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0. Informe previ 

 

Heu contractat alguna vegada un servei funerari? 

 

Encara que la resposta de molts de nosaltres és que no, és ben segur que algun 

cop en la nostra vida ho haurem de fer i potser és millor pensar quin tipus de servei 

estarem contractant abans que arribi el moment de fer-ho. 

 

 “El precio de la muerte” és un treball on s’ha fet un anàlisi del mercat funerari a 

Barcelona i la seva utilitat rau en el fet de que aquest tipus de serveis, encara avui dia, 

segueix sent molt desconegut i és per això que aquí donarem respostes a les principals 

preguntes que pugui tenir el lector. 

 

Si voleu saber en qui recau la responsabilitat d’oferir aquest servei, com es fixen 

els preus o qui es queda els 10 milions d’euros que dona de benefici una empresa 

d’aquest tipus no dubteu en llegir aquest treball, i aquesta i moltes preguntes més 

trobaran resposta. 

 

 Finalment, ens plau pensar que l’esforç de reunir aquesta informació serveixi als 

consumidors per afrontar un tràmit tan forçós des d’una posició d’igualtat davant 

l’empresa oferidora, i evitar així preus abusius i serveis innecessaris. 
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1. INTRODUCCIÓ 

  

Com deia aquella pel·lícula de Carol Reed, quin és “el precio de la muerte”? 

Com funciona aquest mercat tan especial? Té la mort el mateix tractament que el 

que es dóna a qualsevol producte que podem trobar en un centre comercial? Sobre 

què es regeix el mercat funerari? Totes aquestes qüestions i moltes altres són a les 

que intentarem donar resposta en aquest estudi des d’una visió estrictament 

econòmica.  

 

1.1 Motivacions 

Quan un autor escriu la seva novel·la o quan un economista redacta un informe 

sempre tenen un incentiu per fer-ho, una motivació. Les nostres en aquest cas han estat 

varies i les exposarem a continuació.  

 

La primera i lògica, va ser l’obligació de presentar un treball per l’assignatura 

d’economia aplicada II, però per què vam decidir fer aquest tema i no un altre? Doncs, 

el que vam fer fou elaborar una llista de possibles treballs
1
 i mirar els pros i contres que 

tenien cada un. Un cop fet això vam decidir unànimement que l’estudi del mercat 

funerari tenia les característiques exactes que nosaltres buscàvem; original, proper, real, 

canviant i d’una dimensió adequada a les nostres capacitats. Tanmateix, la raó principal 

que fa d’aquest un tema brillant és que ens permet aplicar la teoria estudiada. De fet, 

l’epicentre de la tesis és estudiar una situació de monopoli, el procés de liberalització i 

finalment una situació de competència, conceptes tots ells tractats a classe.  

 

Un cop exposades les principals motivacions que ens van portar a estudiar 

aquest àmbit tant poc comú, encara quedava una altre feina per fer; acotar l’estudi. A 

l’hora de fer el pla d’elaboració d’un treball s’han de tenir en compte els límits amb que 

estem jugant i nosaltres des d’un primer moment els teníem clars; temps i experiència. 

Tots dos van ser condicionants molt importants al prendre algunes decisions d’entre les 

quals la més important va ser delimitar la zona geogràfica, és a dir, perquè vam agafar la 

ciutat de Barcelona i no tota Espanya o només un municipi de 100 habitants?  

                                                 
1
 Altres posibles temes: Zona blava, Efectes de l’IRPF, sobre l’augment salarial, energies del futur…etc 
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La resposta es troba en que la ciutat comtal té les particularitats de ser propera, la qual 

cosa ens ha permès contactar en pocs dies amb les persones entrevistades
2
, de ser 

suficientment gran com per a que no sigui un cas excepcional o poc representatiu i de 

haver tingut una evolució històrica amb canvis significatius que permeten treure més 

suc que moltes altres. En aquest sentit, les altres decisions que hem pres les detallarem 

durant tot el procés que hem seguit per elaborar el treball. 

 

1.2 Objectius 

 La finalitat principal d’aquest projecte va encaminada a estudiar la realitat d’un 

mercat en concret per intentar entendre, a partir de la teoria econòmica estudiada i 

basant-nos en dades històriques, el comportament de les diferents parts i la totalitat del 

sector econòmic analitzat. Per assolir aquest coneixement separem un problema 

complex en tres parts diferenciades depenent l’entorn legal i competitiu en el que es 

troba en cada període. D’aquesta forma, també podem concretar en els objectius marcats 

en cada situació: 

 

 En el període inicial volem centrar els esforços en analitzar el comportament de 

Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) com a empresa totalment pública o, el que és el 

mateix, el paper d’una institució pública com és l’Ajuntament en un entorn de monopoli. 

Després, amb la nova situació de mercat liberalitzat, el paper de l’organisme públic 

s’adapta a la nova situació legal, per això busquem esbrinar les conseqüències en termes 

de preus i de condicionament en l’evolució del mercat. Amb la liberalització del sector 

apareixen nous objectius per a l’empresa SFB per la qual cosa intentem trobar si hi ha 

diferències en relació amb el comportament anterior i les conseqüències en l’evolució 

del sector degut a la nova regulació. Finalment, la darrera de les etapes comprèn la 

incorporació d’una nova empresa, Serveis Funeraris Integrals (SFI
3
), que ens ofereix un 

escenari ideal per intentar trobar paral·lelismes entre la teoria econòmica estudiada a 

classe i un cas real. Com en les situacions anteriors busquem trobar arguments per 

verificar o descartar les hipòtesis formulades en l’inici de l’estudi. En aquesta situació 

en concret ens centrarem com abans en el paper de l’Ajuntament, els canvis en 

l’estratègia de SFB i en el comportament de la nova funerària. 

                                                 
2
 Persones entrevistades: Sr.Puigdoller (CIU), Sr.Vidal (Director SFB), tramitadora (SFI) 

3
 Empresa creada a partir de l’associació dels tanatoris de  localitats com l’Hospitalet, el Prat de 

Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès o Sant Boi. 
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 Així doncs, busquem arribar a assolir l’objectiu principal de conèixer el mercat 

funerari de la ciutat de Barcelona amb la teoria econòmica, per aconseguir-ho anirem 

responent a les qüestions més concretes plantejades en cada apartat i combinant-les 

entre sí per arribar a les conclusions finals. 

 

         

 

1.3 Metodologia 

Pel que fa a la metodologia, el nostre “modus operanti” fou la formulació de 

tres hipòtesis que ens varem plantejar quan coneixíem un xic el sector funerari barceloní, 

però encara no havíem aprofundit sobre el tema. D’aquesta forma, el que volíem 

aconseguir era aplicar el que havíem estudiat, en un mercat concret com és el funerari, i 

amb les particularitats que poguessin sorgir. 

 

 Cal dir, que en primera instància, ens havíem plantejat donar major abast al 

nostre estudi, és a dir, fer-lo extensiu a tot Catalunya. Llavors el vam acotar a la 

comarca del barcelonès i finalment ens vam centrar a la ciutat de Barcelona. Aquest fet 

no ha reduït la qualitat de l’estudi, ja que en el mercat barcelonès hi ha prou material 

com complir els nostres objectius. Val a dir, que el factor temps i la recerca de la 

informació, han estat determinants perquè acotéssim el treball. 

 

Tornant a com varem recopilar la informació, la recerca es va fer en un primer 

moment buscant a Internet, revistes, llibres o quelcom que ens donés alguna pista sobre 

com funcionava el mercat i els agents principals. En definitiva, volíem tenir una 

perspectiva general per saber cap a on havíem de centrar les nostres investigacions. Una 

vegada realitzat aquest primer pas i amb les hipòtesis en tot moment presents varem 

procedir a entrevistar els responsables de les dues empreses que hi ha al mercat, a més a 

més d’un membre del partit que està a la oposició a la ciutat de Barcelona (CIU) i de 

mantenir contactes amb la OCUC (Organització de consumidors de Catalunya). Amb 
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això, i visites a l’Idescat i altres organismes com el Registre Mercantil,  hem anat 

adquirint tot el necessari per poder acceptar o refusar les hipòtesis prèviament 

plantejades. 
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2 SITUACIÓ GENERAL 

2.1 Evolució i etapes 

 

Una vegada fet un petit estudi del mercat varem poder diferenciar-ne tres 

períodes principals en l’evolució dels serveis funeraris. 

 

En primer lloc, trobem el període que va de 1956, moment què es van 

municipalitzar
4
 els serveis funeraris, a 1996. En aquest període l’empresa pertanyia 

única i exclusivament a l’ajuntament controlant tot el mercat i sense que cap empresa 

aliena pogués entrar a formar part d’aquest sector. 

 

En segon lloc, cal esmentar el període de canvi que té lloc de 1996 fins al 2005. 

Al 1996 va aparèixer una nova llei, la “llei de liberalització”
5
, que obligava a obrir les 

portes del mercat dels serveis fins aleshores públics, a les empreses privades que hi 

volguessin participar sempre i quan complissin certs requisits. Més tard, al 1998 

l’empresa va patir un procés de privatització en què el 49% de l’empresa va passar a 

mans del sector privat, mantenint-se per tant, l’ajuntament amb el 51% restant per tal de 

poder continuar prenent decisions; en aquest moment es comença a anomenar SFB.  

 

Per últim, hem de parlar de les novetats del mercat des de 2005 fins a l’actualitat. 

En aquest any, al sector dels serveis funeraris de la ciutat de Barcelona es va introduir 

una nova empresa totalment privada, SFI, el que ha provocat alguns canvis importants 

com per exemple, l’escissió de SFB en dues empreses independents, una que 

s’encarrega de gestionar els tanatoris, i una altra dels cementiris i crematoris (que 

continua essent pública); entre d’altres que comentarem a continuació. 

 

 

 

                                                 
4
 Com reflexa la memòria de SFB: després de diferents períodes de municipalització i privatització al 

1956 es va decidir finalment municipalitzar la totalitat del servei com a I.M.S.F (institut municipal de 

serveis funeraris). 

Per municipalització s’entén  com el procés de socialització d'uns béns, uns serveis, etc, a través de 

l'organisme municipal. (Diccionari de la Llengua Catalana). 
5
 Real decreto-leyes 7/1996 ( liberalització dels serveis funeraris) responent a la tendència de la resta de 

sectors com el sòl (5/1996) i les telecomunicacions (6/1996).  
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2.2 Hipòtesis 

 

 Segons aquest petit estudi podem esmentar una hipòtesis per a cada període per 

tal d’intentar descriure el tipus de mercat segons la competència que tingui en cada 

moment; aquestes hipòtesis ens faran desenvolupar el treball de manera que ens permeti 

descobrir si aquestes són verdaderes o no i per què. 

 

 De 1956 a 1996: Al ser una empresa pública no té l’objectiu de maximitzar els 

seus beneficis, sinó que el que busca és donar servei als barcelonins que ho 

necessitin i de forma no lucrativa. 

 

 De 1996 a 2005: Al convertir-se en una empresa mixta, també es modifiquen els 

seus objectius. Per tant, l’empresa passa a ser un monopoli regulat que busca 

maximitzar els seus beneficis. 

 

 De 2005 fins a l’actualitat: Al entrar la nova empresa, i trencar el monopoli es 

produeix un càrtel per tal de mantenir els preus al nivell en què s’havien 

mantingut fins aleshores. 



 10 

3 El mercat funerari: Demanda i Oferta: 

 

En un estudi de mercat sigui quin sigui el tema a tractar sempre s’han de 

tenir en compte dues perspectives; l’oferta i la demanda, i és per això que a 

continuació dediquem un apartat a explicar quines són les principals 

característiques d’ambdues genèricament i també amb dades reals. 

 

3.1 La Demanda: 

 

“Las peculiaridades de la transacción funerarias no tienen parangón. Pocas veces 

podemos encontrar una situación en la que la vulnerabilidad del consumidor y la 

naturaleza de los servicios que se contratan condicionen tanto la demanda del 

servicio.”
 6

 

       

Tal i com diu Francisco Marcos la demanda de serveis funeraris no és 

comparable a la resta de serveis d’una economia, però és veritablement tant diferent? A 

continuació donarem resposta explicant les seves principals particularitats. 

 

1) La demanda forçosa és la principal característica dels serveis funeraris, ja que quan 

en una família es produeix un decés és una obligació contactar amb un tanatori. Aquest 

condicionant fa que les empreses que actuen en el mercat funerari comptin amb 

l’avantatge de que són els clients qui necessitaran els seus productes i per tant estan 

posicionats clarament en una situació de superioritat. 

