l’establiment de sucursals.

“[...] les administracions públiques poden atorgar 
autoritzacions o sol·licitar comunicacions o declaraci-



82
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 33, octubre de 2013, p. 75-86
Fundació Democràcia i Govern Local

eduardo Paricio raLLo

ons responsables als prestadors l’eficàcia de les quals 
estigui limitada a una part específica del territori quan 
estigui justificat per raons d’ordre públic, seguretat pú-
blica, salut pública o protecció del medi ambient, sigui 
proporcionat i no discriminatori i de forma suficient-
ment motivada.”

Article 9.1 de la Llei 17/2009:
“1. Les administracions públiques no poden exigir 

requisits, controls previs o garanties equivalents o com-
parables per la seva finalitat a aquells als quals ja esti-
gui sotmès el prestador a Espanya o en un altre Estat 
membre.”

Per tant, l’autorització obtinguda en un municipi 
espanyol, fins i tot en un país de la Unió Europea habi-
lita l’operador a actuar a qualsevol altre municipi co-
munitari.

La Llei catalana imposa l’autorització municipal en 
tot cas –article 7.2–, mentre que la norma espanyola 
–Llei 24/05– simplement habilita els municipis per exi-
gir autorització. Sigui com sigui, l’autorització obtingu-
da o el control efectuat en un municipi habilita per 
prestar tots els serveis en els altres municipis, no només 
els serveis de transport i associats, que és el que per-
met l’article 5 de la Llei de serveis funeraris en la redac-
ció del Decret legislatiu 3/10, sinó tots els serveis sense 
excepció.

Així, el municipi on s’hagi de prestar el servei no-
més podrà exigir controls i requisits en allò que exce-
deixi dels exigits al municipi d’origen, però no els ma-
teixos requeriments o controls ja superats per 
l’empresa.

D/ Seus, sucursals i establiments:
El principi de validesa comunitària de les autoritza-

cions i controls previs queda referit a l’exercici de l’acti-
vitat econòmica com a tal –article 7.3 de la Llei 
17/2009–.

L’exigència d’autorització per a l’obertura d’establi-
ments o locals al municipi per part d’una empresa inici-
alment autoritzada a un municipi diferent, pot trobar 
empara si es tracta d’una autorització mediambiental o 
que es basi en raons de seguretat, o, en general, quan 
es doni una raó imperiosa d’interès general. En aquests 
casos els requeriments que s’exigeixin només podran ser 
els relacionats amb l’establiment físic, de manera que 
per aquesta via no es poden exigir mínims pel que fa als 
serveis a prestar, al personal disponible, vehicles o altres 
mitjans materials, ja que aquestes són condicions relaci-
onades amb l’activitat, no amb l’establiment físic.

Així doncs, la validesa general és predicable de les 
autoritzacions o controls sobre l’activitat, però no es 

projecta ni impedeix els controls sobre els establiments 
singularment considerats. En aquest sentit resulta 
qüestionable la Llei 2/97 de serveis funeraris, fins i tot 
després de la seva adaptació mitjançant el Decret legis-
latiu 3/10, en la mesura que imposa necessàriament 
l’autorització de l’activitat per part del municipi al qual 
estigui establerta, autorització en principi no exigible si 
l’operador ja disposa d’una equivalent a un altre muni-
cipi. Una altra cosa és l’autorització a l’establiment, no 
a l’operador, autorització inicialment admissible si es 
motiva la concurrència d’una raó imperiosa d’interès 
general.

Val a dir que en la nostra tradició la llicència muni-
cipal sempre s’ha referit als establiments, i no a les ac-
tivitats considerades en si mateixes.

E/ La prestació obligatòria del servei.
Com s’ha assenyalat, la Llei 2/97 de serveis funera-

ris admet la possibilitat que els municipis condicionin 
l’atorgament de la llicència a que l’operador presti el 
servei gratuïtament, o de forma bonificada, a les per-
sones que no disposen de mitjans econòmics, d’acord 
amb les indicacions municipals. Una prestació forçosa 
que ha de ser distribuïda entre les empreses que operin 
al terme municipal de manera proporcional a la factu-
ració de cadascuna de les mateixes –article 7.2.d/–.

