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VULL SER 
MAQUILLADOR DE 
MORTS  (Tanatoesteticista, 

Tanatoestètica) 
 
És el professional que aplica sobre la persona difunta un conjunt de tècniques 
estètiques que l'ajudin a recuperar, tant com sigui possible, la seva aparença natural 
anterior a la defunció. La tanatoestètica és una de les parts de la tanatopràxia, 
juntament amb la conservació i la restauració, i va lligada a aspectes relacionats amb la 
higiene i la presentació dels cossos, sense fer servir mètodes invasius ni quirúrgics. El 
principal objectiu és aconseguir una visió del cadàver el més agradable possible, 
evitant mostrar la degradació física, ja que és l'última imatge amb la qual es recordarà 
a la persona difunta. 
 
Assisteix i col·labora en tot moment amb el tanatopràctic, últim responsable del 
resultat en l'assistència als difunts. 
 
S'encarrega de la preparació del difunt des de que aquest entra al tanatori fins que 
s'exposa davant els familiars. 

S'encarrega del la higiene mortuòria del cadàver: tancament de boca, tamponament, 
tancament de parpelles, rentat, afaitat, neteja d'ungles, pentinat, maquillatge, perfum, 
etc. També executa el procés de vestit i presentació del difunt als familiars. Ha de 
conèixer quins són els principals fenòmens cadavèrics que es donen a les hores 
posteriors a la mort, per saber com afrontar-los estèticament. 

En funció del motiu de defunció, el treball estètic serà diferent. En casos de defuncions 
violentes utilitzarà tècniques de maquillatge per dissimular hematomes, ferides, 
cremades, etc. Assisteix al tanatopràctic en les fases de reconstrucció o restauració, si 
són necessàries. 

A l'hora de finalitzar la seva feina, ha de tenir en compte les condicions de llum en les 
quals es presentarà el cadàver. Gestiona els residus derivats de la preparació i el 
condicionament del cadàver. Compleix un codi ètic pel qual s'ha de tractar als difunts 
de manera rigorosa i humana. Ha de mostrar respecte absolut per tot tipus de 
creences, filosofies i costums. 



 
Per treballar a un tanatori preparant els difunts cal fer un curs de tanatopràxia i /o 
tanatoestètica. Espanya és l’únic país d’Europa que no té certificació oficial per aquests 
estudis. A Catalunya hi ha pocs centres de formació, tot i que també hi ha la opció de 
fer la part teòrica del curs en línia. 
 
 
Tria Formació 
C/ Indústria, 47 baixos 
08402 Granollers (Barcelona) 
Tel. 93 860 45 61 
Correu: info@triaformacio.cat 
http://triaformacio.cat/ 
 
Òrbita Gironina.  
 
Òrbita Gironina S.L. 
C/ Bernat Boades nº9 
17005 Girona 
Tel. 972 20 72 16 
Correu: info@orbitagironina.cat 
 
 
 
Formació reglada i graduats 
Els estudis mínims requerits per les funeràries és l'ensenyança mínima obligatòria, ja 
que els professionals es formen a les pròpies empreses especialitzades. 
Encara que també és una de les sortides professionals recollides al currículum oficial 
del Grau Mig de Caracterització, els professionals del sector reconeixen que aquests 
estudis no cobreixen les necessitats formatives per portar a terme labors de 
tanatoestètica i per això és imprescindible la formació dintre del sector. 
 

Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Imatge personal - Grau Mitjà: 
Caracterització 

Ensenyança mínima obligatòria 

Formació Complementària 
Cursos específics de Tanatoestètica i Tanatopràxia organitzats per empreses de serveis 
funeraris o empreses consultores del sector. 
Cursos específics a escoles de maquillatge. 
Altres requisits específics 
Coneixements de tanatopràxia, a les seves fases de conservació i reconstrucció. 
Anatomia i fisiologia humana. 
Nocions de dret funerari. 
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