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Cens de cementiris, serveis funeraris i tanatoris dels municipis gironins
 
A partir de la informació facilitada pels ajuntaments, el Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i
Serveis Funeraris va elaborar un cens de cementiris, serveis funeraris i tanatoris dels municipis de la província de Girona,
que es pot consultar al web de la Diputació de Girona. 
 
 

 
 
Les dades del cens permeten extreure conclusions interessants en relació amb els cementiris, els serveis funeraris i la seva
gestió: 
 
Els cementiris gironins 
 
216 ajuntaments dels 221 de la província de Girona van contestar l’enquesta del Cens de cementiris i serveis funeraris i,
pel que fa al nombre, la titularitat i la gestió dels cementiris, les dades són les següents: 



 

 
 

 
 
Amb un percentatge del 50 % d’ens locals gironins que no disposen d’un reglament del cementiri, des del Servei es va
detectar la necessitat d’elaborar un model de reglament, que cal adaptar als usos i costums de cada municipi, amb l’objectiu
de regular totes les activitats incloses al servei de cementiri: dret funerari, inhumacions, exhumacions, trasllats, etc. 
 
Els serveis funeraris 
 
Si bé hi ha una mancança en la regulació dels cementiris, en el cas dels serveis funeraris és molt més evident, ja que només
40 dels 216 ajuntaments informen que tenen aprovat un reglament dels serveis funeraris. 
 
D’acord amb la disposició final de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris (en endavant LSF), els ajuntaments han
de regular, mitjançant una ordenança o un reglament, el règim a què s’han de sotmetre els serveis funeraris o bé aplicar
supletòriament el Reglament que regula els serveis funeraris municipals, aprovat mitjançant el Decret 209/1997, de 27 de
juliol, tot i que no està adaptat a la normativa europea relativa als serveis en el mercat interior, que va entrar en vigor el
2010. 
 
Aprofitem per recordar-vos 4 aspectes de vital importància en relació amb els serveis funeraris:

L’activitat dels serveis funeraris comprèn les funcions següents (art. 4.1 LSF):



Els ajuntaments són l’administració competent en la matèria i els responsables de garantir l’existència i la prestació
del servei a tota la col·lectivitat local i d’assegurar l’efectivitat dels principis d’universalitat, d’accessibilitat, de
continuïtat i de respecte als drets de les persones usuàries.
Les empreses funeràries amb autorització del municipi on tenen el seu principal establiment poden realitzar les
activitats en qualsevol punt del territori estatal (principi d’eficàcia territorial de les autoritzacions).
Els ajuntaments han d’establir mecanismes de publicitat actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als
serveis funeraris puguin disposar de la informació relativa a les prestacions i els preus.

  
Amb l’objectiu de mantenir el Cens de cementiris, serveis funeraris i tanatoris actualitzat, us demanem que accediu a les
dades del vostre ajuntament que consten al web mitjançant el següent enllaç  i que les reviseu per tal d’informar-nos dels
canvis o modificacions que calgui fer. 
 
Les dades que heu de revisar i actualitzar són:

Les dels cementiris del municipi: tant si són municipals com si no i indicar l’adreça, el tipus de gestió (directa o
indirecta) i el gestor i la modalitat en cas de ser de gestió indirecta.

Les relatives a la regulació del cementiri: si heu aprovat o modificat el reglament o les ordenances relatives al cementiri
i, en cas afirmatiu, la data de publicació al BOPG.

Les relatives als serveis funeraris: si heu aprovat o modificat un reglament dels serveis funeraris i, en cas afirmatiu, la
data de la publicació al BOPG. En relació amb el principi d’universalitat, si es presten serveis funeraris de forma
gratuïta o bonificada a les persones que ho requereixen per manca de recursos econòmics.

Les dels tanatoris del municipi: indicant el nom, l’adreça i l’empresa que el gestiona.

Disposar de les dades ens permet tenir una radiografia de la situació actual, de l’evolució en relació amb el moment inicial
(juny 2017) i planificar les accions a desenvolupar dins el servei per tal de millorar la gestió municipal i, en definitiva, donar
un millor servei als ciutadans. 
 
Per tal d’actualitzar les dades podeu fer-ho per correu electrònic a l’adreça: gestiocementiris@ddgi.cat indicant la informació
necessària per publicar al web, que s’actualitzarà amb les dades rebudes fins al 15 de març de 2019. 
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La nostra adreça és: 

gestiocementiris@ddgi.cat 
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