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1. INTRODUCCIÓ    
 
1.1.- Preliminars 
 
El Cementiri Municipal  de Sabadell es troba a l’anomenada plana de Sant Nicolau, al llevant del terme 
municipal. El recinte actual del cementiri està dividit en dues parts: la banda nord on es situa el recinte 
Històric amb petites ampliacions adossades en els seu perímetre,  i la zona Sud on s’han construït les 
noves ampliacions per cobrir les necessitats de la població.  
Emplaçat entre el camí vell de Can Alzina, el camí de la Salut i la carretera de Granollers, per un cantó 
limita al nord est amb el barri del Poble Nou i al Sud amb el de Torre Romeu. 
 
Es planteja la necessitat  de fer un Pla Director del Cementiri amb l’objectiu de definir el marc 
d’ordenació urbanística d’aquesta zona del terme municipal, d’estructurar millor tot el recinte del 
cementiri i elaborar les línies bàsiques de futur immediat que s’han d'emprar per tal d’adequar les 
instal·lacions a les noves necessitats que apareixen pel que fa a l’entorn, accessos, millora interna, 
noves instal·lacions i noves sepultures, i definir el creixement futur oferint nous serveis. 
 
Concretament els objectius són: 
 
- Reforma i millora  dels espais interiors del Cementiri   
 
- Definició de viari 
 
- Noves actuacions 
 
- Gestió dels serveis funeraris i cementiri. 
 
 
1.2.- Equip redactor 
 
El present Pla Director del Cementiri Municipal ha estat redactat des del Programa d’Obres 
d’Equipaments de l’Àrea d’Urbanisme amb la participació del Servei de Salut, del Servei de 
Manteniments  i l’Oficina del Patrimoni - Comissionat del Patrimoni. 
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2. ÀNALISI HISTÒRICA. ANTECEDENTS    
 
2.1. La Creació del Cementiri de Sant Nicolau 
 
El Cementiri Vell s’inaugura al 1864 per motius de salubritat, per decisió municipal adoptada al 1860, 
vistes les males condicions estructurals del cementiri del Taulí. Les solucions anteriorment preses: la 
segregació de l’església de Sant Fèlix i el Taulí havien estat superades tant per la manca d’espai com 
per la consideració d’ésser espais escassament higiènics. S’ubica fora del casc urbà, a les Planes de 
Sant Nicolau, aprofitant la recent construcció del pont de la Salut a la fi del regnat d’ Isabel II, en una 
finca de 18.192 m2, dels quals se’n destinen 432 a la inhumació dels no catòlics, obligats a enterrar-se 
a part i als que se’ls impedeix l’edificació del sol adjudicat.  
  
Inicialment  estava prohibida la construcció de nínxols, però al produir-se un increment de població a la 
ciutat entre 1787 i 1860, va fer impossible el compliment de l’Ordre que així ho establia, per manca 
d’espai  i per insostenible. 
  
Amb el temps, la pressió demogràfica  obliga a la creació d’un segon cementiri - Cementiri Nou- a l’altra 
banda de la carretera de Caldes, en una parcel·la que va creixent a mesura que es presentaven noves 
necessitats. 
 
La planta del Cementiri serà projectada per n’Antoni Obrador Poch, seguint una estructura octogonal on 
s’hi inscriu una creu grega formada pels dos grans eixos que s’entrecreuen a una plaça central. 
Posteriorment (1891) a la inauguració del cementiri, es situarà en aquest espai central una capella de 
planta central projectada per Miquel Pasqual i Tintorer (fotografia 1). 
 
Entre els anys 20 i 50 del s.XX es va urbanitzar l’espai de l’entrada principal del Cementiri, primer amb 
una intervenció de Josep Renom, i posteriorment de Gabriel Bracons (fotografia 2). 
 
El Cementiri de Sant Nicolau conserva la seva estructura original: eixos de circulació (fotografia 3), 
espai de l’antiga fossa comuna (fotografia 4), “cementiri dels dissidents” (ara anomenat sector del 
Xaloc), etc... que en altres Cementiris històrics ha desaparegut. 
 
Les diverses ampliacions es realitzaren annexes a l’espai històric preservant els espais configuradors 
del Cementiri original. 
 
