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Al Megalític, el culte als morts es realitzava cons-
truïnt petits túmuls de pedres per tal d’honrar el 
difunt i l’indret on reposava. Ja en aquesta època les 
construccions funeràries jugaven un paper molt 
important en el culte als morts

A Egipte, la tomba representava la primera 
morada del difunt, i es considerava que era la 
primera llar de la que es disposava a la nov vida.
Els morts eren embalsamats per tal que tinguessin 
aparença de vius, i se’ls enterrava amb les seves 
riqueses i pertenences.

A la mitologia grega, la mort era la especialitat del 
deu Hades. Una vegada mort, el difunt arribava a la 
porta d’Hades, on un barquer l’esperava per trans-
portar la seva ànima a travès d’un riu que repre-
sentava el pas de la vida al mòn de les ombres i els 
esperits. És tambéen aquesta mitologia on apareix 
el deu Tanathos,encarregat d’acompanyar al difunt 
en tot el seu viatge. Actualment, el tractament de la 
mort segueix relacionada semànticament amb 
aquest personatge mitològic (tanatori, tanatopra-
xis,...)

A Roma, les cerimònies relacionades amb la mort 
eren important per a tots els ciutadans, indepen-
dentment de la classe social a la qual pertenyessin. 
Al mort se’l considerava com a un èsser contami-
nat, i ésper això que sovint es cremaven en pires 
funeràries i se’n recollien les cendres en urnes.
És també en aquesta època quan apareix  el 
Comementerium (actualment conegut com a 
cementiri), que és el dormitori o el lloc es realitza 
l’últim descans. La societat romana disposava als 
morts al llarg dels camins principals d’entrada a les 
ciutats, per remarcar-ne la seva importància.

Amb l’expansió i la posterior caiguda de l’Imperi 
Romà, s’instaura arreu d’Europa la religió Cristia-
na. Aquesta estableix que la inhumació dels cadà-
vers en cementiris ha de ser el mètode habitual de 
culte als morts, ja que les cerimònies d’incineració 
es consideraven impures i eren reservades única-
ment als pagans. Al morir a la foguera, l’ànima era 
destruïda i per tant se’ls privava del dret a la ressu-
rrecció.

La disposició massiva dels difunts als voltants de les 
esglèsies cristianes van provocar que als centres 
de les ciutats apareguessin cementiris, que creixien 
ràpidament i de forma descontrolada. Les condi-
cions higièniques que aquesta situació provocava, 
amb les nombroses epidèmies, feia incompatible la 
vida dels difunts dins de les ciutats dels vius. És per 
això que, per ordre reial de Carles III (anomenada 
tendència higienista), es decideix traslladar els 
cementiris als afores de les ciutats, i acotar-ne la 
seva superficie.

“ (...) Se harán los cementerios fuera de las poblacio-
nes siempre que no hubiere dificultad invencible, o 
grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados 
e inmediatos a las Parroquias, y distantes de los 
vecinos; se aprovecharán aprovecharán para capillas 
de los cementerios las ermitas que existan fuera de 
los pueblos y ciudades (...) ”

Carles III
3 d’abril de 1787

Actualment, el cementiri cristià (o Camposanto) 
és un lloc tancat i delimitat per un mur, que el 
separa del mòn dels vius: hi ha un dintre i un fora.
Els processos de massificació i les teories de la 
màxima utilització de sòl que han patit les pobla-
cions al llarg dels útlims segles també s’han vist 
reflexades als cementirirs, transformats en aparca-
ments de difunts. La poca originalitat dels cementi-
ris, representats principalment per la consecució 
repetitiva dels murs de níxols, han llevat de tota 
màgia l’indret, convertint-lo en un lloc per oblidar 
els morts en comptes de rendir-hi culte.

