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Cementiris de Barcelona ha continuat al IIarg de I'any 2010 desenvolupant la seva política d'inversions als 
cementiris emmarcada dins del pla estratègic que pretén la rehabilitació i modernització dels nou recintes 
funeraris existents a la ciutat. 

Així s'ha seguit rehabilitant façanes al cementiri de Montjuïc i Poblenou, pavimentant vials als cementiris de 
Montjuïc, CoIIserola i Sant Andreu, i s'han construït tombes i panteons a Montjuïc i CoIIserola. 

D'una manera especial hem de fer esment a la nova oficina d'atenció a I'usuari que hem posat en funcionament 
al cementiri de Sant Andreu, amb la que ja són sis les que tenim a tot Barcelona. Si tenim present que la 
primera es va inaugurar al 2004 a les oficines centrals de Joan d’Àustria, podem veure l'important esforç 
que ha fet Cementiris per tal d'apropar la gestió al ciutadà de Barcelona. 

Per tal d'augmentar I'oferta de productes i serveis dirigits a la cremació, hem inaugurat un nou espai per la 
inhumació i dispersió de cendres al cementiri de Montjuic, El Jardí de la Mediterrània, situat en un IIoc 
privilegiat de la muntanya de Montjuïc, que amb una superfície de 3.800 m2, permet la possibilitat de recordar 
als nostres difunts adoptant un dels arbres que composen aquest jardí. Aquesta nova opció es suma al 
Bosc de les Cendres de CoIIserola i al Jardí de les Aromes de Montjuic, inaugurats els dos darrers anys, 
així com, d'altres espais amb més tradició a la ciutat. 

No hem oblidat però, el nostre compromís amb el medi ambient i és per això, que hem posat en marxa el 
darrer mes de juliol, una planta de filtratge de dioxines al crematori de Montjuïc. Aquesta inversió es va 
completar amb la incorporació d'un nou forn crematori. Amb aquest ja són set els crematoris que tenim a 
la ciutat de Barcelona per tal de fer front a les set mil cremacions anuals que hi ha a la ciutat. Cal recordar 
que la instal·lació dels filtres a Montjuïc, situa a Cementiris de Barcelona, S.A. com la primera empresa 
gestora de crematoris amb aquest tipus de instal·lacions a tot Espanya. 

Un dels aspectes que hem impulsat des de I'inici de les actuacions de Cementiris de Barcelona ha estat 
la vessant cultural. En aquest sentit enguany hem continuat reforçant les rutes culturals als dos cementiris 
monumentals de la ciutat, Montjuïc i Poblenou, amb les rutes guiades tots els diumenges de cada mes. 
L’èxit d'aquesta iniciativa es pot mesurar amb la important afluència de públic que tenim, només la darrera 
ruta nocturna del cementiri de Poblenou celebrada amb motiu de la diada de Tots Sants, va acollir més de 
700 persones. 

Però el 2010 ha estat, sens dubte, un any especialment important per Cementiris de Barcelona i per a la 
ciutat de Barcelona. El 3 de maig el Consell d'Europa va aprovar "La Ruta Europea de Cementiris" amb la 
menció d’Itinerari Cultural del Consell d'Europa. Ens omple de satisfacció que aquesta nominació fos 
defensada per la ASCE tenint aquesta associació europea de cementiris significatius la seva presidència 
precisament a Barcelona. És, per tant, un reconeixement a la tasca de divulgació i promoció del patrimoni 
material i immaterial que hi ha a tots els cementiris. 

Aquestes són les fites que s'han aconseguit enguany i les bases de treball pel proper.

El President del Consell d'Administració

Jordi W. Carnes i Ayats
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Oficina d'atenció a l'usuari
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Adjudicacions de sepultures

2009 2010
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Serveis al ciutadà 5
Durant l’any 2010,  a les oficines de Cementiris de Barcelona han estat ateses 60.000 persones i hem resolt 6.220 
expedients de dret funerari.

Amb el propòsit que el ciutadà es trobés ben atès, la millora de l’atenció telefònica ha estat una constant durant 
aquest any, donant resposta a 85.000 trucades.

S’han adjudicat 3.697 sepultures de tot tipus de les quals 1.952 eren de lloguer, hem col·locat 1.800 làpides i 
realitzat 3.990 inscripcions.