Conjuntament amb la seva estructura arquitectònica, el Cementiri de Sant Nicolau destaca per la 
presència d’un conjunt important de tombes monumentals amb una cronologia compresa entre el tercer 
quart del segle XIX i els anys 70 del segle XX (fotografies 5-6).  
 
Com s’esmentava més amunt, destaca la pervivència de dos espais desapareguts en altres cementiris 
històrics, com són la fossa comuna i un espai per l’enterrament dels difunts no catòlics o ateus. 
 
En els plànols de 1879 ja s’assenyala un espai reservat com “Cementerio no Católico”, aquest espai en 
les diverses ampliacions s’ha respectat, rebent el nom de Sector del Xaloc. El present espai revesteix 
un interès major en el Cementiri en permetre la preservació de la memòria d’un col·lectiu important de 
creients de confessions no pertanyent a l’Església Catòlica Romana. La seva conservació, valoració i 
estudi aprofundit és un element important en l’anàlisi històrica del Cementiri (fotografies 7-8). 
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Importància té l’antiga fossa comuna com a element configurador del Cementiri i des del punt de vista 
històric. 
 
El conjunt de sepultures monumentals es divideixen en les tipologies següents: tombes, panteons i 
mausoleus (fotografies 9 fins 13). A banda de les tombes de caràcter més singular destaca la presència 
dels columnaris i nínxols (fotos 23-24) que venen a emmarcar el conjunt d’enterraments a terra, així 
com permeten el tancament perimetral del Cementiri (fotografia 14). 
 
2.2.- Ampliacions posteriors 
 
En un inici, es produeixen dues ampliacions puntuals adossades al recinte històric, una al nord i l’altre a 
sobre del que havia sigut  l’anomenat Cementiri dels Dissidents. 
 
Les següents ampliacions s’han construït al sud del recinte històric, passada la carretera. Principalment, 
una ampliació construïda entre els anys 1970 i 1980, i una altre entre el 1980 i l’època actual. 
 
Als anys ’70 es va fer una intervenció de peces hexagonals de cinc fileres de nínxols generant uns 
sistemes de carrers pavimentats i places tancades amb espais enjardinats i centrada en un eix 
transversal a l’antic recinte. El centre de la intervenció està pensat com un espai singular; es tracta 
d’una plaça que organitza la intervenció i emfatitza l’eix transversal.  
 
Als anys ’80 s’inicia una altre ampliació feta amb diferents fases que es centre en l’organització de 
fileres de nínxols creant passatges de xiprers, i construïts amb fàbrica de maó vist. Aquesta ampliació 
es construeix  rodejant l’anterior cap a l’est, a l’oest i el sud. 
 
2.3.- Relació amb l’entorn 
 
Als anys cinquanta es produeixen uns moviments immigratoris que fa que s’estableixin uns 
assentaments residencials espontanis, mancades d’elements d’urbanització, situats en indrets de 
topografia molt inadequada. Als anys vuitanta s’inicia un procés de dignificació i se’ls dota de carrers i 
de xarxes de serveis públics, que fa que la seva consolidació sigui cada cop més clara. 
 
Així trobem actualment barris com El Poble Nou i Torre Romeu, situats a la zona d’assentament del 
Cementiri, allunyats i desconnectats del nucli urbà en el moment de la seva construcció. 
 
 
2.4.- Elements propers amb valor patrimonial 
 
Propers al Cementiri es situen dos elements singulars amb valor patrimonial: el Santuari de la NS de La 
Salut, i la Capella de Sant Nicolau. 
 
Els orígens de La Salut s’han de situar en època romana, estant-hi ubicada la Vil·la Romana de La 
Salut (també denominada d’Arraona). Aquest primer assentament es transforma en una primera 
església que donarà pas a l’actual santuari de La Salut. 
 
La Capella de Sant Nicolau té els seus orígens en període tardo-antic situant-hi estructures 
corresponents a un Nucli d’hàbitat i una necròpolis amb tombes en tegulae. La possible primera 
església paleocristiana no es coneix en l’actualitat, no obstant sí que subsisteix el transcepte i l’absis de 
l’església alt-medieval. Aquesta església sota l’advocació de Sant Feliu Africà (fet que confirmaria 
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l’orígen paleocristià de l’indret) es convertirà en la parròquia del terme castral d’Arraona, fins que a 
finals del s.XIV es passà la parroquialitat a l’emplaçament de l’actual església arxiprestal de Sant Fèlix.  
 