Es tracta d’una obligació vinculada al principi d’uni-
versalitat del servei. Un principi que la jurisprudència 
europea associa al denominat servei d’interès econò-
mic general. En l’apartat següent abordarem les carac-
terístiques i requeriments propis d’aquesta idea del 
servei públic.

El cas és que la Llei concep l’esmentada prestació 
obligatòria com una condició vinculada a l’autorització 
de l’activitat. Però, com s’ha esmentat, al municipi po-
den operar inicialment totes les empreses que hagin 
obtingut autorització de qualsevol altre Ajuntament en 
el benentès que no cal disposar d’establiment al muni-
cipi –és més, l’obligació de disposar d’aquest seria un 
requisit prohibit segons l’article 10.c/ de la Llei 17/09–.

La configuració de la prestació obligatòria respon 
en la Llei a un pressupòsit material que consisteix en 
que només opera al municipi qui està autoritzat en 
aquest mateix municipi. A partir d’aquesta premissa, la 
prestació obligatòria queda configurada com un condi-
cionant de l’autorització, i es distribueix en proporció a 
la facturació de les diferents empreses que operen al 
terme municipal, empreses perfectament identificades 
i controlades mitjançant l’autorització.

Com s’ha vist, les coses ja no són així. En un marc 
de llibertat de prestació del servei serà difícil controlar 
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qui opera i quant factura al terme municipal. Potser en 
aquest aspecte, i apel·lant a la lògica dels serveis eco-
nòmics d’interès general, es pugui justificar una comu-
nicació prèvia per cada servei prestat, encara que no-
més sigui com un control imprescindible per distribuir 
la prestació obligatòria.

En un altre ordre de coses, cal preguntar-se si la 
prestació obligatòria ha de ser realment gratuïta. Cer-
tament la Llei estableix aquesta prestació com gratuïta 
o bonificada, però aquest plantejament es refereix ini-
cialment a la relació entre l’empresa funerària i el 
client. Una altra cosa és que l’empresari hagi de supor-
tar a costa seva aquesta prestació. Certament aquest 
és el sentit que pot deduir-se de la Llei, però el cas és 
que estem davant d’una càrrega de naturalesa expro-
piatòria, de manera que només si la prestació obligatò-
ria es configura com una obligació general es pot obvi-
ar el dret d’indemnització. Per aquest motiu la gratuïtat 
per a l’Ajuntament es pot defensar només si es manté 
aquesta condició de càrrega general per a tots els ope-
radors, amb la qual la prestació obligatòria va ser con-
cebuda en la Llei, tot i la dificultat que suposa que sigui 
així en un marc de llicències transmunicipals.

Sigui com sigui, la introducció de bonificacions o 
serveis gratuïts limitats als concrets habitants del muni-
cipi pot trobar un altre obstacle en l’article 16.2.b/ de 
la Llei 17/09:

“2. En particular, no es poden imposar al destinata-
ri dels serveis requisits que impliquin: [...] b) Limitacions 
discriminatòries en les possibilitats de concessió d’aju-
des o avantatges econòmics en funció del lloc d’esta-
bliment del prestador o del lloc d’execució de la pres-
tació.”

F/ Altres limitacions específiques derivades de la Di-
rectiva de serveis.

De la Directiva de serveis i de la Llei de transposició 
es deriven altres limitacions específiques, que convé 
tenir presents en el moment de configurar la interven-
ció municipal en els serveis funeraris:

– Com s’ha vist, l’article 15 de la Directiva es refe-
reix a determinades restriccions que només són admis-
sibles si prèviament són objecte d’avaluació i justifica-
ció en una raó imperiosa d’interès general, i esdevenen 
no discriminatòries i proporcionals. En aquest cas es-
tan, entre altres, les limitacions establertes respecte a 
la forma jurídica o el capital de l’empresa prestadora –
article 15.2.b/ i c/–; les referides a la plantilla de l’ope-
rador –article 15.2.f/–; les restriccions sobre la llibertat 
de preus –article 15.2.g/–, o l’obligació d’efectuar de-
terminades prestacions conjuntament amb la principal 

o d’oferir una determinada gamma de productes –arti-
cle 15.2.h/–. Unes restriccions aquestes que han estat 
freqüents en les ordenances municipals de serveis fu-
neraris. La mateixa Llei 2/97 inclou alguna d’aquestes 
restriccions, com ara l’obligació de prestar determinats 
serveis –articles 4.2 i 6–.