 

2) La constància és una altra característica molt relacionada amb la primera, ja que és 

lògic pensar que si la contractació és obligatòria i la taxa de mortalitat la mateixa any 

rere any, la demanda serà molt constant. Per demostrar-ho veiem el següent gràfic: 

                                                 
6
 Francisco Marcos; El coste de la muerte, Ed.Aranzadi 2006. 
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* Font: Elaboració propia amb dades d’Idescat i INE 

 

Aquí podem observar que la demanda sempre oscil·la entre 16000 i 17000 la 

qual cosa suposa un altre avantatge per les empreses que només tenen que preocupar-se 

de la seva quota de mercat i no de la grandària del mateix que sempre és igual. 

 

3) L’asimetria informativa és un cop més un altre avantatge pels empresaris, ja que 

entenem per asimetria que el consumidor quan ha de contractar el servei no es troba en 

una plena utilització de les seves capacitats d’elecció, amb la qual cosa pot actuar 

instintivament i no racionalment. Aquesta ignorància del consumidor fa que en algunes 

ocasions les funeràries s’aprofitin i intentin incorporar serveis complementaris que en 

una situació normal potser la família no estaria disposada a pagar. 

 

4) L’ocasionalitat de la demanda ve donada perquè no hi ha consumidors freqüents de 

serveis funeraris i a paraules del Sr.Vidal una família sol patir un decés cada 6 o 7 anys. 

Això fa que la contractació s’hagi de fer sense temps de reaccionar al fet, amb 

l’excepció de quan s’ha contractat una assegurança de mort, on llavors la companyia té 

l’experiència suficient per saber reaccionar ràpidament. 

 

5) Són precisament les companyies asseguradores qui juguen un rol mol important en 

aquest mercat, ja que el 60% de la demanda ve donada per elles. Aquest fet fa que les 

funeràries facin preus especials o alguns serveis gratuïts per tal d’assegurar-se que certa 

companyia vulgui mantenir un conveni amb ella. Així doncs si abans hem dit que la 
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demanda per una funerària és constant, si tenim en compte que existeixen aquest tipus 

de convenis, encara ho és més. 

 

6) Amb la temporalitat del servei ens referim que a diferència de fa alguns anys 

actualment el codi civil obliga a enterrar el cadàver en 48 hores, sense que el 

consumidor pugui jugar amb la variable temps en la negociació amb la funerària. 

Aquesta és una particularitat rellevant, ja que el consumidor no pot comparar els 

diferents preus i per tant, es deixa guiar per actituds potser irracionals o aconsellar pel 

metge, el qual pot tenir un conveni amb alguna empresa determinada. 

 

7) El caràcter local de la demanda ve donat pel fet de que s’hagin de contractar 

empreses que es trobin geogràficament properes al lloc del decés. Cal aclarir que en el 

cas de Barcelona això no suposa un fort condicionant, ja que actualment operen dues 

empreses (SFB i SFI) i això fa que el consumidor pugui escollir. Com veurem més 

endavant en l’apartat de millores, l’existència d’una zona metropolitana en lliure 

competència podria ser una solució a aquest factor. 

 

3.2 L’oferta: 

 

La principal característica de l’oferta de serveis funeraris és que depèn totalment 

de la demanda i això ve donat perquè les empreses oferidores no poden fer res per a que 

augmenti el nombre de serveis demandats. Tanmateix, l’objectiu principal de les 

funeràries no està en fer més serveis, que no poden, sinó en ampliar al màxim cada un 

d’ells. Amb això, volem dir que quan una família vol contractar un pack, l’empresa el 

que farà és crear necessitats que potser la família no tenia i així podrà incrementar el seu 

nivell de productes venuts. 

 

L’altra característica més important de l’oferta és que està sota la supervisió 

administrativa de l’ajuntament i això fa que tal i com indica l’ordenança reguladora dels 

serveis funeraris
7
 s’hagin de respectar algunes clàusules d’obligatori compliment, com 

podria ser la comunicació dels preus. 

 

                                                 
7
 L’ordenança reguladora dels serveis funeraris està explicada en l’apartat 4.2; referències teòriques. 
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Un cop entenem les característiques principals de l’oferta, és hora de veure si la 

teoria coincideix amb la realitat i per això a continuació especifiquem quins van ser el 

nombre de serveis que van fer cadascuna de les dues empreses l’any 2006
8
: 

 

 SFB: 15877 

 SFI: 1283 

Numero de servicios funerarios de 

SFB i SFI para el año 2006

SFB

SFI

 

 

Podem veure que si sumem tots dos ens dona una valor de 17160 que és igual a 

la demanda que hem vist en l’apartat anterior. Podem concloure llavors dient que com 

que només hi ha dues empreses al mercat, entre ambdues han de satisfer tota la demanda 

any rere any. 

 

Per finalitzar amb l’apartat d’oferta, volem destacar que la tendència que estan 

tenint les dues empreses estudiades està basada en una integració tant vertical com 

horitzontal. La integració vertical ve donada perquè cada cop més les empreses 

funeràries volen assegurar-se la seva producció de serveis i per exemple en el cas de 

SFB, a data del 2007, estan construint una fàbrica per 

produir fèretres,  la qual cosa li permetrà abastir-se  a si 

mateixa i el mateix pot passar amb altres productes. Pel 

que fa a la tendència de la integració horitzontal avui dia 

tant SFB com SFI estant obrint-se a nous mercats i no es 

descarta que en un futur s’implantin en localitats properes 

a Barcelona per guanyar quota de mercat. 

 

                                                 
8
 Datos obtenidos de la memoria de SFB i del registro mercantil 



 14 

4 ANÀLISI CRÍTIC: ESTUDI DE MERCAT I 

COMPROVACIÓ DE LES HIPÒTESIS 

 Una vegada explicats els passos que hem seguit, els objectius que volíem 

aconseguir, el funcionament del mercat i la resta d’apartats del treball, en aquest ens 

centraren en verificar o refusar les nostres hipòtesis inicials, tot introduint, a més a més, 

una part de teoria i casos pràctics en altres mercats. 

4.1 L’ajuntament com a protagonista: l’empresa pública 

 

Actualment al món hi ha una convicció generalitzada de que l’Estat s’ha fet massa 

gran i es necessari tornar-li al ciutadà i a la societat la seva llibertat. 

 

 Aquesta afirmació comporta que, en certs contextos, l’Estat ha de deixar de 

desenvolupar un treball principalment prestacional per passar a potenciar les seves 

funcions de “policia”. 

 

 Apareixen per això corrents crítiques que des de diferents punts de vista declaren 

la crisi del model tradicional de regulació. En resum, es qüestionen: 

a. Les teories tradicionals del monopoli natural i de la competència destructiva. 

b. L’eficiència de la intervenció pública com a mitjà per resoldre els errors del 

mercat. 

 

Aquestes consideracions afecten de forma directa al concepte de “servei públic” 

que no constitueix un significat unívoc i sí un concepte molt debatut per la doctrina 

científica, subjecte a diferents elaboracions i utilitzat en diversos moments històrics 

amb diferents finalitats
9
. Com en el nostre cas concret aquests canvis es van traduint  en 

modificacions en la regulació que han transformat el mercat fent retrocedir la presència 

pública i afavorint la competència d’agents privats. 

 

  En general, s’entén que el concepte de servei públic s’ha referit tradicionalment 

a activitats a través de les quals s’assegura als ciutadans la satisfacció d’una necessitat 

                                                 
9
 SENDÍN GARCIA, M.A. Regulación y servicios públicos, Ed. Comares, 2003 págs. 37 i ss. 
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sense que cada ciutadà hagi d’atendre personalment a la seva cura. Aquest concepte ja 

porta implícita una idea expansiva de l’Estat, en la mesura en que cada ciutadà pugui 

despreocupar-se i sigui l’Estat qui assumeixi l’obligació de satisfer les necessitats a les 

que atenen els serveis públics. 

 

  Històricament, l’assumpció per l’Estat d’aquestes noves responsabilitats 

(ensenyament, salut, transports, etc.) va comportar establir una sèrie de reserves al seu 

favor, primer del domini públic necessari per a la seva prestació i posteriorment de 

l’activitat en si mateixa. 

 

Hipòtesis inicial 

 

Del 1956 al 1996: Al ser una empresa pública no té l’objectiu de maximitzar 

els seus beneficis, sinó que el que busca, és donar servei als barcelonesos que ho 

necessitin i de forma no lucrativa. 

 

Comprovació de la hipòtesis: 

 

Pel que fa a la nostra primera hipòtesis del període de 1956 al 1996, havíem 

pensat que al ser una empresa pública, aquesta intentaria augmentar el benestar dels 

seus ciutadans oferint un bon servei a preus baixos i de forma no lucrativa, ja que una 

empresa d’aquestes característiques no hauria d’aprofitar la seva situació per tal 

d’obtenir els màxims beneficis possibles. Però hem trobat que encara que no anàvem 

mal encaminats pel que fa a la no maximització dels beneficis, en un principi ens 

pensàvem que seria per una raó diferent a la que realment és. 

 

L’empresa en qüestió si que posa uns preus alts a diferencia del que ens 

pensàvem, és a dir, es comporta com un monopoli en quant a la venda dels seus 

productes maximitzant els seus ingressos tal i com ho faria qualsevol empresa privada, 

sense pensar en cap moment en el benestar dels consumidors i les seves famílies. 

 

La diferència respecte a una empresa privada és que no minimitza els seus 

costos, ja que el que pretén aquesta empresa pública és mantenir al sector dels seus 

proveïdors. Com ho fa? I.M.S.F organitza una subhasta on assisteixen tots els seus 
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possibles proveïdors; aleshores, cadascun d’ells ofereix el preu al qual vendrien els seus 

productes i d’aquests preus es fa una mitjana, aquest valor obtingut serà el preu de 

venda per a tots ells. D’aquesta manera, la quota de mercat de la producció de serveis 

funeraris es reparteix entre diversos proveïdors, encara que aquesta no sigui la manera 

més eficient de fer-ho. 

 

Conclusió 

 Per acabar amb aquest primer període podem concloure que, encara que intenta 

ingressar el màxim possible com qualsevol empresa privada, al no tenir en compte 

l’objectiu de la minimització de costos, aquesta empresa no pot maximitzar els seus 

beneficis com bé dèiem a la nostra hipòtesis inicial. 

 

CASOS PRÀCTICS
10

: TELEFONICA I IBERIA 

 

Altres mercats s’han liberalitzat i desprès s’han privatitzat amb resultats molt diferents, mentre 

que uns han aconseguit suportar l’entrada de noves empreses amb èxit tot consolidant el seu negoci, altres 

empreses no han aguantat la pressió i la seva hegemonia ha caigut en picat. Aquests casos es podem 

explicar amb dos exemple concrets. Per una banda, trobem Telefònica que s’ha mantingut, tot i l’entrada 

d’altres companyies. Per altra banda, observem que Iberia  conforme el paradigma d’empreses que no han 

sabut adaptar-se a la nova conjuntura del mercat. 

 

Si ens centrem primer en Telefònica veiem que abans de la dècada dels 80 l’empresa era 

principalment propietat de l’Estat. Tot i així, a 1 de Gener de 1988, entra en vigor la LOT (Ley de 

Ordenación de las Telecomunicaciones) que promou la liberalització del mercat i la regulació del nou 

marc d’actuacions i competències de les empreses
11

. El procés de liberalització del mercat es va fer de 

forma progressiva. Amb tot, Telefònica va idear unes estratègies comercials per enfrontar-se a l’entrada 

de competidors. D’aquesta forma, va expandir el seu negoci cap a Llatinoamèrica. A més, va millorar les 

xarxes a llocs de l’estat on es quedaven obsoletes i també, va iniciar-se en el camp de la telefonia mòbil, 

primerament amb Mobiline i després amb Movistar, el servei de telefonia mòbil digital. Per altra banda, 

també va engegar nous projectes en quant a satèl·lits i la presència de la companyia a Internet. L’any 1997 

l’Estat es va despendre del 20% que encara tenia sobre la companyia i el 1998 va entrar Retevisión al 

mercat. Amb això, la companyia es va reordenar com a societat fent que cada branca del negoci tingués la 

seva identitat jurídica englobant-se totes en Telefònica SA. Gràcies a les decisions que va prendre 

l’empresa en quant a expansió cap a nous mercats i en altres àmbits,  es va aconseguir mantenir com a una 

gran multinacional i així suportar satisfactòriament l’entrada de noves empreses. 