Els àmbits de La Salut i Sant Nicolau tenen especial interès des del punt de vista arqueològic en 
mostrar l’evolució del territori des d’època republicana romana fins a l’edat mitjana. 
 
 
A continuació s’adjunta la relació de fotografies esmenades. 
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    fotografia 1 
 

     fotografia 2 
 

   fotografia 3 
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   fotografia 4 
 

   fotografia 5 
 

   fotografia 6 
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   fotografia 7 
 

   fotografia 8    fotografia 9 
 

   fotografia 10    fotografia 11 
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   fotografia 12 
 

   fotografia 13 
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    fotografia 14    fotografia 15 
 

    fotografia 16 
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3. SITUACIÓ  ACTUAL              

 
Els antecedents ens han situat al fet que ens trobem avui en dia en un dels equipaments més 
emblemàtics de la ciutat, - no només per la privilegiada situació de domini visual sobre el conjunt de la 
ciutat, sinó pel seu interès històric, escultòric i arquitectònic, envoltat d’un entorn millorable. 
 
3.1.- Accessos i viari 
 
S’accedeix al Cementiri des del centre de la ciutat, travessant el pont de la Salut o travessant tot el barri 
de Torre Romeu. Cap dels dos accessos és adequat a accedir a un equipament d’aquestes 
característiques i dimensions, i més a més amb la avantatge addicional de la situació actual a l’extra 
radi de Sabadell.  
 
En un futur, es preveu la construcció de la Ronda Est que passarà molt a prop del recinte. A través de la 
nova Ronda es generaran nous accessos al recinte del Cementiri. 
 
L’antiga carretera de Caldes que porta al Poble Nou, i que és un lloc de pas quasi obligat pels que hi 
viuen,  ens separa el cementiri en dos. Aquesta divisió que s’ha vist sempre provisional ha creat uns 
murs de tancament de la carretera que necessiten un tractament, o reconstrucció bastant immediat. 
 
Existeixen diferents accessos al Cementiri, depenen de la zona i fase de l’ampliació. La porta principal, 
però, es pot dir que és la del Recinte Històric, que es troba a la carretera que flanqueja la cara oest del 
cementiri. Continuant aquesta carretera també s’accedeix a les diferents zones de la segona ampliació. 
 
La zona d’aparcament actual és un parterre de sauló sense ordenar, amb la existència d’un pas de 
vianants a l’entrada del Cementiri que travessa la carretera. 
 
3.2.- Interior Cementiri 
 
Actualment s’ha iniciat  la rehabilitació del paviment, il·luminació, mobiliari ...de diferents parts del 
Cementiri Vell. Ja s’ha executat el Sector Sant Eulogi, Sector Llevant,  Sant Narcís i Santa Eulàlia 
ubicades a la part nord del cementiri antic. Es un procés necessari  que segueix uns criteris comuns. 
 
Tot i així es detecten zones molt degradades en el recinte històric, així com algunes tombes, panteons o 
mausoleus i alguna zona de la primera ampliació. Es percep que hi ha moltes zones on és necessària la 
urbanització d’espais verds existents i la creació de nous, sobretot en les ampliacions centrals. 
 
Les superfícies enjardinades  actualment es mantenen seguint el mateix criteri que a la resta de la ciutat 
segons els protocols establerts en el plec de condicions de manteniment de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Sabadell. 
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3.3.- El Cementiri Patrimonial 
  
El Cementiri destaca entre d’altres motius, pel seu valor patrimonial. Aquest fet el converteix en un 
Cementiri Patrimonial, és a dir: un espai organitzat com tots els Cementiris on s’hi enterra, però que a 
més està dotat d’elements arquitectònics, artístics, històrics i naturals que li confereixen un valor 
superior (fotografia 17 fins a la 20). Aquesta suma d’aspectes li confereix una singularitat i al mateix 
temps una dificultat suplementària per a la seva gestió ordinària. En el nostre cas el Cementiri 
Patrimonial queda delimitat en el PEPPS . 
  