L’article 11 de la Llei 17/09 porta més enllà el plan-
tejament anterior, en afegir que les exigències esmen-
tades seran en tot cas excepcionals.

– La possibilitat d’exigir una assegurança o altres 
garanties de responsabilitat professional de l’operador, 
per exemple una fiança o aval, queda reservada a la 
Llei per l’article 21 de la Llei 17/09, i només són admis-
sibles si el servei comporta un risc concret i directe per 
a la salut o per a la seguretat del destinatari o un tercer, 
o per a la seguretat financera del destinatari del servei, 
en el benentès que en aquests casos és suficient la ga-
rantia prestada a qualsevol país membre.

Certament l’exigència d’una fiança a les empreses 
de serveis funeraris queda recollida en la Llei 2/97 com 
un condicionant de la llicència –article 7.2.c/–. Una exi-
gència que la Llei associa al principi de continuïtat del 
servei, en el sentit de garantir eventuals responsabili-
tats de l’empresa pel que fa al cost dels serveis de pres-
tació forçosa, el pagament de les sancions que puguin 
imposar-se a l’empresa i les derivades de l’abandona-
ment del servei abans que sigui acceptada la renúncia 
a l’autorització. Un plantejament aquest que no troba 
encaix en la normativa de desplegament de la Directiva 
de serveis.

3. El règim de l’operador públic. El servei 
d’interès econòmic general (SIEG)

3.1. Introducció

La Llei 2/97 preveu la possible existència d’una activitat 
pública de prestació del servei funerari –articles 1.1, 7 i 
9–. Aquest plantejament és congruent amb la respon-
sabilitat que imputa als ajuntaments pel que fa a la 
garantia de prestació del servei a la col·lectivitat local 
–article 2.1–.

D’acord amb el nostre ordenament, el servei fune-
rari municipal es configura com un servei públic en els 
termes dels articles 85 i 25 de la Llei de bases del règim 
local:

“Article 85.
“1. Són serveis públics locals els que presten les en-

titats locals en l’àmbit de les seves competències.”
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“Article 25.
“[...]
“2. El municipi exerceix, en tot cas, competències, 

en els termes de la legislació de l’Estat i de les comuni-
tats autònomes, en les matèries següents:

“[...]
“j) Cementiris i serveis funeraris.”
Doncs bé, en aquesta matèria la jurisprudència eu-

ropea està forçant ara mateix un procés de canvi molt 
important que afecta la concepció mateixa del servei 
públic. Un canvi que pivota sobre el principi de lliure 
competència que és al centre del Tractat i el dret comu-
nitari. Aquest principi es projecta a la llibertat d’establi-
ment per part dels operadors privats –article 49 TFUE– i 
la lliure prestació de serveis –article 56–.

Aquest plantejament imposa als poders públics una 
posició neutral en el mercat, posició que s’expressa en 
el mateix Tractat:

“Artículo 107 
“1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, 

serán incompatibles con el mercado interior, en la me-
dida en que afecten a los intercambios comerciales en-
tre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los 
Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier 
forma, que falseen o amenacen falsear la competen-
cia, favoreciendo a determinadas empresas o produc-
ciones.”

La progressió legislativa i, sobre tot, jurisprudencial 
desenvolupada a partir dels esmentats principis de lli-
bertat d’establiment i lliure prestació de serveis, qüesti-
ona seriosament la concepció del servei públic que 
mantenim encara en aquest país.

