
 

RECULL DE DOCUMENTS 

En aquest apartat s’inclou documentació diversa, informes i dictàmens de diverses institucions i 
autors que tracten temes diversos relacionats amb els cementiris i els serveis funeraris i que 
s’han considerat rellevants en relació amb les qüestions que resolen, coincidents amb la 
problemàtica més habitual dels ajuntaments. 

a) De l’Autoritat Catalana de la Competència 

- AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA. Valoració, des d’una òptica de la 

competència, de la proposta de modificació de l’Ordenança general de serveis 

funeraris de l’Ajuntament de Salt [en línia], juliol de 2016 
<http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/OB-27-
2016-Ordenanca-serveis-funeraris-SALT_ESP.pdf> 
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serveis funeraris de l’Ajuntament de Girona (OB 28/2016) [en línia], novembre de 
2016  
<http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/Valoracio-des-duna-optica-de-competencia-
de-la-proposta-dordenanca-municipal-reguladora-de-la-prestacio-de-serveis-
funeraris-de-lAjuntament-de-Girona-OB-28-2016> 

- AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA. Resolució de l’expedient 41/2012, sobre 

la cessió de l’ús del tanatori entre empreses funeràries [en línia], juliol de 2015  
<http://acco.gencat.cat/ca/detall/noticia/LACCO-fa-publica-la-Resolucio-de-
lexpedient-num.-41-2012-Funeraria-Fontal> 

- AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA. L’ús del tanatori i els seus efectes sobre 

la competència en els serveis funeraris (ES 11/2015) [en línia], juliol de 2016 
<http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/ES-11-
2015-Estudi-tanatori_CAT.pdf> 

- AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA. Guia per l’adequació d’ordenances i 

reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de competència (GU 
04/2016) [en línia], juliol de 2016  
<http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/Guia-per-a-ladequacio-de-les-ordenances-i-
reglaments-municipals-sobre-serveis-funeraris-en-termes-de-competencia> 

b) D’altres institucions 

- AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES. Dictamen en relació amb la consulta 

formulada per un ajuntament en relació amb la comunicació de dades personals 

dels documents administratius en matèria de transparència (CNS/2017) [en línia], 
febrer de 2017 

<http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/respostes-

ampliades/1r-semestre_2017_respostes/Dictamen-CNS-6_2017.pdf> 

- DIRECCIÓ GENERAL D’AFERS RELIGIOSOS. Guia per al respecte a la diversitat de 

creences als cementiris de Catalunya [en línia], març de 2018  
<http://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-
religiosos/06_publicacions/respecte_pluralitat/Guia_Cementiris_2018.pdf>  

c) Articles doctrinals 



- PARICIO RALLO, Eduardo. El concepte europeu d’interès general i els serveis 
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O_P103_116_QDL_32.pdf?sequence=1> 
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Jornada sobre cementiris i serveis funeraris.  CSITAL de Lleida [en línia]. Lleida, 23 
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<http://www.csitallleida.cat/wp-content/uploads/2018/03/SS-FUNERARIS-CSITAL-
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Normes de dret transitori a les ordenances municipals del servei de cementiri. 
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neraris_concedits_a_perpetuitat.pdf> 
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