A nivell de conservació patrimonial del cementiri, no existeix un anàlisis prou exhaustiu de l’estat de 
conservació de les tombes monumentals o conjunt de nínxols que permetin la planificació de les 
actuacions a desenvolupar per garantir els valors patrimonials d’aquests elements. 
 
S’observa en l’actualitat una degradació de certs elements amb valor patrimonial: nínxols, tombes i 
panteons el qual fa necessari conèixer el seu estat real de conservació, conèixer el seu nombre i 
característiques patrimonials per tal de poder-hi actuar correctament (fotografia 21 fins a la 23). 
 
Dins del marc del Pla Director del Cementiri s’ha de potenciar els aspectes patrimonials del cementiri, 
facilitant-ne la seva preservació, coneixement i difusió. 
 
El PEPPS en la seva modificació de març del 2008 (PE- 47M) incorpora el nivell de protecció global al 
Cementiri, sense assenyalar els elements concrets de l’estructura, i especialment tombes monumentals 
o conjunts de nínxols on qualsevol actuació ha de tenir un tractament patrimonial. Aquesta 
circumstància fa que s’hagi de delimitar i assenyalar els elements concrets que han de tenir una 
regulació patrimonial dels que es poden substituir per manca de valors patrimonials. 
 
Per últim, s’ha de clarificar a nivell jurídic la responsabilitat de l’administració municipals i/o dels 
administradors del Cementiri, així com dels concessionaris, en la conservació dels diversos elements 
patrimonials del Cementiri. 
 
 A l’hora d’intervenir dins el Cementiri de Sant Nicolau, és important també tenir en compte l’“Inventari i 
Diagnosi dels xiprers del cementiri de Sant Nicolau” de l’octubre del 2002 elaborat pel biòleg Josep 
Selga. 
 
Per tal de donar a conèixer els valors patrimonials del Cementiri s’han dut a terme fins a l’actualitat 
activitats com visites guiades coincidint amb la festivitat dels Tots Sants, publicació d’un opuscle, una 
visita nocturna dins del marc de les Jornades Europees del Patrimoni 2007, i una visita guiada el 5 de 
juny del 2008 coincidint amb la Setmana Europea per la Descoberta dels Cementiris. 
 
 
A continuació s’adjunta la relació de fotografies esmenades.
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  fotografia 17                                                                                              fotografia 18 
 
 
 
 

                                       
fotografia 19                                                                                             fotografia 20 
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fotografia 21                                                                                         fotografia 22 
 
 
 
 

   
 fotografia 23 
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3.4.- Sepultures 
 
Per la construcció de noves sepultures les dades a  tenir en compte: 
  

- actualment hi ha 35.220 sepultures, entre nínxols i sepultures monumentals i 1.050 més estan 
en construcció (taules 1 i 2)  

 
- cal contemplar les necessitats per a 200.000 habitants agrupats en 65.000 famílies (entenent 

per família les persones agrupades en un full padronal) 
 

-  tenim una  taxa de mortalitat del 8,5 per 1000 habitants, amb un nombre de defuncions al 
voltants de 1.700 anuals 

- el nombre d’inhumacions anuals al cementiri és de 1400 (taula 3) 
 

-  les incineracions en augment progressiu: 18,7 % al 2006 i 23,1% al 2007 taula 3) 
 

- les noves concessions de sepultures es situen entre 450-500 anuals amb tendència a 
disminuir, de les quals entre 350 i 450 són de nova construcció,  i també s’observa una 
tendència a la baixa en els darrers anys (taula 4) 

 
 
 

 
Taula 1. TIPOLOGIA DE SEPULTURES 
 

TIPUS NOMBRE 

Nínxols 33.984 

Columnari 270 
Tombes 544 
Panteons  165 
Mausoleus 49 
Total tombes monumentals 758 

Nínxols de cendres 205 
Ossera 1 
Fossa comú 1 
Fossa judicial 1 
TOTAL 35.220 

 
 
Taula 2. SEPULTURES EN CONSTRUCCIÓ  
 

Nínxols  915 
Nínxols de cendres 135 
TOTAL 1.050 
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Taula 3. RELACIÓ D’INHUMACIONS I INCINERACIONS 
 