                                                 
10

 Casos pràctics: Amb aquestes explicacions volem comparar el nostre objecte d’estudi amb altres 

precedents o casos paral·lels observats en altres mercats. 
11

 www.onnet.es 
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Pel que fa a Iberia, es va nacionalitzar l’any 1944 i la propietat de l’Estat va perdurar fins a 1999. 

La pitjor davallada que va tenir l’empresa es va donar als anys 80 quan un parell d’accidents aeris, 

queixes dels treballadors i el temor a un procés de privatització del mercat europeu van fer que la 

companyia necessités d’injecció de capital públic per sortir del pou. 

 

  La crisi es va solucionar, però a finals anys 90 l’empresa es va privatitzar com moltes altres. 

Iberia es va centrar en fer vols transoceànics sortint de Barajas i en utilitzar els vols europeus i nacionals 

com a feeders, proporcionant passatgers als vols transoceànics. Mentre les noves empreses entraven al 

mercat oferint vols a baix cost, aquesta continuava fent el que li havia funcionat fins al moment. Tot i 

així, va anar perdent quota de mercat i actualment ha cedit tots els vols europeus a una filial anomenada 

Click air que ho fa a baix cost. Amb tot, se centra molt en el pont aeri i en viatges transoceànics, tot i que 

no s’ha adaptat satisfactòriament a la nova disposició del mercat. 

 

En definitiva, tenim dos exemples d’empreses que han patit un procés de liberalització del 

mercat i privatització d’entitats públiques. En la primera, la diversificació i l’expansió de la companyia a 

altres àmbits, va frenar les expectatives d’altres empreses de guanyar quota de mercat a Telefònica. Tot i 

això, la segona, mostra que quedar-se parat en un procés com aquest és molt perjudicial per l’empresa ja 

que dónes ales als nous competidors a agafar-te quota de mercat. Si busquem paral·lelismes en el nostre 

estudi, veiem que SFB segueix una tendència com Telefònica; han buscat millorar els serveis, mantenir la 

qualitat, estar a més llocs i d’aquesta forma SFI de moment no ha pogut fer ombra a l’empresa. 
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4.2 Temps de canvi: liberalització i privatització 

 

 Al 1997, el Banc Mundial, amb el seu important informe “The State in a 

changing world” 
12

 indicava que l’experiència de la segona meitat del segle XX ens 

ensenya que l’Estat no ha d’actuar com a agent econòmic directe, sinó com a 

promotor i garantia dels drets de propietat i de la llibertat d’empresa. 

 

 Segons aquest informe, és necessari que l’Estat centri els esforços en les 

següents funcions:  

1) Establir i fer respectar l’ordenament jurídic,  

2) Desenvolupar les polítiques que creïn un entorn macroeconòmic d’estabilitat i 

lliure competència, 

 3) Invertir i gestionar directa o indirectament els serveis socials i les 

infraestructures 

 4)  Protegir els grups socials més vulnerables 

 5) Defensar el Medi Ambient. 

  

 Davant d’aquests canvis podem dir que estem presenciant un autèntic canvi de 

paradigma
13

, que postula un retorn al “principi de subsidiarietat”: tot allò que pugui 

fer l’individu en l’exercici dels seus drets i llibertats o, per decisió de l’individu, les 

entitats menors o intermèdies, no ho han de fer les entitats majors en l’extrem de les 

quals es troba l’Estat. 

 

 Amb tot això, els objectius que es persegueixen per assegurar una correcta 

liberalització es centren en aconseguir un equilibri entre interessos i protecció del 

interès general: clau de volta en un sector tan sensible com és el dels serveis funeraris. 

Amb aquesta situació s’ha de donar resposta de qualitat en el moment posterior a la 

mort i garantir incentius suficients per a disposar d’una oferta eficient. Per aconseguir 

aquest objectiu l’ajuntament va elaborar “l’ordenança reguladora dels serveis funeraris 

                                                 
12

 Banc Mundial “The State in a changing world”(1997). Document accessible des d’Internet a 

www.bancomundial.org 
13

 KUHN, T.H. La estructura de las revoluciones científicas, Ed. Fondo de Cultura Económica de 

España, 2000 
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de l’ajuntament de Barcelona”, que va entrar en vigor el 28 de febrer de 1997 i que a 

continuació resumim. 

 

L’ordenança reguladora dels serveis funeraris de l’ajuntament de Barcelona: 

 

Pel que fa a l’explicació d’aquesta ordenança la dividirem en dues parts; a la primera 

detallarem les principals barreres d’entrada i a la segona la regulació de preus. 

Les barreres d’entrada o per dir-ho d’una altre manera els requisits necessaris 

per exercir l’activitat funerària a Barcelona estan especificats a l’article 10 i 13 que 

resumim a continuació: 

Article 10
14

: 

a)  La persona individual que garanteixi l’activitat mitjançant el dipòsit d’una garantia 

de 100 milions de pessetes. 

b) Aquest capital haurà d’estar completament desemborsat de forma fefaent. 

c) Disposar d’una experiència en l’exercici de l’activitat com a mínim de 5 anys o estar 

acreditat per qualsevol persona vinculada a la societat o cooperativa. 

d) Disposar en el moment de la posada en marxa del servei d’establiment permanent en 

el municipi de Barcelona. 

Article 13: 

a) L’edifici estarà dotat d’instal·lacions com 12 sales de vetllador amb espais 

diferenciats per la família i pel difunt i el tanatori tindrà els serveis sanitaris i 

assistencials suficients. 

b) L’edifici ha d’estar dotat amb sales d’acondicionament sanitari, frigorífics, estoc 

de fèretres...etc 

c) El tanatori disposarà de dependències d’atenció al públic que estaran obertes les 

24 hores del dia, tots els dies de l’any 

 

Pel que fa a les barreres d’entrada de l’ajuntament creiem que aquestes són les més 

representatives encara que per ampliar coneixement es pot consultar la pròpia ordenança. 

 

Respecte la regulació de preus la trobem especificada en el següent article pertanyent a 

l’ordenança municipal: 

                                                 
14

 L’explicació dels articles està adaptada i resumida per fer-la més entenedora. 
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Article 14: 

a) Els preus dels serveis funeraris i els seus complements s’hauran de comunicar a 

l’ajuntament. 

b) Els prestadors de serveis funeraris preveuran un servei gratuït i digne per a les 

persones sense recursos economics degudament justificats, per certificació del 

Consell Municipal del respectiu districte. 

c) També preveuran un servei subvencionat, que cada any fixarà l’ajuntament, per 

aquelles persones que ingressin menys del mínim necessari per a declarar 

l’impost sobre la renda de les persones físiques, o que cobrin la pensió mínima. 

d) El nombre de serveis dels apartats 2 i 3 es repartiran segons la quota de mercat 

de cada emmpresa. 

e) Hi haurà, com a mínim, un servei integrat amb tots els complements utilitzats a 

un preu únic. 

 

 

 

Hipòtesis inicial 

 

Del 1996 al 2005: Al convertir-se en una empresa mixta, també es modifiquen 

els seus objectius. Per tant, l’empresa passa a ser un monopoli regulat que busca 

maximitzar els seus beneficis. 

 

Comprovació de la hipòtesis 

 

 En aquest cas, pensàvem que al període del 1996 al 2005, al entrar capital privat 

a l’empresa aquests inversors farien força per a augmentar els seus beneficis tal i com 

s’hauria fet a qualsevol altra empresa. Però hem descobert que la nostra hipòtesis és 

totalment falsa, ja que l’entrada de capital privat no influencia en res en el 

comportament de SFB; l’únic que canvia, és el nom ja que com l’ajuntament segueix 

posseint el 51% de les accions, al consell d’administració els consellers públics 

continuen sent majoria
15

. 

 

                                                 
15

 Consell d’administració: D’un total de 10 consellers, 6 pertanyen a l’ajuntament i 4 representen el 

capital privat. Font: Registre mercantil. 
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Conclusió 

 

 El comportament de l’empresa segueix sent el mateix, maximitzen els ingressos 

però no minimitzen els costos.  

 

CAS PRÀCTIC: DESREGULACIÓ
16

 FRANÇA 

 Obviant la coneguda política de privatització a França, és coincidint amb el rellançament de la 

mateixa a 1993, i desprès del canvi de govern, quan la Llei de 8 de gener de 1993 acaba amb el monopoli 

municipal que existia des de 1904 com era el dels serveis exteriors de taüts. Efectivament, un any desprès 

que la llei italiana, la Lley de 28 de desembre de 104 atorgà als Municipis francesos el monopoli del 

servei de taüts, que podia organitzar de forma directa o atorgar-ho. Ara bé, desprès d’algunes reformes 

legislatives, sobretot a partir de la Llei de 9 de gener de 1986, la situació va quedar més clara, assemblant-

se en part ala situació espanyola, ja que des de llavors es va permetre la concurrència dins del monopoli. 

 

 En concret, el monopoli, la decisió d’implantar-ho, de forma semblant al nostre art. 86.3 LRBRL 

podien acordar les Corporacions Locals, podia recaure sobre els anomenats serveis exteriors de taüts, 

definits en el Codi Municipal. Aquests serveis comprenien exclusivament el transport de cadàvers desprès 

de la seva col·locació en el fèretre, la facilitació de cotxes fúnebres, taüts, adorns externs de les cambres 

mortuòries, i vehicles per a l’enterrament, així com els articles i el personal necessaris per  les  

inhumacions, exhumacions i cremacions. En particular, no incloïen els anomenats serveis interiors, que 

corresponien a les prestacions del culte, ni el serveis lliures, que comprenien les prestacions que no són 

indispensables per la organització de les honres funeràries, com el subministrament de flors i la marbreria. 

 

Aquest servei municipal, doncs, coneix també una sèrie de serveis annexos de prestació lliure, i en la 

pràctica no era infreqüent  la lliure concurrència en tot l’espectre del sector. El monopoli, que si en un 

primer moment es va justificar en el desig de enfortir la separació Església-Estat, desapareixerà davant la 

falta de raons series per al seu manteniment, llevat en el cas dels crematoris. Amb tot, el servei funerari 

segueix sent una responsabilitat municipal, extensible al cas dels indigents, però la seva prestació efectiva 

ha de fer-se en règim de competència, per la qual cosa es va preveure l’atorgament d’una autorització que 

sotmetés l’exercici de l’activitat al interès públic, però amb abast per a tot el territori nacional.
17

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Desregulació: Procés pel qual les activitats econòmiques prèviament sotmeses a una normativa estatal 

són lliurades de forma total o parcial d’aquesta normativa estatal i queden subjectes a una altra tipus de 

normativa menys restrictiva. 
17

 Josep Ochoa Monzó, La actualización del derecho mortuorio y la liberalización de los servicios 

funerarios, Universidad de Alicante 
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4.3 Un altre actor entra en escena: el mercat en competència 

 

Per a una correcta liberalització tant del sector funerari com de la resta de mercats 

abans públics, és necessari que les autoritats, ara en funcions de “policia” i no com 

agent membre de la oferta, estimulin i garanteixin la lliure competència i la llibertat 

d’empresa. Tot això encaminat a oferir un servei de qualitat  de forma eficient. És per 

aquest motiu que el tercer període que analitzem marcat per l’entrada d’una nova 

empresa és una conseqüència natural del procés liberalitzador. 

D’aquesta forma és difícil trobar una situació de col·lusió en un mercat abans 

regulat i ara liberalitzat però anem a veure-ho més concretament en el nostre cas concret. 

 

Hipòtesis inicial 

 

Del 2005 fins a l’actualitat: Al entrar la nova empresa, i trencar el monopoli es 

produeix un càrtel per tal de mantenir els preus al nivell en que s’havien mantingut fins 

aleshores. 

 

Comprovació de la hipòtesis 

 

A partir del 2005, amb l’entrada de la nova empresa i la situació privilegiada 

d’aquest tipus de servei, pensàvem que pot ser es podria haver fet algun tipus de càrtel 

per tal de no entrar en una guerra de preus i així poder continuar mantenint els preus alts 

maximitzant així, els ingressos tant els uns com els altres. 

 

Tanmateix, la situació real que es dóna al mercat actualment és molt més 

complicada i diferent del que reflecteix la nostra hipòtesis, per tant, aquesta també hem 

comprovat que és falsa. 

 

En primer lloc, cal esmentar que en el moment en que SFB s’assabenta de 

l’entrada de la nova empresa (SFI), decideix fer grans canvis en el tipus de direcció i els 

objectius que la seva empresa tenia des de 1956  per tal d’estar preparats per al moment 

en què l’entrada de SFI es fes efectiva, però, sense tocar els preus en cap moment. 
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Un dels canvis essencials, és la contractació del Sr. Eduard Vidal i Regard
18

 com 

a nou director general amb la intenció de que fes totes les modificacions necessàries per 

poder competir al seu mercat habitual transformat per una nova situació de competència.  

