
LA SÍNDICA PLANTEJA QUE S’INTENSIFIQUI LA 

SEGURETAT ALS CEMENTIRIS PER EVITAR ELS ACTES 

VANDÀLICS 

 
Vilà ha atès la queixa d’una ciutadana que va denunciar destrosses al nínxol 

familiar, situat al cementiri de Montjuïc, i va reclamar a l’Ajuntament que li pagués 

els danys causats  

 

La defensora creu que és responsabilitat de l’Ajuntament vigilar el perímetre de les 

instal·lacions i impedir-hi l’accés fora d’hores 

 

L’Ajuntament hauria d’estudiar intensificar la vigilància i la seguretat als cementiris de 

Barcelona. Així ho ha recomanat la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, després d’atendre la queixa d’una ciutadana que va denunciar destrosses al nínxol 

familiar, situat al cementiri de Montjuïc. 

 

La persona que va reclamar l’empara de la defensora es queixava que havien trencat el 

vidre i el marc de la sepultura familiar. També denunciava que li havien forçat el pany, que 

li havien robat alguns elements ornamentals del nínxol i que el consistori no es volia fer 

càrrec de les destrosses, tot i que els danys s’havien ocasionat en un recinte municipal 

dotat d’un servei de seguretat. 

   

La síndica considera que situacions com la descrita s’han de controlar i, com que el 

problema probablement s’ha repetit en altres sepultures o cementiris de la ciutat, es 

pregunta si la seguretat dels recintes és suficient o caldria reforçar-la per evitar altres 

actes vandàlics. Actualment, els nou cementiris de Barcelona disposen de vigilància 

diürna, però el servei caldria ampliar-lo en tots els recintes a la nit. La síndica creu que és 

responsabilitat de l’Ajuntament vigilar el perímetre de les instal·lacions i impedir-hi l’accés 

fora d’hores. 

 

Amb tot, i després d’analitzar els fets, Vilà ha hagut de desestimar la queixa perquè 

l’actuació municipal ha estat ajustada a dret. Segons l’Ordenança de cementiris vigent, el 



titular de la sepultura és qui s’ha de fer càrrec dels danys causats pels robatoris o 

desperfectes que es produeixen, és a dir, Cementiris de Barcelona no té l’obligació de 

pagar els danys.  

 

La taxa que cada any paguen els titulars de les sepultures té com a finalitat la conservació 

i la neteja de les instal·lacions generals però no de cada nínxol. L’assegurança que té 

contractada el consistori tampoc no cobreix els danys particulars. 

 

La defensora creu que la manca de responsabilitat municipal pels desperfectes i robatoris 

té sentit en consideració a l’elevat nombre de sepultures que gestiona Cementiris de 

Barcelona –336.590–, però el fet que els danys s’hagin causat per actes vandàlics obliga 

l’Ajuntament a prendre mesures per prevenir la presència de desaprensius.  

 