ANY INHUMACIONS INCINERACIONS DEFUNCIONS PERCENTATGE 
INCINERACIONS 

2000 1.499 158 1.657 9,5 % 

2001 1.411 179 1.590 11,26 % 

2002 1.398 196 1.594 12,30 % 

2003 1.561 227 1.788 12,70 % 

2004 1.309 292 1.601 18,24 % 

2005 1.407 301 1.708 17,62 % 

2006 1.340 308 1.648 18,69 % 

2007 1.337 401 1.738 23,07 % 
 
Totes les inhumacions són al Cementiri Municipal de Sabadell. 
Totes les incineracions són de sabadellencs. 
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Taula 4. NOVES CONCESSIONS 
 

NOVA DE REVERSIÓ 
ANY 

CONSTRUCCIÓ Breus (2-5 anys) Recuperades (30 
anys) 

TOTAL

2000 525 48 64 637

2001 526 28 25 579

2002 535 29 18 592

2003 537 33 50 620

2004 496 35 46 577

2005 387 50 38 475

2006 357 51 41 449
 
 
Gestió de les concessions 
 
Actualment de les 35.220 sepultures que hi ha al cementiri 652 estan disponibles i la resta, 34.568 
estan concedides. D’aquestes sepultures,  29.490 estan al corrent del pagament de taxes de 
manteniment i la resta són de titular desconegut.  
 
L’any 2000 el nombre de sepultures al padró de manteniment era de 23.992 
L’evolució del nombre de traspassos de titulars anuals es troba a la taula 5. 
 
Taula 5. TRASPASSOS TITULARS  
 

ANY Nínxols Columnaris Sepultures 
monumentals TOTAL 

2000 520 5 25 550 

2001 750 5 27 782 

2002 579 6 30 615 

2003 570 12 25 607 

2004 845 19 42 906 

2005 887 30 44 961 

2006 582 13 28 623 

2007 479 5 14 498 
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Actualment, s’ha de tenir en compte la inexistència d’un crematori per la població de Sabadell i la 
situació actual del Tanatori al carrer Ronda Orient núm. 71, lluny del Cementiri, fa pensar que potser 
seria necessari un complexe amb una idea de funcionament molt més global. 
 
El tanatori actual disposa de 10 sales de vetlla i d'una sala on poden fer-se les cerimònies de caràcter 
religiós i civil. 
 
3.5.- Sistema de gestió del servei.   
 
Els serveis funeraris són prestats per l’Ajuntament mitjançant concessió administrativa a l’empresa 
TORRA, S.A., que en règim de lliure concurrència, es responsabilitza de la tramitació dels actes que es 
produeixen des que té lloc una defunció fins a la seva destinació final: inhumació o incineració. 
 
El servei del Cementiri es presta directament per l’Ajuntament. 
 
La oficina d’atenció al públic per als tràmits administratius relacionats amb el cementiri està ubicada al 
servei de Salut, Rambla, 22. Aquí es  fan tots els tràmits relacionats amb el Cementiri i els Serveis 
Funeraris (transmissió d’una concessió, canvi de nom, reversió, caducitat de sepultures,  duplicats,  
renovació de concessió, trasllats de restes, així com la coordinació amb l’empresa funerària i el 
cementiri  i el seguiment de les activitats).  
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4. SITUACIÓ URBANÍSTICA. 
 
4.1.- Planejament vigent 
 
Text refós del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell, (MPG-8-TR) aprovat definitivament el 31 
de juliol de 2000, vigent a partir de la publicació de l’acord d’aprovació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el 2 d’octubre de 2000. 
 
Pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell (PEPPS) (PE-47), aprovat definitivament per la 
CTUB en data 24 de gener de  2008.  
 
PE- 47M, modificació del PE-47, aprovat inicialment el març del 2008. 
 