Seguint amb la política d’apropar els cementiris als ciutadans i  atenent les noves demandes sempre respectant el 
medi ambient, hem subministrat 3.100 urnes biodegradables (42% del total) per depositar-les a espais naturals.

La demanda de restauració de panteons monumentals, continua tenint un moderat però continuat creixement, durant 
l’any 2010 s’han restaurat 20 sepultures d’aquest tipus.



Novetats

Cementiri de Sant Andreu
Nova oficina d'atenció a l'usuari.

Per tal de donar servei a una altre àrea de Barcelona, hem obert una nova oficina 
d'atenció a l'usuari al cementiri de Sant Andreu que oferirà els mateixos serveis que 
les que es van posar en marxa amb anterioritat.

Cementiri de Montjuïc.
Inauguració del Jardí de la Mediterrània

Amb l'objectiu de facilitar la inhumació de les cendres al cementiri, s'ha posat a 
disposició dels usuaris el Jardí de la Mediterrània que amb una superfície de més de 
3.800 metres quadrats ocupa un lloc privilegiat dintre del Cementiri de Montjuïc, on 
es poden inhumar les cendres, tot adoptant arbres que formen el jardí en el bosc 
preparat expressament per a aquesta finalitat.

El Jardí de la Mediterrània queda integrat en una zona singular del cementiri que ha 
estat objecte d’una rehabilitació i reordenació. Es tracta de la reconstrucció del mur 
de gabions i la millora de l’estat de les tombes palestines ubicades en aquest espai, 
a la vegada que s’han construït 24 tombes noves, tot això amb la voluntat d’anar 
recuperant espais emblemàtics del cementiri.

Cementiri de Montjuïc.
Inauguració de dos plantes de filtratge de dioxines i d'un forn crematori.

Amb la incorporació de les dos plantes de filtratge de dioxines i del forn crematori, els 
cementiris de la ciutat comptaran amb un total de set forns crematoris (4 al cementiri 
de Montjuïc i 3 al de Collserola) i tres filtres de dioxines (2 al cementiri de Montjuïc i 1 
al de Collserola).

La col·locació de dos plantes de filtratge de dioxines comporta la reducció al mínim 
de l'emissió de pols, gasos contaminants i metalls pesats, complint amb els requeriments 
més estrictes de la normativa europea. Aquesta disminució és possible gràcies al 
control automatitzat de tot el procés de combustió i d'injecció que aconsegueix 
l'optimització del sistema de filtratge. Així, l'emissió de partícules al medi ambient passa 
de 50 mg/nm3 a 10 mg/nm3.

Per la seva banda, les característiques tècniques del nou forn incinerador permetran 
la reducció de la durada de la cremació fins a un 50%, el que significarà incrementar 
la capacitat d'incineració respecte a una instal·lació convencional arribant fins a un 
màxim de 4.000 serveis l'any.

Cementiri de Montjuïc.
Un concert per al record.

Unes 700 persones van assistir al primer “Concert per al record”. 

L'acte es va organitzar en el Fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc, es va 
celebrar en memòria de totes les persones enterrades en els diferents cementiris de 
la ciutat.

El concert, que s'organitzava per primera vegada aquest any, va tenir una durada de 
poc més d'una hora i va combinar l'actuació d'un quartet i un cor amb la lectura de 
fragments literaris de personatges il·lustres enterrats en els diferents cementiris de la 
ciutat.

Al final del concert, els artistes van tocar una peça fora de programa, el Adagio a Ernest 
Lluch, en record del polític mort ara fa 10 anys.

Nou forn crematori. Cementiri de Montjuïc

Un concert per al record. Cementiri de Montjuïc

Jardí de la Mediterrània. Cementiri de Montjuïc

Plantes de filtratge de dioxines. Cementiri de Montjuïc



Xarxa d'oficines
d'atenció a l'usuari 6
Cementiris de Barcelona  
continua ampliant la seva 
xarxa d'oficines per apropar 
els seus serveis a l'usuari.

En aquests moments 
disposa de sis oficines 
d'atenció al client situades 
als cementiris de Montjuïc, 
Les Corts i Sant Andreu, 
als crematoris de Montjuïc 
i Collserola i a la seu central 
del carrer Joan d'Àustria.

