
Sol·licitud per a l’habilitació excepcional d’un espai municipal com a domicili mortuori  en 
aplicació de la Disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris 

 
 
En l’apartat 3 f) de la disposició addicional  a la Llei 2/1997, de 3 d’abril sobre serveis funeraris,  
addicionada pel Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures 
extraordinàries, per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, s’estableix 
la possibilitat de que el secretari de Salut Pública disposi l’habilitació d'espais com a domicilis 
mortuoris altres que les sales de vetlla i els cementiris, establint-ne les condicions higièniques 
i sanitàries. 
 
Els ajuntaments poden sol·licitar l’habilitació  d’aquests domicilis mortuoris en un espai 
municipal amb la finalitat de custodiar els  fèretres a l’espera de donar la destinació final als 
difunts sol·licitada pels familiars,  emplenant  aquest model de sol·licitud  i adreçant-lo  a la 
Secretaria de Salut Pública Pública mitjançant la bústia sec.salutpublica@gencat.cat o bé per 
EACAT. 
 
A l’empara d’aquesta previsió, 
 
l’Ajuntament de ....................................................................................................................... 
 
Sol·licita habilitar amb caràcter excepcional com a domicili mortuori l’espai (identifiqueu 
espai):  
.................................................................................................................................................. 
 
Declara que compleix i pot garantir els següent requisits i mesures :  
  
 Disposar d’una zona condicionada per a l’entrada i sortida de vehicles funeraris.  

 Disposar d’una zona condicionada, degudament aïllada i amb capacitat suficient per tenir els 
cadàvers amb els seus respectius fèretres. Aquest espai ha d’estar degudament refrigerat per tal 
de garantir en tot moment una temperatura ambient que no superi els 15 graus.  

 Disposar d’una zona habilitada com a vestidor per al personal amb serveis higiènics equipats. Ha 
de disposar de material suficient per garantir la seguretat e higiene del personal laboral. 

 Disposar d’una zona per dipositar fèretres buits i materials i productes funeraris.  

 Disposar de mesures efectives de vigilància, per tal d’assegurar la vigilància i custòdia dels difunts. 

 Caldrà portar de forma actualitzada un llibre o document de registre on s'anotin totes les 
defuncions amb especificació del nom de difunt, lloc de la inhumació o incineració, data i la 
funerària que se'n fa càrrec. 

Aquestes instal·lacions mantindran l’habilitació com a domicili mortuori mentre es mantingui 
l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Data i signatura alcalde/essa 
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