En efecte, per a nosaltres el servei públic es projecta 
en una organització pública prestadora del servei. Una 
organització que pot operar en el mercat carregada de 
privilegis, amb abstracció dels efectes que pugui pro-
duir sobre la lliure competència dels operadors privats. 
Aquesta és una concepció subjectiva del servei públic, 
paral·lela a una concepció també marcadament sub-
jectiva del dret administratiu en general. No obstant 
això, i com veurem, el dret europeu ha imposat ja una 
concepció estrictament objectiva del servei públic.

3.2. La configuració del SIEG en el dret eu-
ropeu

Doncs bé, la Unió admet que si els poders públics con-
sideren que certs serveis són d’interès general i l’oferta 
del mercat no és satisfactòria, poden definir determi-

nades prestacions en forma d’obligacions de servei  
–missions de servei públic–. La missió de servei públic 
constitueix pròpiament el concepte de servei públic per 
al dret comunitari, un concepte de caràcter estricta-
ment objectiu que obeeix a les pautes següents:

– La missió de servei públic pot ser considerada com 
una obligació de caràcter general i, per tant, encoma-
nada al conjunt d’operadors, o bé pot ser atribuïda ex-
clusivament a un o diversos operadors.

– Correlativament, el finançament del servei d’inte-
rès general –la missió d’interès general– pot ser impu-
tat al conjunt d’operadors com una càrrega, mantenint 
la seva neutralitat des de la perspectiva de la compe-
tència, o pot ser assumit per l’Administració en forma 
de compensacions als operadors.

– Així mateix, quan la garantia del servei d’interès 
general ho requereixi, els poders públics poden establir 
drets especials o exclusius en favor dels prestadors que 
assumeixen les missions d’interès general, en la mesu-
ra que aquests drets puguin ser necessaris per finançar 
el servei o, en general, per garantir la consecució de la 
missió d’interès general.

– En tot cas, el finançament públic o qualsevol altra 
forma d’ajuda queda restringida al cost de la missió 
més un benefici industrial raonable.

– El règim descrit és independent de la naturalesa 
pública o privada de l’empresa gestora del servei –prin-
cipi de neutralitat–. En aquest aspecte el dret europeu 
difereix de la nostra tradició jurídica, en què la natura-
lesa pública de l’operador ha estat raó suficient per 
justificar els privilegis amb els que opera i els desequili-
bris del mercat i de la lliure competència que en puguin 
resultar.

La neutralitat i la submissió de les empreses públi-
ques a les regles de la lliure competència és la punta de 
llança que desestabilitza la nostra concepció del servei 
públic i genera un canvi de paradigma al qual caldrà 
adaptar-se.

3.3. Requisits del SIEG

Com s’ha dit, els poders públics disposen d’un ampli 
marge de llibertat per definir els serveis públics o, en 
terminologia europea, els serveis d’interès general. Si 
aquests serveis tenen un contingut econòmic en els 
termes exposats, la configuració del servei ha de res-
pectar determinats requisits formals, sense els quals no 
és admissible.

El primer requisit és la definició formal de la missió 
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o missions d’interès general. En segon lloc correspon 
atribuir aquestes missions a un prestador, sigui públic o 
privat, a diversos d’ells o tots els prestadors que operin 
en el mercat; en aquest últim cas en qualitat d’obliga-
ció general. L’encàrrec no s’ha de fer necessàriament 
mitjançant una norma, és suficient en aquest sentit 
una resolució singular, com per exemple un contracte 
de concessió.

Així mateix, l’Administració ha de definir en quina 
mesura la consecució de la missió d’interès general re-
quereix determinades limitacions al mercat, que justifi-
quin mesures com ara l’atorgament de drets especials 
o exclusius als operadors encarregats del SIEG, la impo-
sició de tarifes, la concessió de determinades ajudes o 
altres mesures de suport que resultin justificades i pro-
porcionals.

Aquestes obligacions formals resulten ineludibles 
independentment del règim jurídic relatiu als ajuts es-
tatals.

Quant a la concessió d’ajuts, la sentència “Altmark 
Trans”, de 24 de juliol de 2003 estableix quins són els 
requeriments:

“89. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe 
estar efectivamente encargada de la ejecución de obli-
gaciones de servicio público y estas deben estar clara-
mente definidas. […]

“90. En segundo lugar, los parámetros para el cál-
culo de la compensación deben establecerse previa-
mente de forma objetiva y transparente, para evitar 
que esta confiera una ventaja económica que pueda 
favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las em-
presas competidoras.