Serveis

Les sis oficines ofereixen 
els serveis de venda de 
productes i serveis de 
prenecessitat, així com 
atenció a l 'usuari en   
qüestions referents al dret 
funerari i tràmits relacionats
amb les sepultures. 

A les oficines centrals, a 
més, s'ofereix a les famílies 
l'assessorament necessari 
per dur a terme el servei 
de cremació o d'inhumació 
del difunt.

Crematori de Montjuïc

Oficines Centrals Joan d'Àustria

Cementiri de Sant Andreu

Cementiri de Montjuïc

Cementiri de Les Corts

Crematori de Collserola



Collserola

Montjuïc

Les Corts

Sant Gervasi

Sants

Sarrià

Sant Andreu

Horta

Poblenou

TOTAL

1.885

3.189

617

355

728

72

212

54

963

8.075

1.700.000

560.000

34.417

16.239

11.003

4.569

39.021

3.700

56.632

2.425.581

86.162

152.475

28.583

4.712

5.531

2.187

24.690

1.359

30.891

336.590

1.547

11.207

371

372

408

334

494

80

4.435

19.248

Edificis d'ús públic Superfície total en m2 Total sepultures Disponibilitat sepultures

Superfícies i instal·lacions

Cementiri

Cementiris de Barcelona administra 336.590 sepultures ubicades als nou cementiris de la ciutat, amb 8.075 m2 

d'edificis d'ús públic i realitza el manteniment de 2.425.581 m2 de vials i jardins.

Cementiri de Montjuïc.
Forn Romà
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Nova enquesta

Cementiris de Barcelona 
amb la finalitat de millorar 
el servei a l'usuari posa a 
disposició dels seus clients 
una nova enquesta de 
qualitat per conèixer els 
punts forts i febles de la 
seva activitat. 

L’objectiu de l’informe és 
fer un seguiment anual de 
l’evolució de la qualitat.

Certificacions ISO i Implementació de la ISO 14001 de Medi Ambient

Cementiris de Barcelona ha passat amb tota normalitat i sense incidències les auditories de seguiment de les normes 
ISO 9001:2008 "Sistemes de gestió de la qualitat - Requisits" i la UNE-EN 15017:06 "Serveis funeraris - Requisits".

Així mateix s'han començat els treballs per a implementar la norma ISO 14001"Sistemes de gestió ambiental - 
Requisits amb orientació per al seu ús" a les instal·lacions del forn crematori del cementiri de Montjuïc.
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Medi ambient
En el marc de la seva política de compromís amb el medi 
ambient Cementiris de Barcelona ha incorporat dos 
plantes de filtratge de dioxines i un forn incinerador a les 
instal·lacions de cremació del Cementiri de Montjuic. 

Els cementiris de la ciutat compten ara amb un total de 
set forns crematoris (4 al cementiri de Montjuïc i 3 al de 
Collserola) i tres plantes de filtratge de dioxines (2 al 
cementiri de Montjuïc i una al de Collserola), els únics 
existents a l’Estat espanyol. La col·locació de les noves 
plantes de filtratge de dioxines comporta la reducció al 
mínim de  l’emissió de pols, gasos contaminants i metalls 
pesats, complint amb els requeriments més estrictes de 
la normativa europea. Aquesta disminució és possible 
gràcies al control automatitzat de tot el procés de 
combustió i d’injecció que aconseguirà l’optimització del 
sistema de filtratge. Així, l’emissió de partícules al medi 
ambient ha passat de 50 mg/nm3 a 10 mg/nm3. 

Per la seva banda, les característiques tècniques del nou 
forn incinerador permet la reducció de la durada de 
cremació fins a un 50%, el que significarà la reducció de 
gasos a l’atmosfera. 

En les dues darreres dècades, Barcelona ha passat de 
tenir poc més de 250 incineracions l’any 1983 a tenir-
ne 7.010 el 2010, el que suposa un 41,4% del total de 
serveis. Aquest augment respon a una nova manera 
d’entendre la vida, i també la mort. 