 

Un dels primers i més importants canvis portats a terme pel nou director, va ser 

la minimització dels costos pel que fa a les provisions. Simplement, s’havien de fer les 

tradicionals subhastes de manera diferent, en comptes d’obtenir un preu mitjà de tots els 

assistents, el preu s’obté d’aquell qui ho posi més baix encara que aquest únic proveïdor 

s’emporti tota la quota de mercat. 

 

Per altra banda, es comença a cuidar més als clients i als seus familiars, ja que 

abans al posseir el monopoli encara que aquests quedessin descontents, els consumidors 

tenien l’obligació de tornar-los a contractar si tornaven a necessitar els seus serveis, 

donat que no hi havia una altre possibilitat. Actualment, els hi ofereixen més serveis, 

intenten complir les seves promeses així com les seves expectatives i fan publicitat entre 

d’altres. 

 

Altre recent canvi i un dels més importants, és l’escissió de Cementiris de 

Barcelona
19

  i Serveis Funeraris de Barcelona a l’octubre del 2006. Aquesta escissió era 

necessària per afavorir la lliure competència en igualtat de condicions, ja que, sinó, a 

l’hora de procurar els seus serveis Cementiris de Bcn podria beneficiar a SFB degut a la 

pertinència a la mateixa empresa i per tant, no hi hauria igualtat de condicions, situació 

inintel·ligible si parlem d’una situació de competència i lliure mercat.  

 

Deixant de banda el cas concret de SFB i tornant a la situació dels serveis 

funeraris en general; els lectors del nostre treball es poden preguntar perquè si no hi ha 

cartel els preus no baixen. 

 

Per contestar a aquesta pregunta hem de tenir en compte que aquest sector del 

mercat és molt particular per diverses raons. Per una banda, la demanda és totalment 

inelàstica, és a dir, per molt alts que siguin els preus totes les famílies dels difunts han 

                                                 
18

 Amb el qual ens vàrem entrevistar per a poder obtenir part de la informació. Adjuntem l’entrevista 

transcrita a l’annex. 
19

 Empresa totalment pública dedicada a la gestió dels cementiris i els crematoris 
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de contractar els serveis funeraris. A més, és un moment delicat per a qui pateix la 

pèrdua d’un familiar, per això, aquestes persones no estan d’humor per anar comparant 

preus o buscant el servei més barat dins d’una mateixa empresa, ja que el pensament 

habitual dels familiars és “això només passa una vegada a la vida, i el que contractem 

és l’únic que tindrà per sempre” tot això amb l’afegit de que han de decidir on ho faran 

en menys de 48 hores, provoca que el sector dels serveis funeraris sigui un dels pocs 

serveis en que la gent no busca el més barat ni es queixa dels preus. 

 

A més, hem de tenir en compte que cadascuna de les empreses ha escollit els 

seus preus de manera independent encara que s’assemblin. SFB ha deixat els preus que 

ja tenia fixats anteriorment, l’únic canvi que fa anualment és l’augment de preus en la 

mateixa proporció de l’IPC, per tant no els ha canviat els per l’entrada de SFI. En el cas 

de SFI, els preus van ser fixats en funció dels que ja estaven utilitzant a l’Hospitalet de 

Llobregat, on ja porten molts anys amb el monopoli, i d’igual manera que SFB, també 

augmenten anualment els preus amb l’IPC. 

  

Aquestes són algunes de les raons que ens expliquen perquè encara que hi hagi 

competència no baixaran els preus. Llavors la resposta al que està passant actualment al 

mercat és que les dues empreses que operen a Barcelona lluiten en una guerra de serveis 

i no de preus, ja que saben que les famílies contractaran el servei habitual al preu que 

sigui i el que intenten és aconseguir que una mateixa família contracti el màxim de 

serveis possibles per tal d’obtenir d’aquesta manera majors ingressos i a més, 

aconseguir captar nous clients oferint-los un major ventall de serveis i no per la via de 

reducció de preus. 

 

 

Exemple numèric 

 

En aquest apartat proposem un exemple amb alguns dels serveis disponibles 

comparant els preus de cadascuna de les empreses. 

 

Cal esmentar abans de començar, que no és fàcil comparar els resultats obtinguts 

en ambdues empreses, ja que ens trobem amb la dificultat de que un servei a una 

companyia o altra pot divergir per causes com l’eficiència, la rapidesa, la delicadesa o 
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inclús la quantitat de flors que hi ha en un centre o els metres quadrats de les sales de 

vetlla, que són característiques del servei que es valoren, però no es poden quantificar 

monetàriament. Així que els nostres resultats són merament orientatius i com a mostra 

del que podria ser un servei mitjà. 

 

 

A l’esquerra veiem la sala 

d’oratori de SFB. A la dreta, 

una sala de vetlla de SFI 

 

 

 

Aquest exemple també ens ajuda a demostrar la idea de que al sector del mercat 

funerari, la competència entre les empreses no es veu reflectida per una guerra de preus, 

sinó de serveis. 

 

 SFB SFI 

Fèretre 1578,25 1473,80 

Sala de Vetlla 232,19 241,51 

Ús de l'oratori ------- 31,48 

Tramitació e impressus 117,70 140,86 

Taponament i materials absorvents 96,30 97,25 

Vestició 42,80 41,84 

Flors (1 corona i 1 centre) 267,50 267,00 

Recordatoris (100) 58,85 40,45 

Ambulància (fins al tanatori) 90,95 ------- 

TOTAL 2484,54 2334,19 

 

 

Com ja hem esmentat anteriorment la mitjana dels serveis 

funeraris ronda els 2.500€ i per això hem cregut convenient realitzar un 

exemple que s’ajusti a aquesta quantitat, escollint els serveis esmentats 

perquè segons els nostres entrevistats són els serveis que es contracten 

habitualment; altres serveis que s’utilitzen amb freqüència són per 

exemple els serveis musicals, els cotxes d’acompanyament, etc. Però a 

més, la gran gamma de serveis que ofereixen s’amplia i millora contínuament; dins dels 
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serveis introduïts recentment podem destacar entre d’altres el subministrament de 

vestits
20

, la custòdia de mostres de teixit per al traçat de l’ADN o la conversió de cabells 

en diamants de diferents mides i colors. 

 

Com es pot observar, no hem esmentat en cap moment els preus de les 

incineracions o els lloguers de la inhumació ja que aquests serveis no pertanyen als 

serveis funeraris (tanatoris) sinó que d’això s’encarrega l’empresa pública Cementiris de 

Barcelona. 

 

Per últim, hem de destacar, que el preu del servei varia segons la quantitat i la 

qualitat dels serveis que es contractin, però el que fa augmentar el preu de forma 

desorbitada són els fèretres que poden divergir des dels 120€ fins als 7.500€ o la 

contractació d’esqueles que poden arribar fins als 9.000€. 

 

Així, podem concloure que no es pot afirmar que les funeràries s’aprofitin del moment 

que viuen les persones que han perdut un familiar però el fet de que la demanda estigui 

tant condicionada com vam veure en el seu moment fa que l’elecció no es doni en 

condicions normals. 

 

Conclusió 

 

En mode de conclusió, veiem que SFB i SFI no han produït un càrtel, perquè les 

empreses mantenen un comportament de guerra de serveis per tal d’aconseguir el 

màxim de quota de mercat possible respecte l’altre i, concretament en el cas de SFB que 

abans la tenia tota, s’ha pres masses molèsties per a adaptar-se a la nova situació de 

mercat. 

 

 

CAS PRÀCTIC: MERCAT FUNERARI ARREU DE L’ESTAT 

 

Com en molts mercats els organismes públics poden estar determinants per garantir un bon 

funcionament del mercat. Quan es va liberalitzar el sector de les funeràries, era competència dels 

                                                 
20

 En aquest servei, la companyia s’encarrega d’escollir i comprar el vestit que el difunt portarà a la 

cerimònia. No és el mateix que la vestició, que consisteix simplement en possar-li al difunt el vestit que 

porten les famílies. 
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ajuntaments privatitzar o no l’empresa que fins al moment havia tingut el monopoli del mercat. Si 

recordem el cas de Barcelona, SFB era l’empresa inicial i a dia d’avui un 51% de les accions encara està 

en mans del consistori. Tot i així, cada municipi tracta aquest tema d’una forma diferent. N’hi ha en que 

tots els serveis estan privatitzats, però també es troben localitats on existeix encara un monopoli. 

 

Si ens fixem en la capital, veiem que hi ha cinc funeràries. Tot i així, aquest fet no garanteix una 

alta qualitat del servei i de fet Madrid no es troba entre les ciutats on aquests serveis tenen la major 

qualitat segons estudis de l’OCU. Cal destacar que a Madrid, abans que es privatitzes l’empresa pública, 

aquesta era considerada una de les més rentables de l’Estat espanyol. Tot i així, a causa d’una mala gestió, 

l’ajuntament va decidir desprendre’s de l’empresa i vendre-la pel mòdic preu de 100 pessetes (0’60€) per 

acció. Aquest fet ha portat molta controvèrsia i encara s’està jutjant si la venda va ser lícita o no. 

 

Un exemple diferent el trobem a la ciutat de Girona on una única empresa privada s’encarrega de 

tots els serveis funeraris de la ciutat. Aquest mateix exemple el trobem en molts indrets, tot i que és més 

comú que l’empresa en qüestió sigui encara pública. Cal destacar que en localitats petites hi ha una o cap 

empresa i el que se sol fer moltes vegades és agrupar diverses poblacions i donar a concurs el servei, 

assegurant un gestió eficient i un bon servei als ciutadans. 

 

També existeixen llocs on hi operen diferents empreses que solen ser privades o una d’elles 

mixta. En aquests casos l’ajuntament controla els preus de mercat, tot i que la resta ho decideix la 

iniciativa privada. Aquest punt és molt beneficiós pels ciutadans ja que la competència ajuda a que els 

serveis siguin de més qualitat. A més, no hi ha el problema que es genera quan hi ha moltes empreses al 

mercat, en què per aconseguir clients s’ha de recórrer a estratègies penades per la llei. 

 

El nombre d’empreses al mercat, l’estat jurídic d’aquestes, ... depèn molt del lloc on ens trobem. 

La privatització i la liberalització han estat beneficioses a nivell general en aquest mercat perquè han 

ajudat a trencar amb el monopoli i a tenir un servei més acord amb els preus que es paguen. Tot i així, 

sempre hi ha casos on la mà de l’home i el seu afany de lucre acaba corrompen el mercat. S’ha de tenir 

present que el mercat funerari és com qualsevol altre i la competència sempre és beneficiosa.  
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4.4 Entrada d’una tercera empresa al mercat 

 Què passaria si entrés una nova empresa al mercat? Seria viable? Són prou 

importants les traves administratives perquè sigui inviable l’entrada d’una altra 

empresa? O és més important el prestigi de les ja existents? 

 

L’entrada d’una nova empresa és possible sempre que compleixi amb els 

requisits que abans hem analitzat. Tot i així, l’empresa ha de conviure amb dos fets més. 

Primer de tot, per iniciar una nova funerària ha de realitzar una gran inversió i 

segonament, ha de competir amb dues empreses, ja establertes al mercat i que tenen una 

gran quota del mercat. 

 

D’aquesta forma, si passem a analitzar els costos per una empresa, utilitzarem un 

estudi de l’OCU que es va realitzar al 2004. En ell es diu que per una població major de 

10000 persones es requereix:  

 

Tipus de cost Quantitat monetaria 

Inversió inicial Entre 1000 i 800 mil euros 

Construcció i acondicionament Uns 480 mil euros 

Terreny de 1000m
2
 Uns 450 mil euros

21
 

Cotxe fúnebre
22

 Uns 32 mil euros per cotxe 

Despeses de contractació  

Taxa municipal per la llicència d’obertura  

 

Tot i així, si les coses funcionen l’empresa pot obtenir un marge 

de beneficis d’entre el 18% i 20% anual la qual cosa li suposaria una 

bona inversió, encara que com en tots els negocis existeix el risc al 

fracàs. Cal destacar, que en el mercat de barceloní, com ja hem 

comentat en tot el treball existeixen dues empreses. L’una té quasi bé la 

totalitat del mercat, ja que disposa d’una major flota. A més, s’ha de destacar que el 

servei que ofereix és de qualitat i any rere any innova nous serveis per incloure dins els 

                                                 
21

 Dades actualitzades a la web del ministeri de vivenda. 
22

 L’ordenança estipula que la flota mínima és de 14 vehicles 
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packs. Aquest fet fa que sigui molt difícil competir-hi en tant que una nova empresa 

hauria d’invertir una gran suma de diners per promocionar-se.  