Text refós del Pla especial d'intervenció en el paisatge urbà (PE-51TR) aprovat definitivament per la 
CUB en data 22 de febrer de 2007 (DOGC 03.05.07) 
 
 
4.2.- Codi illa i parcel·la afectada 
 
Cementiri Vell 
 
Codi Illa:                  70518 
   Superfície del sòl:      48729.65 
   Superfície construïda:   26098.73 
 
Codi parcel·la:             70518001 
   Referència cadastral (grup 1):    7013001 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2071B 
   Superfície del sòl:      48729.65 
   Superfície construïda:   26098.73 
   Superfície sobre rasant: 26098.73 
 
Cementiri Nou 
 
Codi Illa:                  70519 
   Superfície del sòl:      32575.38 
   Superfície construïda:   10009.48 
 
Codi parcel·la:             70519001 
   Referència cadastral (grup 1):    7011001 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2071B 
   Superfície del sòl:      32574.88 
   Superfície construïda:   10009.48 
   Superfície sobre rasant: 10009.48 
 
Zona ampliable 
 
Codi Illa:                  70220 
   Superfície del sòl:      115747.17 
   Superfície construïda:   965.93 
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Codi parcel·la:             70220001 
   Referència cadastral (grup 1):    7007001 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2070B 
   Superfície del sòl:      32951.45 
 
Codi parcel·la:             70220002 
   Referència cadastral (grup 1):    7007002 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2070B 
   Superfície del sòl:      28383.68 
 
Codi Illa:                  70221 
   Superfície del sòl:      29914.17 
   Superfície construïda:   0.00 
 
Codi parcel·la:             70221001 
   Referència cadastral (grup 1):    7008001 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2070B 
   Superfície del sòl:      10909.01 
 
Codi parcel·la:             70221006 
   Referència cadastral (grup 1):    7008006 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2070B 
   Superfície del sòl:      1027.43 
 
Zona aparcament 
 
Codi Illa:                  70520 
   Superfície del sòl:      161594.36 
   Superfície construïda:   2290.11 
 
Codi parcel·la:             70520002 
   Referència cadastral (grup 1):    6710002 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      1487.11 
 
Codi parcel·la:             70520003 
   Referència cadastral (grup 1):    6710003 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      7962.79 
   Superfície construïda:   386.56 
   Superfície sobre rasant: 386.56 
 
Codi parcel·la:             70520004 
   Referència cadastral (grup 1):    6710004 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      12061.95 
 
Codi parcel·la:             70520005 
   Referència cadastral (grup 1):    6710005 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      3061.98 
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Codi parcel·la:             70520006 
   Referència cadastral (grup 1):    6710006 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      9846.00 
   Superfície construïda:   417.86 
   Superfície sobre rasant: 417.86 
   Superfície sota rasant:  0.00 
 
Codi parcel·la:             70520007 
   Referència cadastral (grup 1):    6710007 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      4444.49 
 
Codi parcel·la:             70520008 
   Referència cadastral (grup 1):    6710008 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      8395.65 
   Superfície construïda:   121.74 
   Superfície sobre rasant: 121.74 
 
Codi parcel·la:             70520015 
   Referència cadastral (grup 1):    6710015 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      10497.96 
   Superfície construïda:   187.21 
   Superfície sobre rasant: 187.21 
   Superfície sota rasant:  0.00 
 
Zona crematori i tanatori 
 
Codi Illa:                  70514 
   Superfície del sòl:      31474.67 
   Superfície construïda:   0.00 
 
Codi parcel·la:             70514001 
   Referència cadastral (grup 1):    6915001 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      3322.73 
 
Codi parcel·la:             70514002 
   Referència cadastral (grup 1):    6915002 
   Referència cadastral (grup 2):    DG2061B 
   Superfície del sòl:      21625.61 
 
 
4.3.- Classificació del sòl 
 
D’acord amb el pla general els terrenys estan classificats com a Sòl Urbà (SU). 
 
4.4.- Qualificació  del sòl 
 
Sistema d’equipaments comunitaris; equipament de serveis urbans (clau C-6). 
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4.5.- Text Refós del Pla General d'Ordenació de Sabadell 
 
Segons El Text Refós del Pla General d'Ordenació de Sabadell per tal de dur a terme l’ampliació del 
Cementiri és necessari un Estudi de Detall, i abans d’executar el traçat de la via és necessari fer un 
Estudi d’Impacte Ambiental. Els articles específics són: 
 
 
Art. 229 - Condicions de l'ordenació i l’edificació. 
(NB) 
 
1. El sistema d'ordenació dels equipaments i dotacions comunitàries serà en general el de volumetria 
específica. 
 
Quan els equipaments formin part d'una illa d'edificació regulada segons l'alineació de carrer, aquests 
s'ordenaran segons els paràmetres d'edificació propis de la zona, excepte els situats en la zona 1.2 per 
als quals el Pla determina directament l'edificabilitat que correspon a cada equipament en el plànol de 
condicions d'edificació (sèrie N-3, escala 1:1.000). 
 