D’altre banda i continuant amb la seva iniciativa de crear 
espais naturals dedicats a l’espargiment de cendres i a 
la inhumació d’urnes al cementiri. Cementiris de Barcelona 
ha inaugurat el 2010 al cementiri de Montjuïc, El Jardí de 
la Mediterrània. Amb una superfície de més de 3.800 
metres quadrats, el jardí ocupa un lloc privilegiat dintre 
del Cementiri de Montjuïc, constituint un balcó sobre el 
mar, on es poden inhumar les cendres, tot adoptant una 
de les plantes o arbres que formen el jardí, o bé inhumar 
les cendres en el bosc preparat expressament per a 
aquesta finalitat. Per a la inhumació de les cendres, 
sempre es faran servir urnes biodegradables, que 
funcionen com a recipients temporals i no fan mal al medi 
ambient, perquè els materials amb què estan fabricades
es desfan en contacte amb la terra humida. 

El jardí queda integrat en una zona singular del cementiri
que ha estat objecte d’una rehabilitació i reordenació. 

A més del Jardí de la Mediterrània, Cementiris de Barcelona 
ofereix als usuaris un ampli ventall d’instal·lacions per 
inhumar les cendres, com són el Jardí de les Aromes, 
el Bosc de les cendres (cementiri de Collserola), els 
jardins del Repòs (Montjuïc i Collserola), i tot tipus de
nínxols columbaris a diferents cementiris de Barcelona.

Cementiri de Montjuïc.  Vista general de la zona del cementiri on s'ha instal·lat el Jardí de la
Mediterrània, s'han construït tombes noves i s'han rehabilitat unes tombes del recinte Palestí.

Cementiri de Montjuïc.  Plantes de filtratge de dioxines instal·lalades en el crematori.
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Visites guiades Poblenou i Montjuïc

2009 2010

Visites guiades a les Rutes dels cementiris de Poblenou i Montjuïc

Durant l’any 2010 els visitants als cementiris de la ciutat han incrementat en número i diversitat . Escoles, estudiants d’art i altres matèries i grups 
organitzats a través de les xarxes socials, s’han sumat a la proposta que ofereix Cementiris de Barcelona de conèixer el valor artístic i històric 
que posseeixen els cementiris.

Les visites dominicals guiades per als cementiris de Montjuïc i Poble Nou, així com l’assistència a les rutes nocturnes, que es celebren dos cops 
l’any, s’han vist incrementades amb respecte l’any 2009. L’evolució de les visites ha estat molt positiva, passant de 5.607 visitants al 2009 a 
6.734 visitants al 2010.

Els cementiris de Montjuïc i Poble Nou que pertanyen tant a l’Associació Europea de Cementiris Significatius, com a la Ruta Europea de Cementiris 
pel gran valor artístic que guarden, s’han convertit en un referent d’art funerari per ciutadans i turistes que inclouen als cementiris de Barcelona 
com a part artística de la ciutat.

737 727

4.870

6.007

PoblenouMontjuïcPoblenouMontjuïc

Ruta Europea de Cementiris

La Ruta Europea de Cementiris, desprès del seu 
reconeixement com itinerari cultural  en el mes de maig 
de 2010, va rebre el Certificat que ho acredita de mans 
dels representants de Consell d'Europa el 16 de setembre 
a Cagliari, coincidint amb l'Assemblea general de la ASCE 
(Associació de Cementiris Europeus Significatius). 
Cementiris de Barcelona que des de fa quatre anys 
ostenta la presidència de l’Associació va se l’encarregada 
de rebre la menció.      

activament en aquest projecte. A més de ser membre 
de la xarxa, l’entitat funerària ha donat el suport a la 
presidència de l’ASCE per tal d’aconseguir aquesta 
menció d’Itinerari Cultural de la qual els cementiris de 
Poblenou i Montjuïc en formen part.

El principal objectiu de la Ruta és promoure i difondre 
els cementiris europeus com una part fonamental de 
l’herència humana, mantenir el patrimoni dels recintes i 
fomentar-ne el coneixement. El projecte que està en 
continua evolució ja ha creat un comitè científic i una pàgina web i pròximament es prepararà i produirà una guia i 
un vídeo de la ruta i es dissenyarà una identificació per a tots els membres de la ruta, amb la finalitat que tots els 
cementiris membres tinguin una imatge i gestió comuna.



Cultura

Un Concert per al Record

Cementiris de Barcelona per tal de retre homenatge a les persones enterrades als
cementiris de la ciutat, ha volgut fer-ho a través de la música i la poesia.