Sabent això, si nosaltres fóssim una tercera empresa que es volgués establir al 

mercat col·locaríem la nostra seu entre l’eixample i Sancho de Ávila però tocant el 

litoral, ja que és un dels pocs indrets de Barcelona on cap de les dues empreses hi 

estigui establerta. 

 

 

Mapa amb la situació dels diferents tanatoris de Barcelona 

 

 A més, s’hauria d’oferir algun servei que les altres dues no donessin, ja que com 

s’ha analitzat, amb el preu és molt difícil jugar-hi, ja que la demanda és molt inelàstica. 

 

Per altra banda, quan vam anar a parlar amb les empreses que operen a 

Barcelona i els vam formular la pregunta sobre què farien si entrés una nova empresa el 

mercat, ambdues ens van respondre que seguirien amb la mateixa política. Per SFB, a 

curt termini, la política que s’ha de seguir és la de competir amb els serveis i són els que 

tenen majors recursos per portar-la a terme. Si ens posicionem al costat de SFI la veritat 
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que l’entrada d’una nova empresa els faria més mal, ja que s’estan iniciant en aquest 

mercat, tot i que com hem vist abans al primer any han obtingut bons resultats. Tot i així, 

aquests són més sensibles als canvis en el mercat, ja que tot just comencen. 

 

Si ens fixem des del punt de vista dels consumidors, com major sigui la 

competència, millor pels seus interessos. Com ja hem comentat, quan SFB operava sola 

al mercat moltes vegades no mirava pels interessos dels consumidors, però quan va 

entrar SFI les coses van canviar. Mentre abans un operari de SFB es podia permetre el 

luxe de tardar 6 hores en recollir un mort, ara aquesta situació és una raresa. D’aquesta 

forma, l’entrada de noves empreses al mercat és beneficiosa. Cal destacar, però, que si 

parlem en termes de teoria econòmica, ens trobem en un cas de rendiments creixents 

d’escala. Això significa que l’entrada de dues, tres, quatre... és beneficiós pel mercat, 

però arriba un punt en què el mercat es satura i és impossible que entri cap altra empresa. 

El problema és saber quan s’ha de parar i quin és el nombre màxim d’empreses. Tot i 

així, veien l’experiència en altres indrets, una tercera empresa seria perfectament viable 

en aquest context. 

 

En quan a les restriccions que imposa l’ajuntament  no entrarem en si són molt 

exigents o no, ja que hi ha disparitat d’opinions en tots el entrevistats, per tant, per ser 

imparcials, que és la política que hem volgut seguir en el treball, no donarem la nostra 

opinió. Més enllà de les restriccions, el que sí és evident, és el fet que SFB és el 

principal obstacle quan hi ha una nova empresa al mercat. Analitzant els beneficis que 

ha obtingut aquesta en el darrer exercici, un s’adona que SFI no li ha fet molt malament, 

ja que aquests són bastant iguals als de darrers exercicis. 

 

En resum, l’entrada d’una nova empresa és perfectament viable, sabent que està 

operant en un mercat amb un líder molt poderós i que li caldrà aportar quelcom 

innovador per fer-se un quota de mercat. 
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4 Evolució dels beneficis 

 

En aquest gràfic podem veure l’evolució dels beneficis de SFB abans, durant i 

després de cadascun dels canvis al mercat d’aquest sector. Com podem veure, els 

beneficis evolucionen en sentit ascendent gairebé sempre des de que tenim dades, del 

1983 al 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració propia a partir de dades de les memòries de SFB i del registre mercantil 

 

En el primer període; de 1983 a 1996, moment en que l’empresa és totalment 

pública, veiem que hi ha beneficis positius de més de dos milions d’euros de mitjana 

anual, aquests es mantenen més o menys constants amb excepció del 2004, any en què 

hi ha una recuperació dels nínxols des de 1986 a 1994.  

 

Hem de tenir en compte, que aquestes quantitats astronòmiques de beneficis les 

tenen encara que no minimitzen costos, això ens indica que el preu dels  serveis que 

ofereixen està molt per sobre dels preus amb lliure competència on els beneficis són 

cero.  

 

El segon període analitzat transcorre de 1997 a 2005, recordem que aquest 

període es caracteritza per la liberalització i la privatització del mercat dels serveis 
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funeraris on veiem que l’evolució dels beneficis és ascendent amb una mitjana de més 

de nou milions d’euros anuals.  

 

En aquest període, destaquen els resultats del 2003 amb uns beneficis de 

15.547.710 euros (més de sis milions d’euros de diferencia amb la mitjana anual) deguts 

a uns beneficis extraordinaris obtinguts gràcies a haver guanyat un judici on els van 

haver de retornar uns impostos que havien estat pagant fins aleshores. A més, hem de 

tenir en compte que l’augment dels beneficis al 2005 d’una manera més acusada es pot 

deure al fet de que ja s’estaven efectuant els canvis per a l’entrada de la nova empresa, 

SFI, amb la corresponent minimització de costos i ampliació de serveis oferts. 

 

Per últim, tenim les dades del 2006, any en que es posa en funcionament SFI. 

Veiem que SFB sofreix un petit retrocés en quant a la quantitat dels beneficis però això 

no es deu a l’esmentada entrada de la competència al mercat, sinó a l’escissió de SFB i 

Cementiris de Barcelona ja que a partir de l’1 de gener del 2006, els beneficis d’aquesta 

segona empresa es comptabilitzen de forma independent. Això, ha provocat que els 

ingressos sofreixin un descens del 21,49%, però, cal tenir en compte que a la vegada 

s’han reduït els costos sobretot en aprovisionaments i despeses de personal. 

 

Com acabem d’explicar, els beneficis no s’han reduït gaire per l’entrada de SFI, 

i encara que això ens pugui sorprendre, es deu al fet de que sols els hi ha tret un 8% de 

quota de mercat i a la vegada SFB ha augmentat els ingressos dels serveis contractats 

per difunt. 

 

Com  a apunt podem esmentar que no podem tenir les dades dels beneficis de 

SFI a Barcelona ja que comença a operar al 2006 i per tant, no tenim cap any complet 

per a poder comentar els beneficis anuals, però si tenim en compte que els preus són 

semblants, els costos han de ser també aproximats (sense tenir en compte els costos 

d’entrada al mercat)  i s’emporta un 8% de la quota de mercat els beneficis estimats si 

hagués operat tot el 2006 haurien estat aproximadament de 860.000 euros. 

 

A mode de conclusió, veiem que els serveis funeraris a Barcelona ha estat 

sempre un sector amb grans beneficis amb tendència ascendent durant els anys estudiats. 

A més podríem arriscar-nos a afirmar que es necessita l’entrada al mercat de més 
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empreses per tal de poder arribar a la lliure competència i beneficiar així a tots els 

ciutadans barcelonesos que a la fi son els consumidors. 
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5 Conclusions 

 

 En aquest apartat intentarem explicar a forma de resum les característiques del 

mercat que hem estudiat tenint en compte els components d’aquest i la seva evolució 

històrica. Tot això encaminat a arribar a unes conclusions per a confirmar o refusar de 

forma argumentada les hipòtesis que al començar l’estudi vam plantejar i aclarir 

conceptes que representen una part important del projecte. 

 

 En el primer període analitzat que comprenia fins la liberalització del sector que 

fou iniciada 1996 des del govern central amb la RDI 7/1996 podem corroborar que 

l’empresa pública no maximitzava els beneficis tal com vam plantejar al principi. El 

motiu és troba en els costos i no en els ingressos com es podia pensar sense conèixer la 

situació en detall. 

 

 En quant al següent escenari, a partir de l’ordenança municipal, l’empresa passa 

a ser privada mantenint part de la propietat i del control l’ajuntament. D’aquesta forma 

les ineficiències en l’estructura de costos es mantenen fet que es contradiu amb la nostra 

hipòtesis que apostava per una maximització dels beneficis aprofitant la situació 

d’unicitat en l’oferta d’un monopoli amb una demanda constant. 

 

 Finalment, la situació amb la nova empresa ens aporta una lliçó pràctica de 

l’adaptació de SFB que passa a convertir-se en una empresa totalment competitiva 

aprofitant la situació de lideratge i sabent transformar una estructura que, com hem vist, 

presentava ineficiències. També hem observat que aquí tampoc es compleix la hipòtesi 

plantejada ja que ens trobem amb una situació de competència perfecta expressada en 

una “guerra de serveis”
23

. 

 

 Precisament, aquesta competència en termes de qualitat i no de preus és la 

sorpresa més important que no contemplàvem com a possible però que com a resultat de 

les limitacions de la regulació representen el camí que segueixen les empreses per 

diferenciar-se de la competència i atreure a la demanda. 

                                                 
23

 Amb aquest concepte ens referim a les estratègies que segueixen les dues empreses que busquen 

augmentar la varietat i la qualitat en els serveis que ofereixen. 
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6 Propostes de millora 

 

Un cop analitzat el mercat dels serveis funeraris a la ciutat de Barcelona som capaços de 

detectar el que creiem que són ineficiències en el seu funcionament. Amb això ens 

referim en concret a aquells aspectes del sector que podrien millorar amb modificacions 

en la regulació. 

 

 Primerament comentarem la presència del sector públic com a prestador de 

servei que, encara  que integrat dintre una empresa privada, continua beneficiant-se del 

51% dels beneficis que obté SFB i forma part a la vegada de regulador. Aquesta dualitat 

en els papers que desenvolupa l’ajuntament pot representar disfuncions en el mercat si 

ho comparem amb una hipotètica situació de competència perfecta. En aquest escenari 

parlaríem d’una institució encarregada únicament de controlar. Aquest paper de policia 

és necessari pel compliment dels serveis que s’han de prestar als ciutadans i, més 

concretament en un sector tan sensible com el funerari.  

 

 Com hem estat argumentant durant tot el projecte, l’objectiu que persegueixen 

els canvis en la regulació és d’arribar a maximitzar la qualitat i la productivitat 

mitjançant l’assoliment d’un nivell de competència tan elevat com les pròpies 

limitacions del sector permeten. D’aquesta forma resulta necessari, creiem, intentar 

modificar la legislació que actualment està regint el mercat funerari a Barcelona i l’àrea 

metropolitana. 

 

 El primer canvi és tan beneficiós com complicat d’aplicar per les modificacions 

que comporta en la legislació i per la quantitat d’institucions que es veuen implicades de 

forma directa. Aquesta reforma integraria en un sol espai legal l’àrea metropolitana de 

Barcelona deixant per a un debat més profund l’abast d’aquest espai. Amb això es busca 

que les limitacions que actualment hi ha marcades pels límits geogràfics de cada 

població desapareguin per deixar en lliure competència a la totalitat d’empreses presents 

en cada municipi. 

 

 Com hem dit, aquesta modificació és la més complexa però permetria a les 

empreses expandir-se sense haver de tenir un tanatori en cada municipi i als clients 
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augmentar les possibilitats d’elecció beneficiant-se de la nova situació. Amb aquests 

beneficies ens referim a l’augment de qualitat i, encara que amb les restriccions de la 

regulació, l’ajustament dels preus que comporta l’augment de la competència. Aquest 

escenari permetria eliminar les empreses ineficients o les que fossin incapaces d’assolir 

els nivells de qualitat que requereix la demanda. Volem recordar les restriccions 

importants que en el sector funerari suposa l’emplaçament del lloc d’enterrament i el 

tanatori en referència al domicili habitual del difunt. 

 

 Sigui per una via o un altra i davant la poca presència d’empreses en 

l’oferta funerària barcelonina creiem necessària l’entrada de més  entitats disposades a 

competir en un mercat que actualment veu coberta amb qualitat la demanda. Amb això i 

les restriccions d’entrada marcades per llei, Barcelona presenta un grau de barreres a 

l’entrada elevat. Però pel benestar de la societat i tal com la tendència de canvi en els 

paradigmes de la teoria econòmica indiquen això no ha d’impedir enriquir el mercat 

mitjançant l’augment de la competència. 
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Entrevista al Sr. Eduard Vidal 

 

Director general de Serveis Funeraris de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Què passa amb les persones que no tenen diners per pagar-se un enterrament? 