Es podran ordenar per volumetria específica quan ocupin la totalitat d'una illa o quan sigui obligat per 
les necessitats funcionals de l'equipament. En aquests casos conservaran l'edificabilitat que els és 
pròpia de la zona i l'ordenació volumètrica es regularà mitjançant un Estudi de Detall on es valori la 
incidència sobre l'entorn. 
 
2. L'ordenació dels equipaments i dotacions seguirà, en qualsevol cas, les determinacions següents: 
 
a) S'adequarà a les característiques de l'edificació de la zona on es situï.  
 
b) Es resoldran arquitectònicament els problemes que ocasionin les parets mitgeres, evitant que quedin 
vistes. 
 
c) Es prestarà especial atenció al tractament dels espais no edificats de la parcel·la. 
 
3. Els equipaments que estiguin emplaçats en una "unitat de recorregut paisatgístic" (P) hauran 
d'observar allò que es determina a l'article 174 d'aquestes Normes. 
 
Els paràmetres d'edificació per als diferents equipaments ordenats segons volumetria 
específica seran els següents: 
 
b) Per als equipaments generals: 

 
• Ocupació màxima de la parcel·la: 
 
- E. per a serveis urbans: Cementiri (C.6)-edificació: 20% 
 
(...) 
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Estudi de detall d’ordenació de volums del Cementiri municipal de Sabadell – ED 134 
 
L'Ajuntament de Sabadell formula, a través dels seus serveis tècnics d'urbanisme, un estudi de detall 
amb la finalitat de concretar l’ordenació del Cementiri municipal. 
 
Les disposicions particulars que regula són: 
 
Article 5 Qualificació del sòl. 
 
L’estudi de detall ordena volumètricament l’edificació de l’equipament per a serveis urbans de caràcter 
general (clau C-6). 
 
Article 6 Paràmetres bàsics d’ordenació i d’ús de l'equipament 
 
Els paràmetres urbanístics de l'equipament per a serveis urbans de caràcter general (clau C-6) venen 
regulats per l’article 229 de les normes urbanístiques del Pla general vigent: 
 
6.1 Tipus d'ordenació 
El sistema d'ordenació serà el de volumetria específica 
 
6.2 Ocupació màxima 
L'ocupació màxima amb edificació és del 20% 
 
Article 7 Perímetre regulador 
 
Les alineacions màximes de l’edificació són les representades gràficament al plànol o-1 Condicions 
d’edificació. Planta, i es corresponen amb els límits de les diferents unitats d’ordenació. 
 
Article 8. Edificabilitat 
 
L’edificabilitat màxima de sostre per a l’equipament serà del 0,2 m2 de sostre/m2 de sòl d’equipament 
(el 20% de la superfície), que corresponen a 56.742 m2 de sostre a l’àmbit de l’estudi de detall, dels 
quals ja hi ha construïts en l’actualitat 21.839 m2 segons els aixecaments de l’estat actual que 
acompanyen aquest estudi de detall. 
 
No es defineix cap altre límit per a distribuir l’edificabilitat en cadascun dels perímetres de les unitats 
d’ordenació definides a la documentació gràfica, que els que puguin marcar les diferents normatives 
sectorials vigents. 
 
Article 10 Nombre màxim de plantes i alçada màxima de les edificacions 
 
El nombre màxim de plantes i l’alçada màxima de les edificacions vindrà determinat per les necessitat 
funcionals de les mateixes i per la integració en l’entorn en què s’insereixen, especialment a la unitat 
d’ordenació 6, corresponent al tanatori-crematori previst. 
 
