
Més enllà de

CONSOLIDACIÓ I EXPANSIÓ

D’ençà de la posada en marxa del Tanatori de Badalona, seu central de PFB Serveis 
Funeraris, la companyia enceta una etapa de consolidació del servei i expansió a 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Maresme i el Baix Llobregat.

2004:  Teià
S’adjudica el concurs per a la prestació dels serveis funeraris i de cementiris a Teià, 
on PFB ja era present des de 1955, incloent també la gestió del Tanatori Municipal.

2006: Badalona 
PFB comença a gestionar els cementiris municipals de Badalona per primer cop en 
la seva història. 

2007: Sant Feliu de Llobregat
S’inaugura el primer Tanatori de Sant Feliu. Un any abans, PFB havia guanyat el 
concurs per exercir l’activitat de serveis funeraris a Sant Feliu de Llobregat.

2009: Alella
Es du a terme la remodelació de la sala de vetlla d’Alella, ubicada al costat del 
Cementiri Municipal.

2011: Sant Feliu de Llobregat
Es produeix l’adjudicació de la concessió per a la rehabilitació, ampliació i gestió 
integral del Cementiri Municipal a la capital del Baix Llobregat, després del concurs 
convocat per l’ajuntament de la ciutat el 2010. 

2012: Premià de Mar
Es posa en marxa el Tanatori de Ca n’Amell, a Premià de Mar. Tot i que el plantejament inicial 
del centre és prestar servei a tota la població, l’Ajuntament en limitarà finalment l’ús.

2013: Montgat i Badalona
PFB Serveis Funeraris guanya el concurs per a la gestió integral del Cementiri Municipal 
i per a la construcció i gestió del primer Tanatori de Montgat. 
A finals d’aquest mateix any, l’empresa inaugura també el nou edifici d’oficines destinat 
a l’atenció de les famílies, annex al Tanatori de Badalona. A més, també presenta una 
millora de la mobilitat de l’entorn del centre i de l’accessibilitat amb la construcció 
d’un nou aparcament i la instal·lació d’unes escales mecàniques des de la parada 
d’autobús situada a la carretera de Can Ruti.

2014: Santa Coloma de Gramenet 
PFB adquireix una participació a la Funerària Santa Coloma, de Santa Coloma de 
Gramenet. 

2015: Sant Adrià de Besòs, Montgat i Badalona
Es constitueix la societat Tanatori del Litoral, SL, per construir i gestionar el futur 
tanatori de Sant Adrià de Besòs.
A l’octubre, s’inaugura el Tanatori de Montgat i la reforma i ampliació del Cementiri 
Municipal d’aquesta població. 
La companyia també posa en funcionament el nou espai per al destí de les cendres i un 
oratori a l’aire lliure als jardins del Tanatori de Badalona, sota el nom del Camí del repòs.

2017: Badalona 
Obre portes l’Oficina del Centre de Badalona, un espai del Tanatori de Badalona per a 
l’atenció de les famílies ubicat al carrer Francesc Layret, 84 de la ciutat, molt a prop 
de l’antiga seu de PFB del carrer de la Creu.

2019: Badalona i Sant Adrià de Besòs
PFB inaugura l’Espai Memorial Sagrat Cor de Jesús, amb 80 columbaris per al destí 
cristià de les cendres, ubicat a la capella del Sagrat Cor de Jesús de la Parròquia de 
Sant Josep de Badalona.
A finals d’aquest any, també obre portes el Tanatori del Litoral, el primer equipament 
funerari de Sant Adrià, per prestar uns serveis integrals -tanatori, crematori i inhumació 
de cendres- des d’un únic equipament.
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Evolució demogràfica
de Badalona 

A l’actualitat, Badalona té una població de 223.000 
habitants.

També estava passant... 

Difunts cèlebres

• 2010: Badalona Capital de la Cultura Catalana. 
S’inaugura també l’ampliació del Museu de Badalona.

• 2014: Inauguració de l’Institut d’Investigació 
Germans Trias i Pujol (IGTP).

• 2018: Inauguració de l’Institut d’Investigació contra 
la Leucèmia Josep Carreras, situat a l’àrea de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, consolidant un dels parcs sanitaris 
mes importants de l’Estat.

• 2021: L’Ajuntament de Badalona organitza un acte en 
reconeixement a les víctimes de la Covid-19, així com 
als serveis essencials, entre els quals hi ha PFB Serveis 
Funeraris, en agraïment a la tasca duta a terme des de 
l’inici de la pandèmia.

• 2014: Joan Blanch i Rodríguez, alcalde de Badalona. 

• 2017:  Maria Niubó i Prats, artista plàstica, 
educadora i pedagoga.

• 2018: Joan Canals i Cunill, jugador de bàsquet.

• 2020: Jordi Llopart i Ribas, atleta.

• 2022: Joan Soler i Amigó, pedagog i escriptor.
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POMPAS FÚNEBRES DE BADALONA, SA

• Tanatoris: 7 
• Sales de vetlla: 25 
• Crematoris: 2
• Forns: 4
• Cementiris en gestió integral: 2
• Cementiris en gestió parcial: 2
• Sepultures en gestió directa: 40.000
• Cobertura de població: 450.000 persones
• Professionals: 66 

PFB Serveis Funeraris en xifres


