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NOVETATS EN MATÈRIA DE SERVEIS FUNERARIS 

Aquest matí, el Ministeri de Sanitat ha publicat l’Ordre SND/298/2020, de 29 de 
març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les sales 
de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-
19, la qual contempla les següents novetats: 

PROHIBICIÓ DE VETLLES I LIMITACIÓ DE CERIMÒNIES 

Es prohibeix tot tipus de vetlla als morts que es produeixin a Espanya durant la 
vigència de l’estat d’alarma. 

A més, es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres 
a excepció de la participació en la comitiva per l’enterrament o comiat per a la 
cremació del difunt, la composició de la qual es restringeix a un màxim de tres 
persones més el ministre de culte o persona assimilada. 

ACTUACIONS SOBRE CADÀVERS 

Es prohibeix la realització de pràctiques de tanatoestètica, intervencions de 
tanatopràxia o qualsevol intervenció per motius religiosos que impliqui un 
procediment invasiu en aquells cadàvers de morts per COVID-19. 

LIMITACIÓ DEL PREU DELS SERVEIS FUNERARIS 

S’estableix que durant el període de vigència de l’estat d’alarma els preus dels 
serveis funeraris no puguin ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 
14 de març de 2020. En aquest sentit, les empreses de serveis funeraris estaran 
obligades a facilitar un pressupost desglossat juntament amb la llista de preus 
vigent amb anterioritat al 14 de març de 2020. 

En els casos d’aquells serveis en els quals ja s’hagi abonat un preu superior als 
vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020, s’haurà d’iniciar d’ofici la 
devolució de la diferència. En cas que no pugui realitzar-se la devolució l’usuari 
disposarà d’un període de 6 mesos, des de la data de finalització de l’estat 
d’alarma, per a sol·licitar-ne el reemborsament. 

Les anteriors mesures resulten d’aplicació a totes les defuncions que es 
produeixin a Espanya durant l’estat d’alarma. Cal recordar però, que el passat 
divendres la Generalitat de Catalunya publicà el Decret Llei 10/2020, de 27 de 
març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, en el qual s’hi contenien 
disposicions en matèria de policia mortuòria, inclosa la facultat de les autoritats 
competents en matèria de salut per a fixar els preus màxims dels serveis 
funeraris quan es declarin serveis de prestació forçosa, previsions que seguiran 
resultant d’aplicació en tant no s’oposin al contingut de la norma que acaba de 
publicar el Ministeri de Sanitat. 

 

mailto:acra@acra.cat
http://www.acra.cat/


 
 

Barcelona, 30 de març de 2020 