“91. Así, constituye una intervención financiera in-
cluida en el concepto de ayuda de Estado en el sentido 
del artículo 92, apartado 1, del Tratado, la compensa-
ción por parte de un Estado miembro de las pérdidas 
sufridas por una empresa sin que se hayan establecido 
previamente los parámetros de tal compensación, 
cuando, a posteriori, se comprueba que la explotación 
de determinados servicios en el marco de la ejecución 
de obligaciones de servicio público no ha sido econó-
micamente viable.

“92. En tercer lugar, la compensación no puede 
superar el nivel necesario para cubrir total o parcial-
mente los gastos ocasionados por la ejecución de las 
obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta 
los ingresos correspondientes y un beneficio razonable 
por la ejecución de estas obligaciones. El cumplimiento 
de este requisito es indispensable para garantizar que 
no se otorga a la empresa beneficiaria ninguna ventaja 

que falsee o amenace falsear la competencia al refor-
zar su posición competitiva.

“93. En cuarto lugar, cuando la elección de la em-
presa encargada de ejecutar obligaciones de servicio 
público, en un caso concreto, no se haya realizado en 
el marco de un procedimiento de contratación pública 
que permita seleccionar al candidato capaz de prestar 
estos servicios originando el menor coste para la colec-
tividad, el nivel de la compensación necesaria debe cal-
cularse sobre la base de un análisis de los costes que 
una empresa media, bien gestionada y adecuadamen-
te equipada en medios de transporte para poder satis-
facer las exigencias de servicio público requeridas, ha-
bría soportado para ejecutar estas obligaciones, 
teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un 
beneficio razonable por la ejecución de estas obliga-
ciones.”

3.4. La virtualitat del SIEG en la configuració 
dels serveis liberalitzats

El nostre dret no ha rebut encara el concepte de ser-
vei d’interès econòmic general. Seguim instal·lats 
confortablement en la nostra idea tradicional del ser-
vei públic.

Com s’ha apuntat, l’adaptació haurà de compor-
tar moltes limitacions respecte a la llibertat que fins 
ara hem tingut en aquest país pel que fa a la configu-
ració i l’activitat dels serveis públics locals. Ara bé, la 
construcció del SIEG també aporta alguns avantatges 
respecte a l’actuació de les administracions públiques 
en mercats liberalitzats. El problema és que en bona 
mesura la manca de recepció d’aquest nou paradig-
ma en el nostre ordenament ens impedeix gaudir d’u-
na part important dels aspectes positius d’aquesta 
construcció.

Vegem, la Llei 2/97 de serveis funeraris qualifica 
aquest sector com un “servei essencial d’interès gene-
ral”. En termes europeus estem indubtablement da-
vant un servei d’interès econòmic general. Així es des-
prèn de la configuració legal dels serveis funeraris a 
partir dels principis d’universalitat, accessibilitat i conti-
nuïtat; principis dels quals es deriva un conjunt de drets 
dels usuaris i d’obligacions dels prestadors, és a dir, un 
servei universal que és una nota característica del SIEG.

El cas és que, si estem davant d’un SIEG, és indis-
pensable definir-lo formalment en els termes esmen-
tats abans, particularment si ha de ser objecte d’ajuts 
de qualsevol mena.
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Un cop establert el SIEG en els serveis funeraris, 
l’ordenament europeu obre unes possibilitats que van 
més enllà en molts casos del que permet l’actual orde-
nament intern.

En efecte, en el cas dels SIEG la Directiva de serveis 
matisa la liberalització dels controls i limitacions que 
estableix respecte als operadors privats. En aquest sen-
tit, l’exposició de motius adverteix el següent:

“Respecto a los SIEG la Directiva establece que su 
aplicación no tiene que comportar la liberalización del 
SIEG ni la privatización de la entidad pública prestado-
ra del servicio (DS art. 1.1). A su vez, el artículo 15.4 
admite en el caso de los servicios de interés general un 
margen relativamente amplio para introducir restriccio- 
nes cuantitativas, territoriales, imposición de servicios 
de prestación obligatoria, de tarifas u otros.” 