700 persones van assistir a la primera edició d’un “Concert per al record”. L'acte 
organitzat per Cementiris de Barcelona en el Fossar de la Pedrera del cementiri de 
Montjuïc, es va celebrar en memòria de totes les persones enterrades als cementiris 
de la ciutat durant l'any 2009.

El concert va combinar l'actuació d'un quartet i un cor amb la lectura per part de dos 
actors catalans de fragments literaris de personatges il·lustres enterrats en els diferents 
cementiris de la ciutat.

Persones de totes les edats es van deixar delectar per l'entorn, el so i la paraula. L'èxit
de convocatòria permetrà gaudir d'un nou concert memorial al 2011.

Fossar de la Pedrera.  Cementiri de Montjuïc



Comunicació

News Letters

Cementiris de Barcelona a posat en marxa una nova eina de comunicació interna on 
trimestralment es publiquen noticies i actes rellevants per a l’empresa. Els destinataris 
d’aquesta informació d’interès de l’empresa, són tots els seus col·laboradors, ajudant 
a que tothom es senti integrat en el projecte comú d’empresa.

Campanya publicitària 

Durant el 2010 Cementiris de Barcelona ha portat a terme una campanya publicitària 
al diari La Vanguardia, mitjançant anuncis informatius dels seus serveis i actes. La 
finalitat d’aquesta iniciativa ha estat apropar, ampliar i donar a conèixer les activitats 
que es desenvolupen a l’empresa.

Info's

Per mitjà dels "Info's", Cementiris de Barcelona comunica als seus usuaris els nous 
serveis i els nous actes culturals enviant aquest full informatiu amb tot el correu i 
comunicats que s'envia als ciutadans.

Monogràfic

Al igual que cada any per a la festivitat de Tots Sants es va editar un monogràfic, que 
a més a més de donar la informació dels actes que es celebren aquest dia als cementiris 
de la ciutat, es va fer un resum de l'activitat que desenvolupa l’empresa amb l'objectiu 
de traslladar aquesta informació als ciutadans.



Manteniment, millores i
inversions en els cementiris10

Cementiri de Montjuïc

S’han continuat realitzant actuacions de rehabilitació i millora en el cementiri de Montjuïc, 
seguint les directrius marcades pel Pla Director que es va realitzar l’any 2008, per tal 
de resoldre les patologies detectades majoritàriament en els edificis de nínxols i en la
seva infraestructura bàsica (arbrat, paviment, clavegueram, etc.).

En aquest sentit, s’han realitzat obres de rehabilitació de 240 nínxols a les vies de Sant 
Jacint i Sant Joaquim (a l’agrupació 12ª), s’ha fet la restauració de la pavimentació de 
1.126,00 m2 a diverses zones del cementiri (zona d’accés, via de Sant Jaume 9ª, i 
via de Sant Manel 12ª), i s’han  rehabilitat diverses cobertes d’edificis de nínxols (vies 
de Sant Lluís, Santíssima Trinitat i Santa Eulàlia).

Possiblement l'obra més important en relació al Pla Director ha estat la rehabilitació de 
la zona de Sant Jaume i Sant Francesc, a l’agrupació 9ª, en la que s’han realitzat una 
sèrie d’actuacions estructurals a base de murs de pedra de Montjuïc per estabilitzar 
el que fins ara era una de les zones més afectades per problemes d’inestabilitat segons 
el Pla Director. Aquesta reforma estructural ha permès la generació d’un nou espai
al cementiri on s’han construït 24 tombes menors de 3 compartiments.

S’ha generat un nou espai per a la dispersió i la inhumació de cendres, en la via de 
Sant Jaume 9ª, el nou “Jardí de la Mediterrània”.  Es tracta d’un espai enjardinat d’uns 
3.500 m² que es desenvolupa en una franja d’uns 10-15 m d’amplada, i sobre la que 
transcorre un camí que porta al visitant per diverses zones (unes enjardinades amb
plantes mediterrànies, i altres mes boscoses) on produir la inhumació de cendres.

S’han fet també treballs de rehabilitació en el Fossar de la Pedrera, consistents en la 
millora i consolidació del paviment del sauló i la reforma de l’accés per millorar 
l’accessibilitat per persones de mobilitat reduïda.

S’ha realitzat les obres de rehabilitació d’un Forn Romà, actualment en desús, per tal 
de recuperar en la mida del possible la seva estructura original.

