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Obres al cementiri
A banda de les actuacions de manteniment del cementiri, que són necessàries i exigibles, tard o d’hora

caldrà plantejar obres d’ampliació, reparació, rehabilitació o millora de l’equipament per tal de prestar el

servei de cementiri amb les condicions adequades de salubritat, seguretat i accessibilitat i amb la qualitat

que els usuaris demanen.

Quan projectem obres al cementiri, a més dels requeriments tècnics constructius i de la normativa de

contractació pública i de procediment administratiu, aquestes han de respectar els requisits establerts al

Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria

(DOGC núm. 2528, de 28 de novembre de 1997, d’ara endavant RPSM).

Tot seguit recollim els aspectes més destacats a considerar per a cada tipus d’actuació:

Construcció de nous cementiris

Ampliació del cementiri

Reforma del cementiri

Enderroc d’unitats d’enterrament

En els tres primers casos, és necessari que la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de

la Generalitat hagi emès l’informe sanitari vinculant, d’acord amb l’article 43.3 de l’RPSM. Per sol·licitar-lo

caldrà fer la petició via tramesa genèrica a l’EACAT, adreçada al Departament de Salut, i adjuntar-hi la

documentació tècnica de l’actuació.

Construcció d’un nou cementiri

L’emplaçament de cementiris de nova construcció ha de complir les condicions recollides als articles 39 i

40 de l’RPSM. Destaquem l’obligatorietat d’establir al voltant del nou cementiri una zona de protecció

enjardinada (o amb un entorn natural) de 25 metres d’amplada, lliure de tota construcció, i una segona

zona de 225 metres d’amplada amb limitació a les autoritzacions d’usos.

Es requereix la realització d’un estudi hidrogeològic per comprovar la idoneïtat del terreny i, quan es

puguin afectar els aqüífers existents, també cal un informe de l’Àrea de Qualitat de les Aigües de la Junta

de Sanejament.

Es pot plantejar la necessitat de construir un nou cementiri quan:

- L’ajuntament no disposa de cementiri municipal i no és viable cedir el cementiri existent.

- L’ajuntament decideix canviar la ubicació del cementiri. En aquest cas, s’hauran de tenir en compte, a

més, els aspectes relacionats amb el trasllat de restes i les concessions dels drets funeraris.

- Cal disposar de més unitats d’enterrament i el cementiri no es pot ampliar.



Ampliació del cementiri

L’RPSM defineix l’ampliació del cementiri com tota modificació que comporti un augment de la seva

superfície o un increment del nombre total de sepultures autoritzades. La resta de modificacions es

consideren com a reforma.

Per ampliar l’espai delimitat del cementiri els

requisits que cal complir són els mateixos que en

el cas de nova construcció, llevat en el fet que a

partir de 50 metres del cementiri es poden

permetre, també, habitatges plurifamiliars.

Abans de plantejar l’ampliació, us recomanem

estudiar i gestionar la capacitat del cementiri amb

les eines següents:

Tenir actualitzat l’inventari del cementiri per conèixer el nombre de sepultures disponibles i

detectar concessions caducades, titulars desconeguts o difunts, abandonament de sepultures,

etc., que poden revertir les unitats d’enterrament a favor de l’ajuntament, prèvia tramitació de

l’expedient administratiu corresponent.

Analitzar les necessitats d’unitats d’enterrament futures basant-se en les dades històriques del

municipi. Des del Servei us oferim una plantilla que calcula la necessitat de nous nínxols i

columbaris a 10 i 25 anys (art. 45 de l’RPSM) en introduir el nombre de defuncions al municipi

dels darrers 20 anys (dades disponibles a l’Idescat) i les unitats d’enterrament (nínxols i

columbaris) disponibles al cementiri. D’acord amb aquesta previsió, que cal anar actualitzant, es

pot plantejar la necessitat d’ampliar el cementiri.

Si l’anàlisi de la capacitat del cementiri i de les necessitats futures aconsella construir noves unitats

d’enterrament, caldrà tenir en compte:

- El nombre, tipus i característiques de les construccions funeràries destinades a inhumacions que cal fer.

- El compliment de les dimensions mínimes internes dels nínxols (0,90 x 0,75 x 2,60 m), el pendent mínim

del terra (de l’1 %) i els altres requisits de l’article 48 de l’RPSM.

Reforma del cementiri

Finalment, les actuacions de reforma del cementiri haurien de planificar-se alineades amb els objectius

següents:

- Adequar-lo a la normativa: disposar de les instal·lacions que preveu l’article 46.1 de l’RPSM.

- Millorar les condicions sanitàries, d’accessibilitat i d’ús de les instal·lacions.

- Incorporar elements d’estalvi energètic i sostenibilitat ambiental.

Enderroc d’unitats d’enterrament

L’RPSM estableix que les fosses, els nínxols i els mausoleus que amenacin ruïna s’han de declarar en

aquest estat per mitjà d’un expedient contradictori. Entenem per ruïna aquelles construccions que no

poden ser reparades per mitjans normals o quan el cost de reparació és superior al 50 % del cost estimat

en preus actuals per a la seva construcció.

 
Com tramitar un expedient de ruïna? En cas que el reglament del cementiri municipal no ho prevegi, cal

seguir el procediment establert a l’RPSM (article 51) i als articles 79 a 97 del Reglament sobre protecció

de la legalitat urbanística (Decret 64/2014, de 13 de maig. DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014). La

declaració de l’estat de ruïna comporta l’extinció del dret de titular.

Enllaç al model d’expedient de ruïna

http://www.ddgi.cat/web/document/7754
https://www.idescat.cat/
http://www.ddgi.cat/web/document/7756


Cementiri parroquial de Sant Martí de Santa Pau.

Subvenció de la Diputació

Amb l’objectiu de col·laborar en el finançament de les inversions en els cementiris de gestió municipal, la

Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris

corresponent a l’exercici 2020 amb una dotació econòmica de 320.000 €. Els destinataris són

ajuntaments gironins de població igual o inferior a 1.000 habitants, amb la previsió futura d’anar ampliant

aquesta franja poblacional.Amb l’objectiu de col·laborar en el finançament de les inversions en els

cementiris de gestió municipal, la Diput

Tot i que el termini  de sol·licituds previst era del 16 de març al 30 d'abril de 2020, el Reial Decret

463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi

sanitària ocasionada pel COVID-19, en la Disposició Addicional tercera estableix que es suspenen i

interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius, i que el còmput es restablirà

quan perdi vigència l’esmentat decret, el dia 29 de març de 2020, o la seva pròrroga si es produeix.

Un cop finalitzada la vigència del Reial Decret 463/2020, i de la seva pròrroga si es produeix, us

informarem dels terminis que restin pendents per a la convocatòria de subvencions per a inversions

municipals en cementiris, any 2020.

Podeu consultar el detall de les bases i la convocatòria al web de la Diputació de Girona, al següent

enllaç.
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