Hi ha un servei de beneficència que paga les despeses que generen les persones 

que no es poden pagar els enterraments. Això ho decideix l’assistenta social. A 

nosaltres ens arriba un paper firmat per ella que ens diu que la persona no es 

pot pagar un enterrament i nosaltres ens hem de fer càrrec. 

 

b. Però l’ajuntament dóna ajudes per aquestes persones? 

Les ajudes que dóna l’ajuntament són irrisòries, la major part de la despesa cau 

sobre nosaltres. A més, gairebé tota la beneficència la fem nosaltres. Com que 

som una empresa mixta gairebé tot ens ho deriven a nosaltres. De les dues 

empreses que operem a Barcelona gairebé el 90% del servei ens els donen a 

nosaltres. 

 

c. Sabem que hi ha hospitals que sempre deriven els seus morts a un tanatori o altre. 

Tenen convenis, acords... amb hospitals, geriàtrics... per portar les baixes que 

puguin tenir als seus tanatoris? 
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No tenim acords amb cap hospital. El que passa és que donem un servei de 

qualitat. Per tradició ja hi ha llocs que sempre ens han donat el servei i com que 

han quedat satisfets amb aquest sempre ens criden a nosaltres. 

 

d. Hi ha llocs que aprofitant l’estat d’ànim de les famílies el camiller aconsella a la 

família sobre a quin tanatori ha d’anar. Què n’opina. 

Aquí no passa això. Això passa a Madrid que hi ha hagut molts corrupció i 

molts alts càrrecs estant esquitxats a causa d’aquest tema. Aquí sortosament la 

gestió dels serveis funeraris és molt correcte i dintre els límits que posa la llei, si 

no fos així, estaríem parlant de corrupció i, almenys en el nostre cas aquesta 

paraula no existeix. 

 

e. Com afecta el preu a la demanda? Poden millorar la quota de mercat rebaixant el 

preu? 

El preu no és la única variable que té pes sobre la demanda, és més, aquest és 

dels factors amb menys importància en aquest sector. Mentre que si vas a un 

supermercat si que entre dos productes similars et quedaràs amb el més barat, 

en aquest cas tu no pots adaptar la demanda sinó que l’has de crear. Nosaltres 

treballem amb asseguradores que comprenen un 60% de la nostra quota i amb 

famílies que comprenen el 40%. En el nostre cas els preus estant controlats pel 

consell d’administració, format en gran part per regidors de l’ajuntament, 

d’aquesta manera, no podem posar preus desorbitats als nostres productes. 

Tampoc els podem reduir gaire més perquè si no hi sortiríem perdent, per tant, 

aquests no són el més important a l’hora de que les persones vinguin a nosaltres 

o es decantin per la competència. Trobo que la qualitat que sempre hem ofert i 

el màrqueting són els elements més importants. Les asseguradores també 

busquen les millors ofertes per poder treure el major rendiment del seu negoci, 

per tant, necessiten bones ofertes i bons serveis per incloure dins els packs i 

satisfer els seus clients.  

 

En aquests casos les famílies estant bastant disposades a pagar el que se’ls 

demana per un enterrament, sempre sota una màxims de preus. Però és el que 

dèiem, si per 3000 euros pots tenir un servei digne i a més tres complements et 
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quedaràs abans aquí que anar a una altra empresa on, per exemple, el tanatori 

estigui més malament o els complements en siguin només dos. 

 

f. Com han evolucionat els preus des de 1996? 

Els preus van variant segons l’IPC. Com que som una empresa mixta implica 

que aquests no poden ser molt elevats i han de passar un control. L’altre 

empresa, com que és privada pot posar els preus que vulguin sense haver de 

passar cap revisió. Els preus sempre han estat controlats, ja quan érem un 

monopoli incloent ara que estem en competència. 

 

g. Però nosaltres tenim entès que SFI ha de presentar els seus preus a l’ajuntament 

i aquest li ha d’aprovar. 

No funciona pas així, ho teniu malentès. SFI com empresa privada pot fixar els 

preus que vulgui als seus serveis, el que sí és cert és que ha de portar els preus a 

l’ajuntament hi aquest pot fer recomanacions sobre si són excessius, però en cap 

cas decideix sobre ells. Cal que tingueu en compte que com és un servei públic 

l’ajuntament ha de portar un mínim control perquè no es faci el que es doni la 

gana. 

 

h. Com els fixen vostès els preus? 

A partir dels costos marquem un marge de beneficis. Tot i així, és una mica 

difícil comparar preus perquè cada empresa inclou uns serveis dintre els preus i 

aquests varien entre empreses. Depenent els complements que contracti cada 

consumidor aquests variaran més o menys. En aquest punt és on juguem les 

funeràries per obtenir més beneficis. Ja que no podem variar la demanda, 

perquè la quantitat de morts és bastant fixa al llarg dels anys, el que hem de fer 

és modular la decisió de despesa de les persona i això s’aconsegueix incloent 

nous serveis, complements... 

 

i. El marge de beneficis és constant en tots els serveis que ofereixen? 

No el marge de beneficis varia segons la qualitat del nivell. Per exemple un pack 

de nivell A tindrà un marge de beneficis més alt que un pack de nivell C. 
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j. Es veuen influenciats per asseguradores o altres organismes aliens a l’empresa a 

l’hora de fixar els preus? 

En quan a les asseguradores contractem amb elles uns packs que quan els seus 

clients es moren, ja amb la quota que han pagat els entra tot. També els fem 

preus especials, ja que ens ajuda a tenir una clientela fixa. Especialment s’han 

arribat acords amb asseguradores amb l’entrada de la nova empresa. Heu de 

saber que els acords amb asseguradores, a part de beneficiar-nos a nosaltres 

també els beneficia a elles. Per exemple quan una persona es mort d’una 

asseguradora pot escollir el tanatori que més li interessi encara que 

l’asseguradora tingui un acord amb una empresa concreta. El que vull dir és 

que si tu ets de Santa Lúcia i aquesta té una acord amb SFB, però el client vol el 

tanatori d’Horta (SFI) té perfectament el dret d’anar-hi, tot i que a 

l’asseguradora li sortirà més car perquè amb SFB hi tenia un acord. 

 

k. Creu que l’entrada de noves empreses augmenta el benestar dels ciutadans o pel 

contrari el perjudica? 

Sens dubte l’augmenta. Penseu que abans que entrés al mercat SFI com que 

SFB tenia el monopoli del sector, el servei no era tan bo com ara. Per exemple 

quan vaig arribar, tenia queixes de molts consumidors i, especialment hospitals 

que els havien tardat gairebé sis hores a venir a buscar el mort. Amb l’entrada 

de la nova empresa aquests episodis ja no es donen simplement pel fet que si ara 

el client no està satisfet marxa a la competència i això no ens interessa. Aquesta 

empresa sempre ha donat serveis de molta qualitat i això es veu pal·lès en el fet 

que tot i haver-hi la nova empresa, la nostra quota de mercat no ha disminuït 

gaire, la gent es refeia de nosaltres perquè oferim qualitat que, en un mercat on 

la demanda és tan inelàstica i tan fixa, per obtenir clients hem de tirar per 

aquesta via.  

 

l. Ha canviat la política de SFB des de l’entrada de la nova empresa? 

Com us acabo de comentar la qualitat ha estat la millor arma amb la qual ha 

jugat SFB. Per molt que entrin noves empreses la gent sap que amb nosaltres hi 



 44 

trobarà tot allò que necessita, amb una qualitat immillorable i amb uns preus 

bastant assequibles. Amb l’entrada de la nova empresa el s’ha intentat és reduir 

costos, millorar els punts dèbils que teníem i promoure nous productes i serveis.  

A mi em van contractar per dirigir l’empresa en vistes a l’entrada de SFI i el 

primer que faig fer va ser donar a concurs tots aquells serveis que 

diversificàvem amb moltes empreses. 

 

m. Ens ho pot explicar? 

Sí, és molt senzill. Quan SFB era pública el que mirava era repartir tot el que 

adquiria entre distints proveïdors, havíem de cuidar els sectors i els subsectors 

que derivaven dels serveis funeraris. El que em refereixo és que si necessitava 

corones de flors, aquestes les comprava a diferents proveïdors de flors a un preu 

mig que era relativament superior al que paga per exemple ara. Amb això el que 

aconseguia era donar negoci a altres empreses i fer aquesta tasca social que 

una mica han de fer les empreses públiques. Fa tres anys, quan vaig entrar jo a 

treballar, vaig creure convenient reduir costos per ser més competitius i, per 

tant, el que es va fer va ser donar a concurs tots aquests serveis i, els que ens 

oferien les millors ofertes, eren els que es quedaven amb nosaltres. 

 

n. A part de minimitzar costos també ha dit que van seguir dues polítiques més: 

millorar els seus punts dèbils i llençar nous productes i serveis. 

 

Pel que fa al primer punt com us he comentat abans hi havia algun aspecte que 

s’havia de parar atenció. Varem intentar donar solució a alguna de les queixes 

més comunes que anaven formulant els consumidors i d’aquesta manera ser més 

eficients. Amb això varem solucionar un problema que encara que sembli que no 

té importància la realitat ens diu que és tan o més poderós el boca a boca que 

una campanya publicitària, per tan va ser bo cuidar aquest aspecte. 

 

En quan al llançament de nous productes, últimament hem donat molta 

importància a aquesta via perquè ara per ara és la més fàcil d’explotar i la que 

ens pot donar un valor afegit en relació amb l’altra empresa. El que fem és 

reunir-nos i proposar idees noves sobre possibles serveis que serien interessants 

pel públic. Llavors treballem sobre les idees i llencem al mercat les propostes. 
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Algunes tenen èxit, les altres no. Més o menys 4 de cada 5 propostes que llencem 

al mercat té èxit. Creureu  que és un bagatge molt pobre però és la única forma 

de saber si agradarà realment. Cal dir que fem estudis de mercat sobre les 

percepcions que poden tenir al usuaris davant d’un nou servei, però fins que no 

es posa a la pràctica no se’n poden extreure resultats. Per exemple, quan vam 

iniciar la música als velatoris, el primer que ens van dir és que era una falta de 

respecte, però ara, gairebé entra en qualsevol pack, està bastant interioritzat. 

Tot va d’acord amb el canvi de preferències de les persones i amb com 

consideren de tradicional un servei. Per exemple no es poden comparar els 

casaments de fa 20 anys amb els que es fan ara, tot va canviant i els serveis 

funeraris no es pot quedar enrere perquè a fi de comptes és una empresa com 

qualsevol altra. 

 

Un altre exemple de nou servei és el de vestits per als difunts. Us ho explico com 

a anèctodota personal. Una vegada, a un amic meu se li va morir el seu pare. 

Quan l’havien d’enterrar i el tenien al tanatori, el van trucar i li van dir que els 

portes un vestit per enterrar-lo. Ell va anar a l’armari, va mirar i no va trobar 

res adequat. Va anar al Corte Inglés i clar, no sabia exactament la talla, a més, 

tampoc podia dir que era per un mort. Arrel d’això, vaig decidir iniciar un nou 

servei de vestits per morts i, tot i que en un principi creiem que no tindria moltes 

sortides, a la llarga ha funcionat molt bé i aviat l’inclourem com a part de tots 

els packs, no serà un complement sinó, que estarà en el servei. 

 

o. Quin paper té actualment l’ajuntament a SFB? 

Com ja debeu saber l’ajuntament té el 51% de les accions de SFB, això què 

implica doncs que actua com un accionista més i té majoria en el consell 

d’administració. Aquest rep els dividends quan hi ha repartiment i si es 

necessita una ampliació de capital en dóna de diners. En aquest punt, quan SFB 

vol fer un inversió no acull a demanar préstecs bancaris (endeutar-se) sinó que 

ho finança tot amb el seu cash-flow o extraordinàriament amb els diners dels 

accionistes. Per exemple, quan vam construir el tanatori de Sant Gervasi, que va 

ser la última gran inversió que ha realitzat SFB vam haver de demanar líquid 

als accionistes. 
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p. Com vostè sap quan es va liberalitzar el mercat funerari, era competència de 

cada ajuntament fixar una sèrie de requisits per l’entrada de noves empreses al 

mercat. No creu vostè que és anar en contra de la competència que part 

implicada en una empresa fixi els criteris per a l’entrada de noves empreses? 