Des de mitjans del s.XX, una nova tipologia de 
cementris està agafant força arreu d’Europa, els 
cementiris-parc (o Waldfriedhof, en alemàn). 
Provinents de les cultures nòrdiques, força menys 
condicionades per la tradició cristiana, els cementi-
ris es dissenyen en forma de parc, integrats dins els 
recorreguts urbans de la ciutat, sense aïllar-los del 
mòn dels vius. Aquest nou concepte de cementiri 
permet combinar, en un mateixa zona, diversos 
tipus de programa, així com introduïr-hi vegetació, i 
fer-ne un lloc més agradable i proper. 

LEGISLACIÓ VIGENT A CATALUNYA 

LLEI 9-7-1990 num 15/1990. Parlament de Catalunya. ORDENACIÓ SANITÀRIA DE CATALUNYA
DECRET 25-11-1997 num 297/1997. Generalitat de Catalunya. REGLAMENT DE LA POLICIA SANITÀRIA MORTUÒRIA
NORMATIVA MUNICIPAL del propi municipi
DECRET 27-7-1999. Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Reglament que regula, amb caràcter suplatori, els 
serveis funeraris municipals.

REGLAMENT DE LA POLICIA SANITÀRIA MORTUORIA
A efectes d’interpretació del reglament, s’estableixen les següents definicions: 
Domicili mortuori: lloc on resta el cadàver fins al moment de ser conduït cap a la seva destinació final; les sales de vetlla tenen 
aquesta consideració
Cadàver: cos humà durant els cinc anys següents a la mort real, computats des de la data i hora que figura en la inscripció de la 
defunció al Registre Civil. Dos tipologies de cadàver en funció de la causa de defunció.
Grup I: Aquells en els que la causa de la mort pot representar un perill sanitari, que són potencialment infecciosos (còlera, diftèria, 
ràbia,…)
Grup II: Aquells en que la causa de la mort no es troba inclosa en l’anterior grup.
Restes cadavèriques: Allò que queda del cos humà, un cop transcorreguts els cinc anys de la mort, després del procès de descom-
posició de la matèria orgànica.
Putrefacció: Procès que condueix a la transformacií de la matèria orgànica del cadàver mitjançant l’atac de microorganismes i fauna 
complementària auxiliar
Pràctica Sanitària sobre un cadàver: Qualsevol tipus de manipulació que s’hi realitzi, llevat de les destinades a l’obtenció de peces 
anatòmiques i teixits per a transplantaments. Dintre d’aquestes trobem:
Tanatopràxia: Mètodes destinats a la conservació del cadàver:
 a) Refrigeració: mètode que, mentre actua, alenteix el procés de putrefacció del cadàver per mitjà del descens artificial de  
 la temperatura.
 b) Congelació: mètode de conservació del cadàver per mitjà de la hipotèrmia.
 c) Conservació transitòria: mètode que, mitjançant l’aplicació de substàncies químiques, retarda el procés de putrefacció.
 d) Embalsamament: mètode que impedeix l’aparició de fenòmens de putrefacció
Tanatoplàstia: Mètode d’adeqüació del cadàver per mitjà de tècniques de reconstrucció
Tanatoestètica: Mètode d’adeqüació del cadàver amb la finalitat única de millorar-ne l’aspecte estètic.
Inicineració: Destrucció de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques fins a la seva reducció a cendra.
Conducció del cadàver: Transport del cadàver o restes cadavèriques des del domicili mortuori al lloc d’inhumació o incineració, 
sempre i quan amdós estiguin dins l’àmbit territorial de Catalunya.
Trasllat de cadàver: Quan un dels dos llocs estigui fora del territori de Catalunya.
Tipologies de sepultura (d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques):
Níxol: cavitat funerària per a la inhumació dels cadàvers, tancat amb llosa o envà
Tomba: lloc soterrat d’inhumació dels cadàvers, cobert per una llosa, integrat per un o més níxols.
Fossa: lloc soterrat d’inhumació d’un sol cadàver
Panteó: monument funerari destinat a la inhumació de diferents cadàvers, integrat per un o més níxols.
Cripta: volta subterrània d’una esglèsia que serveix de sepultura, que comprèn un o més níxols
Mausoleu: tomba o conjunt monumental de tombes
Columbari: construcció amb níxols de proporcions reduïdes per rebre les urnes cineràries (cendres procedents de la incineració)

