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Mesures excepcionals en relació a vetlles i cerimònies fúnebres per
limitar la propagació i contagi pel COVID-19

Fets
L'evolució de l'epidèmia del COVID-19 a Espanya ha suposat un important
increment de morts per aquesta malaltia, que s'uneixen als morts per altres
causes. Aquesta circumstància ha exigit l'adopció de noves mesures
extraordinàries per a evitar la propagació i contagi relacionats amb les vetlles o
la celebració de les cerimònies civils i religioses vinculades als funerals, així
com mesures per a garantir la protecció dels usuaris de serveis funeraris.
D’acord amb l’anterior, el Ministeri de Sanitat ha dictat l’Ordre SND/298/2020,
de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb
les vetlles i cerimònies fúnebres per a limitar la propagació i el contagi pel
COVID-19. (BOE 30/03/2020)

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya. (TRLMRLC).

En conseqüència, RESOLC:
PRIMER.- INFORMAR a les empreses que presten els serveis funeraris al
municipi de Riudoms que l’Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual
s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies
fúnebres per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, va entrar en
vigor el dia 30/03/2020, dia en que es va publicar al BOE.
SEGON . – INFORMAR que d’acord amb l’anterior disposició:
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Es prohibeixen les vetlles en tota mena d'instal·lacions, públiques o
privades, així com en els domicilis particulars.
Actuacions sobre el cadàver. En el cas de morts per COVID-19 no es
podran realitzar pràctiques de tanatoestètica, intervencions de
tanatopràxia, ni intervencions.
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Les cerimònies civils o de culte religiós es posposaran.
La participació en la comitiva per a l'enterrament o cremació es restringeix
a un màxim de tres familiars o afins, a més, en el seu cas, del ministre de
culte o persona.
Condicions de contractació de serveis funeraris. Durant el període de
vigència de l'estat d'alarma, els preus dels serveis funeraris no podran ser
superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. En el
cas de serveis ja abonats l'empresa haurà d'iniciar d'ofici la devolució de
la diferència. En aquest cas, l'usuari disposarà de sis mesos des de la
data de finalització de l'estat d'alarma per a sol·licitar el corresponent
reemborsament.

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a la Funerària Pedrola S.L. i a
la Funerària Mena, als representants de les confecions religioses del municipi i
al ple de l’ajuntament en la seva propera sessió ordinària que celebri.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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