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Respecte a la llibertat religiosa als cementiris 
 

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la Guia per al respecte a la diversitat de creences
als cementiris de Catalunya (cliqueu aquí per veure el ressò que se n’han fet alguns mitjans).
 
La realitat social  i legal exigeix que els ajuntaments i les empreses funeràries prestin, respectivament, els serveis de cementiri i els
serveis funeraris d’acord amb les conviccions religioses de cadascú, i es preveu que els ciutadans demanin cada cop més que
aquesta exigència legal es compleixi.

 
El cementiri de Sant Feliu de Guíxols és un dels dos cementiris de la província de Girona amb parcel·les reservades al col·lectiu islàmic.

 
Des del Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris de la Diputació de Girona, a més
d’informar-vos sobre la publicació d’aquesta guia (que trobareu al recull del Servei), us oferim un resum dels aspectes més importants
que incorpora.
  

                                                                             
 
Atesa la consolidació de la immigració i l’arrelament de la seva descendència a Catalunya, els ajuntaments han d’estar preparats per
donar resposta a les demandes que plantegin en l’àmbit funerari els diferents col·lectius religiosos i donar compliment al mandat legal
que els imposen, entre d’altres, la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa; els acords de cooperació, de l’any 1992,
amb les confessions (sobretot, amb la musulmana i la israelita), i la Llei 49/1978, de 3 de novembre, d’enterraments en cementiris
municipals, que estableix que tothom ha de poder rebre una sepultura digna segons les seves conviccions filosòfiques i
religioses.

https://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/07/02/garantir-diversitat-religiosa-als-cementiris/922286.html
http://www.ddgi.cat/web/servei/2542/recull-de-normativa--modelitzacio-i-documentacio-rellevants-per-a-la-gestio-de-cementiris-i-serveis-funeraris


 
En aquest sentit, és recomanable que als ajuntaments hi hagi una persona encarregada de vetllar pel respecte a la llibertat
religiosa i d’actuar com a interlocutora amb els ciutadans, els representants de les confessions religioses, a fi de gestionar les
peticions que les comunitats religioses els puguin dirigir.
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ofereix en aquest àmbit un seguit de jornades i cursos que us poden interessar:
                                  

Cal tenir en compte que la Llei reconeix expressament a les comunitats musulmanes i jueves el dret a la concessió de parcel·les
reservades als cementiris municipals, encara que aquestes demandes també poden provenir d’entitats vinculades a altres
confessions.
 
La guia també aporta informació rellevant sobre el procediment que cal seguir per crear aquestes parcel·les:

És convenient que la confessió religiosa present al municipi formuli una petició expressa i formal prèviament a la creació
d’una parcel·la. Amb tot, els ajuntaments han de preveure la possibilitat que s’intensifiqui el nombre de sol·licituds d’aquest tipus,
segons les característiques de la població del seu municipi.
Un instrument adequat per formalitzar l’acord pot ser la subscripció d’un conveni que reculli les condicions de creació i d’ús
de la parcel·la.
És recomanable establir una separació entre les parcel·les de les diferents confessions i les no confessionals, si bé no es
recomana crear cap segregació severa dins del cementiri, per la qual cosa cal evitar murs i optar per les separacions
vegetals, amb arbustos o altres plantes, per exemple.

És recomanable que el procediment i la taxa municipal per a la concessió de les sepultures de les parcel·les confessionals siguin
els mateixos per a les parcel·les no confessionals, en pro de la no discriminació per raons de creences.
 
Seria adequat que, també seguint el mandat de la Llei, s’actualitzessin les ordenances i els reglaments del cementiri per
incorporar-hi expressament la referència al respecte a la llibertat religiosa, si encara no s’ha fet. La Diputació ha confeccionat un model
de reglament de cementiris que recull la referència esmentada, el qual posarà a la vostra disposició properament.
 
També és important saber que algunes tradicions religioses (com la islàmica) tenen per costum l’enterrament dels seus membres
directament a terra. La legislació catalana en matèria de política sanitària mortuòria ho prohibeix taxativament i estableix que per a la
inhumació és obligatori utilitzar un fèretre.
 
A part de tot el que s’ha exposat, la guia ofereix altres recomanacions i explicacions sobre com procedir en aquesta matèria, motiu pel
qual us convidem a llegir-vos-la amb deteniment.
 
 

Per qualsevol dubte o consulta que vulgueu dirigir-nos, ens podeu contactar a través de l’adreça gestiocementiris@ddgi.cat.
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Som el Servei d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris de la Diputació de Girona. 
Rebeu aquest correu perquè el vostre Ajuntament està subscrit al nostre Servei. A través d'aquests correus anireu rebent les principals novetats i informacions d'interès en relació a

la gestió de cementiris i serveis funeraris que s'ofereixen en el marc del nostre Servei. 
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