Per últim, i pel que fa a l’edifici dels forns crematoris del cementiri de Montjuïc, s’ha 
completat la instal·lació de 2 plantes de filtratge de dioxines i baypass de seguretat 
per a la sortida de fums dels 4 forns crematoris existents en aquest edifici. Aquesta 
instal·lació permet alinear a Cementiris de Barcelona amb les normatives europees en 
matèria de control ambiental, garantint un màxim control de les emissions a l’atmosfera.

Cementiri de Collserola

S’han realitzat obres de rehabilitació de diverses testeres de blocs de nínxols a 
l’agrupació 12ª, per resoldre patologies constructives.

Hem fet obres de condicionament i millora urbanística en la zona d’accés al complex 
funerari de Collserola.  Amb aquestes actuacions podem donar per acabades les obres 
de construcció de l’aparcament soterrat construit l’any 2009, i de les que mancava 
abordar els acabats en superfície.

En aquest sentit, les obres han consistit en l’enjardinament de la illeta central existent 
a l’accés al complex des de la carretera de Montcada, l’enjardinament de l’espai existent 
sobre l’aparcament soterrat, i la formació d’un passeig/bulevard en el primer tram de

Al llarg del 2010, Cementiris de Barcelona ha realitzat una important inversió en el 
manteniment i obres de rehabilitació dels cementiris de la ciutat amb tal de millorar-
los.

Construcció de tombes. Cementiri de Montjuïc

Arranjament mur de gabions. Cementiri de Montjuïc

Reparació de cobertes. Cementiri de Montjuïc

Jardí de la Mediterrània. Cementiri de Montjuïc



Manteniment, millores i inversions en els cementiris

Cementiri de Sant Andreu

Seguint la política d'acostar-nos al ciutadà, i de ser presents en tots els cementiris que 
Cementiris de Barcelona gestiona, s’han fet les obres de rehabilitació de les antigues 
oficines de l’edifici de l’Administració del cementiri per habilitar-les com a nova oficina 
d’atenció a l’usuari.

En aquest cementiri s’han realitzat treballs de restauració i millora de la pavimentació,
que han afectat a uns 700 m2 en total, distribuïts en diverses zones del cementiri.

Cementiri de Poblenou

S’ha realitzat la Fase 3 de restauració de les façanes i ampliació en 20 cm. de la 
fondària de nínxols als edificis de nínxols de la cerca del Departament 1r. Les obres 
d’aquesta fase han suposat la rehabilitació de 1.356 nínxols.

Cementiri de Montjuïc
Construcció de tombes i panteons
Restauració de façanes
Pavimentació
Restauració de cobertes
Ajardinament
Millores a les instal·lacions
Instal·lació forn i plantes de filtratge de dioxines

Cementiri de Collserola
Construcció de tombes i panteons
Pavimentació
Ajardinament
Millores i instal·lacions

Cementiri de Poblenou
Rehabilitació façanes i nínxols

Cementiri de Sant Andreu
Oficina d'atenció a l'usuari
Pavimentació
Millores a les instal·lacions

Altres actuacions als Cementiris

1.940.000,00
115.000,00
550.000,00
150.000,00
350.000,00
60.000,00
45.000,00

670.000,00

295.000,00
 45.000,00
125.000,00
85.000,00
40.000,00

525.000,00

130.000,00
40.000,00
55.000,00
35.000,00

130.000,00

Total inversió i millora 2010           3.020.000,00

Inversió als cementiris de Barcelona

la carretera que va cap a l’interior del cementiri, davant de l’edifici del Mausoleu de 
Collserola.  Les obres han estat complementades amb diverses actuacions de millora 
tant en la senyalètica corporativa com en la de trànsit.

S’han realitzat també diversos treballs de millora i noves instal·lacions en l’edifici del 
crematori, encaminats a aconseguir millor confort per als nostres clients, augmentar 
els nivells de seguretat en les nostres instal·lacions, i millorar el control i la eficiència 
del consum energètic de gas i electricitat.

En aquest sentit, la instal·lació de comptadors individualitzats de gas per cadascun 
dels 3 forns crematoris, la millora de les instal·lacions de ventilació i climatització de 
l’edifici, la instal·lació d’un nou sistema de regulació del dipòsit de gas que dóna servei 
als forns, són exemples d’aquest tipus d’actuacions.