Una cosa són els que decideixen sobre els requisits que han de complir les noves 

empreses i els altres són els tècnics que treballen en aquest camp i que tenen el 

coneixement per realitzar el procés de liberalització del mercat amb èxit. Les 

regles a l’entrada d’aquest mercat les va aprovar el plenari de l’ajuntament. És 

cert que tècnics dels serveis funeraris van donar la seva opinió a l’hora de 

redactar la ordenança, però en cap cas van aprovar-la. Aquest procediment és 

el que han seguit molts altres sectors, per exemple el de les aerolínies. Abans 

Ibèria operava sola a l’estat espanyol. Quan es va liberalitzar el mercat, es va 

recórrer a tècnics d’Ibèria per poder redactar les lleis que controlaven 

l’entrada de noves empreses al mercat. Però, qui millor que persones que han 

treballat tota la vida a serveis funeraris per saber quins mínims han de complir 

els competidors per mantenir un nivell de qualitat acceptable! 

 

S’ha de dir que encara que l’ajuntament prengués part en la redacció de 

l’ordenança municipal, la gran barrera d’entrada per les noves empreses va ser 

la qualitat que havia ofert SFB abans que es liberalitzés el mercat. Us heu de 

quedar amb aquesta idea, per molt que un organisme pugui intervenir per posar 

traves als competidors, si l’empresa que hi ha al mercat no funciona o no 

ofereix serveis de qualitat una altra empresa superarà aquestes traves i 

s’establirà al mercat. Bàsicament la creació dels desincentius a l’entrada de 

noves empreses els hem creat nosaltres mateixos treballant amb rigor i oferint 

serveis que disten molt dels que s’ofereixen a altres indrets de l’estat espanyol. 

 

q. És partidari de privatitzar completament Serveis Funeraris de Barcelona? 

Completament. Seria la manera de poder competir amb totes les armes possibles. 

 

r. Creu que en aquest cas concret de Barcelona se segueix un sistema de mercat 

caracteritzat per un líder i un seguidor? 

Jo diria més, i sense ànims d’ofendre a ningú, jo parlaria de líder i paràsits. 

Abans de que arribés SFB tots els serveis funeraris els realitzaven petits fusters, 
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floristes... quan varem arribar aquests es van aprofitar dels nostres 

coneixements. Se’ls va ensenyar com realitzar aquestes activitats i molts dels 

nostres tècnics van passar a aquestes petites empreses que es van anar 

expandint amb els anys. D’aquesta manera es van crear grans empreses 

utilitzant els coneixements de la nostra empresa. 



 48 

 

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX II 

ENTREVISTA A UNA TRAMITADORA DE SFI 



 50 

Entrevista a una tramitadora
24

 de SFI el dia 10 de Maig del 2007: 

 

a. Quin tipus d’empresa és SFI? 

 A diferencia de SFB, la nostra es una Societat Anònima totalment privada  

 resultat d’ una fusió de tanatoris importants de localitats com l’Hospitalet, el 

 Prat de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès o Sant Boi. 

 

b. Perquè vareu decidir entrar en el mercat dels serveis funeraris a la ciutat de 

Barcelona? Volíem  augmentar la nostra quota de mercat i per això varem haver 

de fusionar-nos i rebre l’ajuda de AIRIS, un altre dels inversors que a l’hora ens 

envia clients donat que és una companyia d’assegurances de vida paral·lela a 

Santa Lucia. Després de fer un estudi de mercat varem observar que BCN tenia 

la suficient demanda com per a  que fos un bon negoci per a nosaltres i a més a 

més tenint en compte que ja teníem una petita quota assegurada 

 

c. Quins requisits va haver de complir SFI per entrar al mercat de Bcn? 

 Els més importants són que la persona propietària de l’empresa ha de tenir un 

 patrimoni disponible de 600.000€, que l’equipament ha d’estar aïllat, tenir una 

 flota de vehicles determinada i disposar d’un estoc de caixes suficient per 

 satisfer la demanda entre d’altres que estan especificats a l’ordenança 

 reguladora dels serveis funeraris. 

 

d. Com vareu fixar els preus al començar a operar a Bcn? Eren els mateixos que a 

altres localitats? 

 Després de fer l’estudi varem fixar uns preus similars als que teniem als atlres 

 tanatoris que van ser acceptats per  l’ajuntament. Respecte a l’altre pregunta, 

 no, no són els mateixos preus, ja que com us he dit abans SFI es crea d’una 

 fusió d’empreses, per tant, cadascuna conserva els seus preus,i  encara que són 

 semblants, com a cada localitat els costos, els serveis oferts i les restriccions 

 fixades per l’ajuntament són diferents discrepen una mica. 

 

 

                                                 
24

 La tramitadora no va voler donar el seu nom i respectem la seva decisió. 
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e. Cada quant i com canvieu els preus? 

 Els preus canvien a principi d’any i pugen el mateix que l’IPC. 

 

f. Quines restriccions hi ha a l’hora de posar el preus? 

  Cada vegada que traiem un nou producte al mercat o que volem canviar la 

 qualitat d’algun servei hem d’anar a l’ajuntament per a que una comissió valori 

 si els preus que hem decidit són raonables i en cap cas siguin abusius. 

 

g. Feu alguna diferència (en preus o serveis) entre les companyies de segurs i els 

particulars? 

 En un principi els serveis tenen el mateix preu per a tothom, però com qualsevol 

 companyia hem de cuidar als millors clients, i com podeu comprendre les 

 companyies d’assegurances representen gran part de la nostra quota de mercat, 

 és per això que per exemple, a aquests clients els hi regalem els 100 

 recordatoris (40.45€) o els hi deixem un fèretre de qualitat superior al preu d’un 

 inferior. 

 

h. Us encarregueu també d’altres serveis com la cafeteria o la floristeria, o feu 

concessions a diferents empreses? 

 Aquests són serveis que oferim als diferents tanatoris, però com bé dieu són 

 companyies subcontractades que li paguen a SFI un percentatge dels beneficis 

 que obtenen. Per exemple, són entre elles la floristeria Navarro, la cafeteria 

 Serunión o la distribuïdora de fèretres Cosàbal. 

 

i. Quina estratègia esteu utilitzat per tal de fer-vos-en un lloc al mercat funerari de 

Barcelona? 

 Sobretot oferim bons serveis per tal de que els clients quedin satisfets, i creiem 

 que amb el boca a boca podem guanyar molt de mercat.  

 

j. Quins són aquests serveis? 

 Per posar un exemple, abans de la nostra entrada al mercat, quan hi havia 

 alguna defunció a vegades SFB trigava hores en recollir-lo, en canvi, nosaltres 

 prometem recollir-lo en menys de mig hora. 
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  A més facilitem els tràmits, els papers, el metge que signa el certificat de 

 defunció, també, per fer-nos publicitat, fem visites a residències, a hospitals, etc. 

 

k. Creieu que podria entrar una tercera empresa al mercat funerari? 

 Si m’ho pregunteu en relació a si obtindria beneficis, sí; ja que és un mercat 

 amb molta demanda; però si us referiu a si és fàcil entrar us haig de dir que no 

 perquè s’han de complir molts requisits. Nosaltres, per exemple, ho varem tenir 

 més fàcil perquè al ser la fusió de varies empreses que ja funcionàvem al sector, 

 ho teníem més fàcil perquè per exemple ja disposàvem de vehicles, recursos, 

 proveïdors, etc.  

 

l. Qui o com es decideix a quin tanatori ha d’anar cadascú dels difunts? 

 Molta gent pot pensar que això s’adjudica segons la proximitat entre la vivenda 

 i el tanatori o segons el lloc de defunció (hospital, geriàtric), però no, al ser un 

 servei privat cada persona té el dret d’escollir a on vol anar. De fet, aquesta 

 mentalitat errònia és un dels nostres principals problemes perquè per la tradició 

 o per interessos d’algunes empreses la gent segueix pensant que han d’anar al 

 lloc assignat. 

 

m. I qui podria tenir aquests interessos? 

 Doncs, per exemple, l’hospital de la Vall d’Ebró envia a la majoria dels seus 

 difunts a l’empresa SFB sense tenir en compte les preferències de la família que 

 pateix un moment delicat i no està en condicions de comparar preus/qualitat. 

 També influeix el fet de que hi hagi alguns favoritismes, donat que al ser 

 ambdues empreses on l’ajuntament juga un paper important, a ells els hi 

 ofereixen certs avantatges com poder tenir un departament dins l’hospital entre 

 d’altres tractes de favors certament sospitosos.   

 

n. Quins creus que són els factors que determinen que una família envií al seu 

difunt a un tanatori o a un altre? 

  Crec que la tradició i el boca a boca són les coses que la família té més en 

 compte. Pel que fa a la primera estem intentant canviar les actituds de la gent 

 que encara té l’idea de que està obligat a anar a un tanatori determinat quan en 

 realitat pot escollir lliurement i l’asseguradora té l’obligació d’oferir-li 
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 ambdues possibilitats. I pel que fa al boca a boca cada cop són més els clients 

 que han rebut un mal servei de SFB i contacten amb nosaltres. És per això que 

 en els pròxims anys guanyarem encara més quota de mercat malgrat les traves 

 que hi ha. 

 

o. Hi ha alguna trava en especial que dificulti guanyar quota de mercat? 

 Sense proves no es pot demostrar res. Coneixeu el cas dels camillers a Madrid? 

 

p. Tots els cementiris són públics? 

 A excepció del Parc de Roques Blanques que és l’únic privat de tota Espanya i 

 de la nostra propietat, la resta són públics. En el cas de Bcn els gestiona una 

 empresa pública que abans juntament amb Serveis funeraris de Barcelona 

 formaven el Institut de serveis funeraris però que va haver de separar-se amb el 

 procés de privatització. Així doncs, per una banda va quedar SFB que és qui 

 gestiona els tanatoris  i per altra banda Cementiris de Barcelona que gestiona 

 els cementiris i crematoris actualment i és pública. 

 

q. Que passa amb aquelles persones que no tenen els recursos suficients ni família 

que pugui finançar el seu enterrament? 

 Bé, ,encara que no tingui recursos aquesta persona ha d’esser enterrada, per 

 tant,  en primer lloc, si té família, aquesta decideix a quina funerària volen que 

 vagi, i si no,  ho decideix una assistenta social. En segon lloc,si té algun estalvi 

 en un compte o alguna propietat amb això es finança, i sinó la funerària s’ha de 

 fer càrrec, però s’ha de tenir en compte que a més de que li posen la caixa més 

 barata i els serveis més simples, una gran part és finançada per l’estat, incloent-

 ne el lloguer del nínxol durant dos anys, així que els veritables costos per a 

 l’empresa acostumen a rondar els 75€ aproximadament. 

 

r. Podries donar-nos el que es considera un servei Standard? 

 Si fem una mitja del que es sol gastar una família parlaríem d’uns 2500-3000 

 euros que a la vegada coincideix amb quantitat de diners que la gent es sol 

 gastar. 
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s. I que inclouria un servei així? 

 Doncs una caixa categoria 10 o 11 (1500€), una corona de flors (180€), sala de 

 vetlla (250€), 100 recordatoris (40€), últimament es demanda també molt la 

 vestició amb roba (70€),” taponaments” i materials absorbents (100€), i a part 

 la família ha de pagar uns 400 euros més per enterrar-ho o incinerar-ho però 

 aquests diners van a parar a l’empresa Cementiris de Bcn.  
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Font: Publicitat a la revista “ LA VALL D’HORTA I EL GUINARDÓ”
25

                                                 
25

 Atenció a la última línia de l’anunci (competència):  

“Si quiere contratar nuestros servicios: No llame a Sancho de Àvila” 
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APÈNDIX III 

ENTREVISTA AL Sr. PUIGDOLLERS (Membre de CIU a l’ajuntament de Barcelona) 
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Entrevista al Sr. Puigdollers 

 

 

Membre de la Comissió de Presidència, Hisenda i Coordinació Territorial 

Membre de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Habitatge 

Membre de la Comissió de Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient 

Membre de la Junta de Portaveus 

Regidor adscrit del Districte de Nou Barris 

Regidor adscrit del Districte de Sant Andreu 

Membre de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona 

 

 

 

a. Per què va presentar les denúncies contra SFB? Quines foren les seves sospites? 

 L’any 2002 la única empresa que operava a Barcelona donant aquest tipus de 

 servei era SFB. A més, aquesta empresa tenia uns beneficis molt elevats, per ser 

 més exactes, un 60%.  Com veureu, es tracta de grans beneficis tractant-se 

 d’una empresa que és d’interès públic. Per altra banda, també hi ha la qüestió 

 dels preus. Barcelona és la ciutat amb els preus més elevats en aquest sector. 

 També considero que és el lloc on els serveis funeraris tenen una major qualitat, 

 però penso que aquesta qualitat es pot mantenir amb uns preus més baixos. 