REGLAMENT DE LES CONDICIONS TECNICOSANITÀRIES
Sales de Vetlla: Han de tenir una dependència per a l’acolliment de la família i públic en general, una sala d’exposició del cadàver 
degudament refrigerada i una sala destinada a la pràctica sanitària sobre el cadàver.
Dipòsit de cadàvers: Sala o dependència annexa generalment a un centre hospitalari o cementiri, on es dipositen temporalment 
els cadàvers.
Es prohibeix la conducció, inhumació i la incineració de cadàvers sense el correponent fèretre, llevat en casos excepcionals de ca-
tàstrofes. Aquests fèretres es divideixen en comuns, especials (amb un aïllament de zinc) i caixes per a restes cadavèriques.
No es podrà donar una destinació final al cadàver fins transcorregudes 24h de la seva defunció, tret dels casos en què ja s’hagi prac-
ticat l’autòpsia o s’hagin obtingut òrgans per a transplantaments. Aquest termini es podrà reduïr quan hi hagin raons sanitàries que 
ho aconsellin. Qualsevol cadàver ha de tenir una de les destinacions finals següents: Inhumació, incineració o immersió en alta mar.

REGLAMENT EN QUAN A LES NORMES QUE HAN DE COMPLIR ELS CEMENTIRIS
Tots els municipis, independentment o associats, han de prestar el servei de cementiri. El cementiri és aleshores un servei municipal 
posat a disposició dels ciutadans d’una població.
L’emplaçament del cementiri ha de tenir un radi de 25 metres de zona de protecció, que només podrà ser zona verda i lliure de 
tota mena de construcció. S’estableix un altre radi de 225 metres on només podra haver-hi instal·lacions industrials, habitatges 
unifamiliars i explotacions agropecuàries.
La capacitat del cementiri s’ha de calcular en funció de la mitjana de defuncions durant els darrers 20 anys i ha de tenir en compte 
un nombre de sepultures que possibiliti els enterraments en els 10 anys següents a la seva construcció, i terreny per poder-lo am-
pliar segons necessitat per als 25 anys posteriors.
Les instal·lacions que han de tenir son, a més de les pròpies sepultures, un dipòsit de cadàvers, un sector destinat a l’enterrament 
de restes humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques, de motilacions i criatures abortives, una ossera general i 
instal·lacions d’aigua i serveis higiènics.
Les mides mínimes dels níxols han de ser de 90cm d’amplada, 75cm d’alçada i 260cm de fons; si bé les d’infant poden ser de 50 
per 50cm i una fondària de 160cm.
Si l’enterrament es fa directament a terra, la fondària de la fossa ha de ser de 2 metres, amb una capa de sauló al fons de mínim 
40cm 
L’exhumació de cadàvers no es podrà fer abans de passats dos (Grup I) o cinc anys (Grup II) de la darrera exhumació, a no ser que 
les autoritats sanitàries i policials ho trobin oportú.
Un cementiri no podrà ser destinat a cap altre ús fins després de transcòrrer, com a mínim, 10 anys des de la última inhumació.

DEL “DORMITORI DEL DIFUNT” AL CEMENTIRI ACTUAL
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TRACTAMENT DE CADÀVER
Gran part dels espais que conformen l’edifici està format 
per les sales de tractament i preparació del difunt. El més 
important en aquests espais és que les diverses sales es-
tiguin connectades d’una manera senzilla i a la mateixa 
cota, i evitar en tot cas que les circulacions puguin coincidir 
amb la de la resta d’actors del projecte. El cadàver s’ha de 
mantenir al marge de les circulacions dels usuaris, i la zona 
del tractament ha de quedar quasi invisible. Aquestes sales 
també han de disposar d’un accès rodat directe des de 
l’exterior, separat de l’entrada principal, però connectat amb 
les vies de comuniació principals de la zona per permetre 
un accès fàcil del fèretre.