Alhora, l’article 15.4 permet en el cas dels serveis 
d’interès econòmic general introduir unes limitacions a 
l’activitat privada inicialment no admissibles en la resta 
de mercats, com ara la imposició de límits quantitatius 
o territorials en l’establiment d’activitats privades, la 
imposició a l’empresa prestadora d’una forma jurídica 
determinada, la imposició de requisits respecte al capi-
tal, la reserva de determinades prestacions a operadors 
concrets, l’obligació de disposar d’un establiment al 
terme municipal, la imposició d’un nombre mínim 
d’empleats, la fixació de les tarifes o l’obligació d’efec-
tuar prestacions complementàries. Unes mesures que 
en el cas dels SIEG no queden necessàriament vincula-
des a alguna de les raons imperioses restrictivament 
establertes, essent admissibles si són convenients o ne-
cessàries per a la consecució de la missió d’interès pú-
blic definida per l’Administració.

Entre aquestes mesures hi ha l’exigència de llicència 
al terme municipal, sense que en aquest cas sigui ne-
cessari apel·lar a una raó imperiosa d’interès general si 
així ho imposa el compliment de la missió d’interès ge-
neral (TSJCE, sentència de 20 de febrer de 2001, pro-
cediment núm. C-205/99).

Així doncs, la configuració del servei d’interès ge-
neral obre les portes a la introducció de limitacions en 
l’activitat d’operadors privats que inicialment estan 
vedades i, alhora, justifica la possibilitat d’ajuts als 
operadors –públics o privats–, ajudes que d’una altra 

manera resultarien inadmissibles en l’ordenament eu-
ropeu.

No obstant això, com s’ha apuntat, els efectes po-
sitius que es poden extreure de la categorització com a 
servei econòmic d’interès general que inevitablement 
correspon als serveis funeraris, troben un obstacle en el 
nostre cas ja que la normativa de transposició no ha 
incorporat les referències al servei públic d’interès ge-
neral que inclou la Directiva de serveis. En efecte, els 
articles 9, 11 i 13.1 de la Llei 17/09 ometen les matisa-
cions que pel que fa al SIEG efectuaven els correlatius 
articles 15.4 i 17.1 de la Directiva.

Així doncs, en aquest moment estem davant la pa-
radoxa que se’ns pot exigir el compliment de la norma-
tiva i la jurisprudència europea sobre el SIEG, sense que 
puguem utilitzar els avantatges d’aquesta construcció 
perquè el nostre ordenament no ha obert els canals 
jurídics corresponents.

D’altra banda, ja s’ha vist com la normativa sectori-
al de serveis funeraris imposa una liberalització molt 
intensa que ignora les possibilitats que permet l’orde-
nament europeu respecte als serveis d’interès econò-
mic general.

Ara bé, malgrat els obstacles esmentats, no hi ha 
dubte que la configuració dels serveis funeraris com un 
servei d’interès econòmic general permet un marge 
d’actuació que seria inacceptable en un model pur de 
mercat.

És cert que la normativa espanyola impedeix que les 
ordenances municipals “estableixin exigències que 
desvirtuïn la liberalització del sector”, com diu l’article 
13 de la Llei 24/05, o que puguin “vulnerar la llibertat 
de concurrència de les empreses funeràries”, segons 
que preveu l’article 6.3 de la Llei 2/97, però no és 
menys cert que la configuració d’un SIEG no ha de su-
posar necessàriament un obstacle significatiu al lliure 
comportament del mercat.

Cal afegir en aquest aspecte que els municipis difí-
cilment poden complir la seva responsabilitat pel que 
fa a la prestació del servei a tota la col·lectivitat local, 
com imposa la Llei 2/97, pràcticament sense instru-
ments d’intervenció com resultaria d’una aplicació ri-
gorosa de la normativa de transposició de la Directiva 
de serveis. ■