 

b. De quins preus estaríem parlant? 

 Crec que ara estant a les 400.000-500.000 pessetes, es que jo encara parlo amb 

 pessetes, (2500-3000 euros) penso que amb unes 250.000 (1500 euros) n’hi 

 hauria suficient. Amb això, la ciutadania hi sortiria guanyant. 

 

c. Com influenciava la situació inicial al benestar de les persones? 

 Com es pot comprovar una situació de monopoli no és bona pels interessos dels 

 consumidors, en aquest cas tots els ciutadans de la ciutat. Aquests haurien de 

 poder decidir on enterrar els seus morts, tenir més varietat d’elecció. D’aquesta 

 forma, proposem que els serveis funeraris estiguin regits per un mercat lliure i 

 que l’Ajuntament tan sols controli els cementiris i els crematoris. 

 

d. Quin final va tenir la denúncia realitzada? Creu que va ajudar a que una nova 

empresa entrés al mercat? 
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 La denúncia encara està al tribunal de la competència i estem esperant una 

 resposta. La nova empresa va entrar perquè va poder complir els requisits que 

 imposa SFB per entrar al mercat, nosaltres no hi varem tenir res a veure. 

 

e. Creu que el procés de privatització s’ha realitzat amb èxit? 

 Mira, si fem un repàs a aquest procés ens trobem que abans del 1996 els serveis 

 funeraris estaven completament en mans de l’ajuntament de Barcelona. Al 1996, 

 entra el primer govern d’Aznar i decideixen posar la llei de liberalització 

 d’aquest mercat i de molts altres que fins al moment eren majoritàriament 

 públic. Tot i això, es va fer un pas per liberalitzar el mercat, però la 

 privatització de les empreses públiques no era obligatòria. L’ajuntament, 

 decideix vendre el 49% dels actius dels serveis funeraris a una empresa privada 

 per una valor de 10.000 euros. Tot i així, es reserva el 51% de les accions per 

 poder seguir controlant el servei. A més, aquesta llei liberalitzadora del mercat 

 proposava marcar uns barems per entrar el mercat, per exemple, et deia que per 

 edificar un tanatori s’havia de fer en equipaments aïllats, és a dir, no es podia 

 posar en un edifici on en altres plantes hi hagués vivendes o altres equipaments. 

 Vosaltres ja sabeu com està els preus dels sòls a Barcelona i la dificultat per 

 trobar-ne un d’aquestes característiques, per tant, aquesta és una gran 

 restricció per entrar al mercat. D’aquesta forma, l’ajuntament controla 

 doblament el mercat, tinguen la propietat d’una empresa i posant traves a 

 l’entrada de noves empreses. Si que és cert que el mercat s’ha liberalitzat una 

 mica, però continua havent-hi un monopoli al sector. 

 

f. Pel que comenta, no li sembla bé que l’ajuntament imposi restriccions o mesures 

per l’entrada de noves empreses. 

 A veure, nosaltres creiem que el mercat s’hauria de liberalitzar per complet i, és 

 més, deixar que la iniciativa privada controli tot aquest mercat. Per nosaltres 

 trobem inacceptable que l’administració mantingui el 51% de les accions dels 

 serveis. Nosaltres com a molt ens quedaríem amb un 10% de les accions per 

 tenir un membre a la junta d’administració, però en cap cas actuaria com s’està 

 fent ara. Aquest problema no és d’ara, fa més de deu anys que treballem per 

 canviar aquesta situació, però de moment no s’ha aconseguit res.  
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 És bo que l’ajuntament tingui controlats els preus i que mantingui la qualitat 

 dels serveis, però altres polítiques que segueix són innecessàries i només 

 serveixen perquè noves empreses no puguin entrar i SFB mantingui el monopoli 

 al sector. 

 

g. Amb l’entrada de la nova empresa què ha guanyat la ciutat? 

 Bé ara les persones poden escollir on portar els seus morts, tot i que SFB 

 continua realitzant un monopoli entre cometes. 

 

h. A què és refereix quan diu que SFB continua realitzant un “monopoli”? 

 Simplement que l’impacta que ha ocasionat aquesta empresa no ha estat tan 

 satisfactori com caldria. L’efecte que ha causat l’entrada de la nova empresa si 

 que ha ajudat a augmentar la qualitat del producte, però mireu quants tanatoris 

 té cada un, si no recordo malament SFI té el de Horta i SFB té Sant Gervasi, 

 Sancho de Àvila, les Corts, Sarrià i Collserola; 1 contra 5, com podeu veure no 

 hi ha color. Amb aquest panorama és difícil que SFI pugui competir seriosament 

 en preus amb SFB, simplement perquè el volum de facturació d’un i altre disten 

 considerablement. 

 

 Amb aquest control tan extens del mercat i, amb les restriccions que han escrit 

 ells mateixos, l’èxit en el mercat el tenen assegurat. Cal dir, també, que els 

 comercials que té SFB són dels millors del país. En general, tot va sumant 

 perquè SFB estigui el capdamunt a la llista de les empreses més rentables de 

 l’ajuntament. Una dada a tall d’anècdota, SFB està dins un “holding” que es 

 diu Serveis Municipals. Aquest controla un hotel de luxe (Hotel Miramar), les 

 zones verdes i les zones blaves, els pàrquings, els serveis funeraris, els serveis 

 de neteja i manteniment de la ciutat... Vosaltres creieu que l’ajuntament ha de 

 gestionar un hotel de luxe, no penseu que s’hauria de deixar a la iniciativa 

 privada? No penseu que tinguent l’empresa més important de pàrquing com és 

 Saba a Catalunya, l’ajuntament s’ha de posar a jugar a dirigir?Mireu, els 

 serveis funeraris facturen molts ingressos que com us he dit abans el 60% 

 d’aquests són beneficis. Amb això, s’han pagat les despeses que generava el 

 metro abans que el gestionés TMB, s’ha pagat la carretera que va de Horta a 

 Collserola i moltes altres coses que ha finançat. 
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i. Amb això el que ens intenta dir és que SFB hauria de sacrificar els seus 

beneficis en favor de millorar els preus al públic? 

 No, no ens enganyem. Una cosa és que l’empresa sigui de l’ajuntament i l’altre 

 cosa és que com a bons empresaris, no apliquin el principi empresarial més 

 bàsic. Per nosaltres, l’ajuntament hauria de controlar dues classes de preus, la 

 beneficència que hauria de ser gratuïta i un altre servei que hauria de ser un 

 estàndar. Nosaltres no estem en contra que les persones, si es volen gastar 7000 

 euros en un enterrament se’ls gastin, cadascú és lliure de fer amb els seus diners 

 el que vulgui. Però, no trobo bé, que una persona que vol un servei normal, de 

 qualitat, sense grans luxes, però tampoc de beneficència, el pugui tenir a un  

 preu raonable no pas a la desorbitada xifra que es paga ara. 

 

j. Amb tot el que ens ha dit, entenem que l’ajuntament no hauria de ser propietària 

de l’empresa, però entre propietat i gestió i ha una gran diferència. A la pràctica, 

l’ajuntament segueix gestionant SFB? 

 Oi tan! Penseu que l’ajuntament manté un 51% de les accions. Això implica que 

 al Consell d’Administració hi ha 4 membre que provenen de l’ajuntament i 3 

 que venen de l’empresa privada, ja podeu veure qui guanya. A més, tots quatres 

 són regidors de l’ajuntament i si no recordo malament, el director és el Vidal 

 que és el regidor d’Hisenda de l’ajuntament de Barcelona. 

 

k. Els preus els ha d’aprovar algú, qui té aquesta responsabilitat? 

 Hi ha una comissió a l’ajuntament que s’encarrega de vigilar la qualitat dels 

 serveis i de mirar que els preus dels productes no siguin molt abusius. 

  

l. Fent aquest estudi, el que ens ha sorprès més és que les famílies, tot i poden 

escollir el tanatori que vulguin, depenen de quins hospitals o residències, tots 

van al mateix tanatori. Per exemple, tots els morts de Sant Pau solen anar a SFI i 

tots els de la Corachan solen anar a SFB. Com s’ho explica. 

 Doncs per dos motius: un per tradició i l’altre perquè els serveis rebuts 

 anteriorment han estat de qualitat. A més, vull que us fixeu amb una cosa, si 

 vosaltres haguéssiu de decidir entre una empresa privada o una empresa mig 



 61 

 pública (mixte) què faríeu? Segurament escolliríeu la segona opció que és el que 

 fa la majoria de gent. Davant el dubte, agafen la pública perquè el seu estatus 

 els dóna major seguretat en quan a qualitat. A més, moltes persones creuen que 

 per ser pública els preus també són més baixos i és una fal·làcia perquè com heu 

 pogut comprovar, els preus de SFB són una mica més alts que els preus de 

 l’empresa privada.  

 

m. No creu que hi pot haver algun acord entre hospitals i geriàtrics amb un tanatori 

o altre? 

 Si això fos cert i hi haguessin diners pel mig estaríem parlant de corrupció. No 

 crec que n’hi hagi perquè tinc plena confiança en els gestors de les funeràries i 

 també amb les persones que controlen els hospitals. Tot i així, si realment 

 passés alguna cosa d’aquestes, les conseqüències pels responsables i per les 

 empreses serien desastroses. Hi hauria un desencís general. 

 

n. A tall de resum, quines polítiques aplicarien en aquest sector? 

 Primer de tot, privatitzaríem els tanatoris i serveis funeraris i controlaríem els 

 crematoris i els cementiris. A més, seguiríem vigilant els preus i imposaríem dos 

 tipus serveis obligats per les empreses, la beneficència gratuïta i el servei 

 estàndar que abans us he comentat. Amb la privatització absoluta aconseguírem 

 una millor gestió i competència entre empreses que sempre és beneficiós per 

 qualsevol mercat, però imposant uns límits perquè aquest no es descontroli. 

 

o. Com veu el futur en el sector? 

 Si guanya Trias les eleccions podrem fer tots aquests canvis que tan necessaris 

 són. Si es reedita el tripartit municipal, la cosa es complicarà com molts altres 

 projectes de la ciutat. Pels socialistes si que es podria dur a terme, però ERC i  

 ICV no els agrada la proposta i per aquest motiu encara està tot aturat. 

 

 

 

 

 

 



 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX IV 

ORDENANÇA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA SOBRE ELS SERVEIS 

FUNERARIS 
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Document d’autorització a introduir els Projectes de curs, Projectes Fi de Carrera 

o treballs dels estudiants a repositoris digitals de la UPF i del CBUC 

 

 

Javier Ruiz Moreiras - 77315729x 

Catalina Retama Batista – 47273182v 

Núria Roura Pujol- 40371556r 

Jon Reverter Queralt - 47822946-N 

  

Com a autors i únics titulars dels drets de propietat intel·lectual d’un treball original 

consistent en un anàlisi d’economia aplicada i que porta per títol: 

 

El precio de la muerte, Anàlisis del mercat funerari en la ciutat de Barcelona 
 

Autoritzem a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i al Consorci de Biblioteques 

Universitàries de Catalunya (CBUC) a dipositar aquest treball al Repositori Electrònic 

de la Recerca de Catalunya (RecerCat) o qualsevol altre creat per la UPF o el CBUC 

amb les finalitats de facilitar la preservació i la difusió de la recerca i la investigació 

universitària.  

 

Per tant, autoritzem a la UPF, i al CBUC a realitzar els actes que siguin necessaris per 

tal d’introduir el treball als dits repositoris, així com per preservar-lo i donar-li accés 

mitjançant comunicació pública. Aquestes institucions no estan obligades a reproduir el 

treball en els mateixos formats o resolucions en què serà dipositat originàriament. La 

cessió de l’exercici dels drets necessaris per tal de realitzar totes aquestes accions es fa 

amb caràcter de no exclusivitat, és a dir, som lliures de publicar-lo a qualsevol altre lloc. 

 

Declarem que no vulnerem cap dret de tercers ja sigui de propietat intel·lectual, 

industrial, secret comercial o qualsevol altre, en subscriure aquesta autorització, ni en 

relació al contingut d’aquest treball, de manera que exonerem la UPF i el CBUC de 

qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar 

derivada del treball dipositat. 

 

Finalment declarem que acceptem que des del repositori es doni accés al treball 

mitjançant una llicència Creative Commons, “Reconeixement–NoComercial–

SenseObraDerivada 2.5 Espanya” amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar 

públicament l'obra sempre que se'n citin els autors originals i la institució i no se'n faci 

cap ús comercial ni obra derivada.    
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