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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN SOBRE A CONSTRUCIÓN NA PROVINCIA DE 

OURENSE DUN CEMITERIO INTERCULTURAL SUPRAMUNICIPAL. 

 

A chegada doutras culturas supón un enriquecemento da diversidade social. Nunha 

sociedade democrática plena resulta fundamental respectar e promover melloras entre 

todas as realidades culturais da veciñanza, como elemento de achega positiva que nos 

permita avanzar cara unha integración plena. 

 

Desde hai lustros, moitas persoas de diversas partes do planeta veñen a traballar e a vivir 

na nosa provincia. En moitos casos chegan para establecerse definitivamente como veciños 

e veciñas. Por iso debemos facilitar os proxectos de vida de todas estas persoas, en 

condicións de igualdade. Para alcanzar unha integración plena, debemos ter claro que a 

morte, como parte da vida, tamén debe formar parte destes plans de integración. 

 

Segundo os datos máis recentes do Observatorio do Pluralismo Relixioso, actualizados a 

outubro de 2021, ademais da Católica, as confesións con máis lugares de culto na provincia 

de Ourense son a Evanxélica (20), as Testemuñas de Jehová (6), a Musulmá (4), a Budista 

(2), a Adventista (2) e a Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días (2).  

 

Hai que ter en conta que o número de persoas ateas, agnósticas ou practicantes doutras 

crenzas multiplicouse durante a pandemia no conxunto de España. Desde a aparición da 

Covid-19, pasaron de ser o 27,7 % ao 37,1 % da poboación. Se botamos a vista atrás, as 

cifras son máis contundentes: no 2000 só o 13,2 % dos e das cidadáns do Estado dicían ser 

ateos ou agnósticos. Por tanto, os números amosan con rotundidade unha sociedade cada 

vez máis diversa. 

 

Ademais, ao longo dos últimos lustros, está a consolidarse unha tendencia que, no padrón 

de habitantes, confirma a perda poboación ourensá por nacemento e o incremento dos 

veciños e veciñas por inmigración. De feito, a nosa provincia concentra máis da metade 

dos concellos galegos que teñen máis do 5 % de habitantes de nacionalidade estranxeira. 

 

Moitos deles e delas proveñen de culturas e formas de vida totalmente diferentes á 

tradición católica que, na maioría de casos, aínda ordena os nosos ritos funerarios. 

Ademais, moitos dos e das ourensáns, independentemente da súa orixe, optan por prácticas 

funerarias distintas do sepulcro relixioso nun cemiterio parroquial. 

 

Esta iniciativa do PSdeG-PSOE nace coa vontade de dar resposta a unha nova situación 

social que vive a provincia, coa chegada de persoas procedentes de todas partes do mundo. 

A sociedade ourensá cambiou nos últimos lustros e por iso debemos apostar por adaptar os 

servizos e espazos funerarios ás novas realidades, demandas e necesidades. 
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Desde as institucións públicas, debemos considerar o dereito fundamental de toda persoa a 

recibir sepultura digna e a non ser obrigada a practicar cultos contrarios ás súas 

conviccións, un dereito que recollen tanto a Constitución Española, como os acordos coas 

diferentes confesións. 

 

Situando o foco, por exemplo, na tradición musulmá sobre ritos mortuorios, poden 

observarse necesidades propias que a maioría de administracións locais non poden ofrecer 

na actualidade: o corpo debe estar en contacto directo coa terra, sen cadaleito e, ademais, 

debe estar deitado sobre o lado dereito co peito virado cara á Meca, o que marca tamén a 

orientación das tumbas. Os ritos funerarios hindús ou aqueles de carácter aconfesional 

tampouco poden ser atendidos en condicións de igualdade. 

 

Ante esta situación, cómpre adecuar a oferta de servizos municipais aos requirimentos das 

tradicións propias de toda a veciñanza. De feito, os gobernos municipais e o resto de 

administracións públicas teñen a obriga legal de non discriminar por razón de sexo, 

ideoloxía, xénero ou relixión. Non poder morrer segundo as prácticas dunha ideoloxía ou 

relixión concreta, é unha evidente discriminación. 

 

En moitas ocasións, a comunidade que profesa outras relixións ou culturas, debe impulsar 

colleitas para ser repatriados ou trasladados a outras cidades ou países onde reciben 

sepultura nun camposanto axustado ás súas prácticas. E non debemos esquecer que a 

elección do país de acollida como lugar de enterramento, reflicte procesos máis sólidos de 

identificación persoal e pertenza a un grupo, encamiñados a unha integración plena de toda 

a veciñanza, independentemente da súa orixe.  

 

O servizo do cemiterio é unha competencia obrigada das entidades locais. Así aparece na 

Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), que establece que os 

concellos teñen competencia, en todo caso, en materia de cemiterios e servizos funerarios. 

Ademais, deben construír cemiterios no seu termo municipal onde se poidan practicar 

todos os ritos funerarios, sen discriminación por razón de relixión, tal e como recolle a Lei 

49/1978, de Enterramentos en Cemiterios Municipais. 

 

Estes servizos deben prestarse en todos os concellos, independentemente do seu número de 

habitantes. Pero as entidades locais de menor tamaño e de menor capacidade económica, 

resúltalles imposible asumir un investimento deste calibre.  

 

Debido a estrutura demográfica e social da nosa provincia, case todos os concellos 

ourensáns son incapaces de asumir unilateralmente os custes derivados dun proxecto como 

este. E ante esta situación, que tamén afecta a outros investimentos ou necesidades, as 

deputacións teñen a obriga de cooperación e asistencia ás actuacións ou servizos das 

entidades locais, cando non capaces de ser prestados ou executados por conta propia.  

 

E, por iso, defendemos que sexa a Deputación Provincial de Ourense, como concello de 

concellos e como goberno provincial, quen dea un paso á fronte para ofrecer a toda a 
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veciñanza, un espazo adecuado para os seus ritos funerarios, independentemente da súas 

orixes, crenzas, prácticas, tradicións ou relixións. 

 

Nalgunhas provincias xa existen cemiterios doutras culturas ou con seccións para algunhas 

destas prácticas, pero non existe ningún recinto multicultural e aconfesional. Ante isto, 

propoñemos a creación dun cemiterio intercultural supramunicipal no que, nun espazo 

común, se reflictan diferentes espazos do mundo –por exemplo Europa mediterránea, 

Europa do norte, Medio Oriente, América, zona asiática ou continente africano– cun 

deseño paisaxístico que reflicta as diferentes culturas, rexións e relixións. 

 

A integración é un fenómeno que inclúe numerosos aspectos, dentro dos que se atopan a 

morte e a memoria dos defuntos e defuntas. Esta proposta quere ofrecer unha resposta 

ampla e xenerosa, acadando un instrumento útil que permita unha xestión harmoniosa da 

diversidade cultural, incluíndo prácticas relixiosas, ateas ou agnósticas que permitan acadar 

unha sociedade máis unida, integrada, respectuosa e democrática.  

 

Esta é unha proposición de respecto á diversidade relixiosa, de tolerancia e de coherencia 

cos nosos valores fundamentais como sociedade democrática. 

 

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

 

1. Instar á Deputación Provincial de Ourense á creación dun cemiterio intercultural 

supramunicipal na provincia, no que teñan acollida diferentes culturas do mundo, 

co fin ofrecer un servizo básico a unha importante porcentaxe da poboación que, 

ata o de agora, estaba obrigada a afrontar custos extraordinarios para poder exercer 

unha liberdade de culto plena ou práctica aconfesional recollida na Constitución. 

 

 

En Ourense, 14 de outubro de 2022. 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 

 
 

 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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