Rehabilitació de façanes. Cementiri de Poblenou

Pavimentació. Cementiri de Sant Andreu

Acondicionament zona parking. Cementiri de Collserola

Repàs senyalització horitzontal. Cementiri de Collserola



El nivell de cremacions a Barcelona ha augmentat al llarg del 2010. En total, tenint en compte tots dos crematoris, 
Montjuïc i Collserola, s'han realitzat 7.010 cremacions, un 41,36% del total de serveis. La taxa pel servei de cremació 
a Barcelona en aquest últim any ha estat de 312,34€.

Serveis

Inhumacions

Cremacions

Total de serveis

Percentatge cremacions

Trasllat despulles

9.938

7.010

16.948

41,4%

907

12.068

5.877

17.945

32,8%

757

11.040

6.420

17.460

36,8%

1.090

10.796

6.782

17.578

38,6%

992

10.570

6.713

17.283

38,8%

952

20102006 2007 2008 2009

11 Cremacions
i inhumacions

20102006 2007 2008 2009Taula d'inhumacions

5.557

2.828

1.133

1.049

963

177

194

80

87

12.068

5.194

2.592

989

969

854

171

170

64

37

11.040

5.083

2.660

948

850

820

167

161

64

43

10.796

4.845

2.599

973

835

893

171

149

67

38

10.570

4.515

2.367

958

729

932

183

128

75

51

9.938

Montjuïc

Collserola

Les Corts

Sant Andreu

Poblenou

Sants

Sant Gervasi

Sarrià

Horta

Totals

Gràfica d'inhumacions i cremacions anuals
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Cremacions
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Anys

Evolució plantilla

2006

88

2007

91

2008

90

2009

91

2010

93

L’apartat dels recursos humans de Cementiris de Barcelona, va totalment lligat als 
indicadors de gestió, donat que el capital humà de la societat és la peça clau per 
aconseguir els objectius del pla estratègic de Cementiris de Barcelona envers a l’atenció 
al ciutadà i al correcte desenvolupament de la seva activitat de cementiris i cremació.

Durant l’exercici de 2010 la plantilla mitjana de la societat ha estat de 93 treballadors, 
dos més respecte l’exercici anterior,  l’objectiu d’aquestes incorporacions és el d’oferir 
més i millor qualitat de servei d’atenció al ciutadà.

El repartiment percentual de la plantilla per nivell d’activitat és el següent:

Personal d’operacions als Cementiris: 43%

Personal Cremació: 12%

Assessors a les famílies: 14%

Atenció al ciutadà i administratiu: 31%

Formació

Per tal de garantir i millorar contínuament en el desenvolupament de la nostra activitat, 
és del tot imprescindible impulsar plans de formació al personal dirigits a la millora en 
l’atenció, en la qualitat i en l’implantació de nous procediments de gestió, que en el 
seu conjunt ofereixin millors serveis als usuaris.

Cementiris de Barcelona continua en el pla de formació als seus treballadors posant 
especial èmfasi en l’atenció a l’usuari, en l’assessorament a les famílies i en la capacitat 
de lideratge de grups de treball per tal d’oferir serveis amb més qualitat i resposta a 
la demanda actual del ciutadà.

Un punt important és la formació continuada en les eines informàtiques i de nova 
generació per tal d’adequar-nos a les noves tecnologies que actualment són punt vital 
de l’activitat en l’entorn de la prestació dels serveis.

Prevenció de Riscos Laborals

En el camp de la prevenció de riscos, Cementiris de Barcelona continua treballant amb 
el pla ja iniciat durant l’exercici anterior, encaminat a la prevenció  com a primer eix per 
garantir una bona política de riscos laborals.

Dins d’aquest entorn, Cementiris de Barcelona, manté un pla director encaminat a les 
millores de les instal·lacions, innovació dels sistemes de seguretat en les instal·lacions 
d’incineració i la millora continuada de les mesures de seguretat envers al seus 
treballadors amb més possibilitat de risc.

Cementiris de Barcelona entén que els plans de seguretat estan lligats a la formació 
dels seus treballadors, per tant imparteix plans de formació de riscos laborals, xerrades
d’informació i plans demostratius de prevenció en situacions de risc als seus treballadors.





Comptes anuals i
Informe de gestió 2010 13