SALA D’ESPERA
La sala d’espera, que permet la reunió dels familiars i amics 
en un espai tranquil, però a la vegada allunyat de la zona de 
vetlla, és també un espai molt important. És on els visitants 
passen la major part del temps, pel que convé que sigui un 
espai ampli i agradable. Aquest espai ha d’estar ben relacio-
nat amb l’entrada principal de l’edifici, i a la vegada diposar 
de forces obertures per permetre la sortida dels usuaris en 
cas que ho necessitin, i les visuals cap a un espai exterior 
tranquil. Pel que fa a aquest espai exterior, la presència de 
vegetació ajuda a crear aquesta atmòsfera tranquila, i a la 
vegada dona un cert grau de privacitat a l’interior.

SALA DE CREMACIÓ
Pel que fa al crematori, aquest en seria el seu punt més 
important. Un cop feta la cerimònia íntima familiar de 
comiat, el cadàver és traslladat a aquesta sala, en un 
ambient molt privat i amb les condicions higièniques ne-
cessàries. És en aquest punt on esdóna per acabada la 
cerimònia de vetlla i comiat, i el cadàver és introduït al 
forn crematori. Si es vol, existeix la possibilitat que els 
familiars o els coneguts més íntims puguin presenciar 
també aquest moment.

ORATORI
Aquesta és, segurament, la peça més sentimental de tot el 
tanatori. Aquí és on el difunt rep l’últim adéu de tots els seus, 
i acostuma a ser el moment on els sentiments es troben 
més a flor de pell. Ateses les característiques de la població 
que ens envolta, s’ha de considerar la presència de més 
d’una cultura i religió, pel que el disseny de la sala d’oracions 
no ha de condicionar les cerimònies que s’hi puguin realitzar. 
És per això que convé allunyar-se de la simbologia religiosa 
en el seu disseny. L’accès a l’Oratori ha de ser clar i proper a 
la sala d’espera i a les vetlles, evitant contacte amb d’altres 
famílies. La sortida s’ha d’efectuar per un indret tranquil i 
reservat, i el recorregut de retorn ha d’evitar el contacte 
amb la resta d’usuaris.

SALES DE VETLLA
Aquests han de ser els espais més privats de la zona pú-
blica amb una atmòsfera més càlida i agradable.  És en 
aquest punt on la família vetlla al difunt, i on es rep la visita 
de familiars i amics propers que vénen a mostrar el seu con-
dol. Les persones, en especial el cercle familiar, han de poder 
guadir d’un ambient amable i acollidor, i sentir-se aïllats de 
l’exterior.  La presència de patis de llum, amb visuals llargues 
o a vegetació, doten a aquest espai d’un ambient més tran-
quil. Convé tenir molt en compte les visuals que es generen 
des de l’interior d’aquestes sales de vetlla, ja que en cap cas 
pot haver-hi contacte amb d’altres sales o amb l’exterior.

ADMINISTRACIÓ
És evident que un edifici d’aquestes característiques reque-
reix d’una part important de sales administratives. Aquests 
espais son el primer contacte entre els familiars directes i 
el tanatori, i molt sovint els processos que s’han de realitzar 
son força incòmodes. És per això que aquestes zones es 
situen properes a l’entrada principal, però separades del re-
corregut general dels visitants, per tal de dotar-les d’un cert 
grau de privacitat. Connectat a aquests espais, s’hi troben 
també les zones expositives de productes i serveis oferts, 
així com la floristeria o al venda de merchandising.

CAFETERIA
Aquest és un dels espais més importants del projecte, doncs 
es tracta d’un punt de reunió entre familiars i amics, però 
amb una atmòsfera més tranquila i informal. Aquí és on 
els usuaris vénen a desconnectar i relaxar-se. La cafeteria 
convé que es trobi situada en un punt proper a l’entrada 
principal, fàcilment accessible, però força separat de la zona 
de vetlla i de l’oratori per dotar-la d’un cert grau d’indepen-
dència programàtica, així com evitar contaminacions dels 
diversos ambients.  