 
S’adjunta plànol de la proposta d’ordenació. 
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4.6.- Pla especial de protecció del patrimoni de Sabadell (PEPPS) 
 
 
Actualment  el recinte històric del Cementiri està afectat pel Pla especial de protecció del patrimoni de 
Sabadell (PEPPS) (PE-47), aprovat definitivament per la CTUB en data 24 de gener de  2008.  En ell es 
classifica: 
 
Patrimoni Natural 
 
Els espais d’interès mediambiental (EIMA), recullen un conjunt d’àrees amb valors ecològics diversos 
però d’alt interès mediambiental. A l’interior del Cementiri destaquen els  Xiprers del Cementiri amb 
número d’identificació 46. 
 
 
Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 
 
El mapa dels Espais d’Expectativa Arqueològica (EEA)  consta d’un total de 61 espais protegits. 
D’aquests espais destaquen diferents sectors urbans o del rodal, els quals presenten una àmplia 
documentació arqueològica o bé una àmplia expectativa i mereixen una especial atenció de cara al futur 
immediat. Un d’ells és Sant Nicolau – Ca n’Ermengol, amb la fitxa núm 37. Un altre àrea definida com a 
Espais d’Expectativa Arqueològica (EEA) que afecta al Pla Director del Cementiri és Can Roqueta - Can 
Piteu – Torre Romeu amb el núm. 47. 
 
Els jaciments que han permès la identificació de la majoria dels anteriors Espais d’Expectativa 
Arqueològica són els següents: 
 
67 37 CA N'ERMENGOL 
68 37 SANT NICOLAU 
69 37 PLA DE SANT NICOLAU - MARGE DEL RIU 
70 37 ANTENA DE RÀDIO SABADELL 
 
El jaciment paleontològic identificat  a l’interior del cementiri és el  núm. 5. 
 
Qualsevol intervenció que es realitzi en els Espais d’Expectativa Arqueològica (EEA) que signifiqui una 
actuació en el subsòl (cota –0), i per tant pugui afectar estrats arqueològics, haurà de complir amb la llei 
9/93, decret 78/2002, i serà d’aplicació l’article 75 del PEPPS. 
 
Per tant, s’haurà de realitzar una Intervenció Arqueològica Preventiva abans de l’inici de qualsevol obra 
situada dins dels Espais d’Expectativa Arqueològica (EEA) assenyalats pel PEPPS. Així mateix serà 
d’aplicació les mesures correctores d’impacte ambiental que pugui determinar la Generalitat de 
Catalunya en la construcció de les infrastructures de circulació 
 
Patrimoni Arquitectònic 
 
Es distingeixen els : 
 
Elements protegits 
Capella. Fitxa núm. 47 
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Elements d'infrastructura, mobiliari urbà i espais oberts 
Cementiri de Sant Nicolau: Fitxa núm. A18. amb protecció global. 
 
Qualsevol actuació al Cementiri ha de complir amb els articles de la Normativa del PE-47 referents a la 
gestió del Patrimoni Arquitectònic. 
 
 
S’adjunta una reproducció de les fitxes de PEPPS 
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Núm. 
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Criteris biològics 

 

 
Criteris patrimonials 
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1 Acàcia de la Font de Ca N’Argelaguet         

2 Pi de Ca N’Argelaguet         

3 Alzina de Ca N’Argelaguet         

4 Olivera de Ca N’Argelaguet         

5 Lledoner de Ca N’Argelaguet         

6 Alzina de la Font dels Capellans         

7 Plàtans de la Font dels Gossos / Plàtans         

8 Pi del Torrent de Can Deu         

9 Pi de Sant Vicenç de Verders         

10 Àlbers de Casanoves         

11 Pi dels Plans de Mas Canals         

12 Plàtan del torrent de la Romeua         

13 Pi de Can Canya         

14 Roure del Bosc de Cal Berardo         

15 Pi del Baixador de Castellarnau         

16 Àlber del torrent de Can Feu         

17 Pi del camp de futbol Ròmul         

18 Plàtans de la Font de Can Rull         

19 Àlber de la Font de Can Rull         

20 Garrofer de Can Romeu         

21 Plàtans de la carretera de la Salut         

22 Roure del Pont de la Salut         

23 Eucaliptus de l’Institut del Vallès         

24 Àlber de la Plaça del Vallès         

25 Teix dels Jardinets         

26 Cedre de la Pl. de  Frederic Mompou         

27 Lledoners de la Pl. de Frederic Mompou         

28 Sequoia del carrer Jardí         

29 Eucaliptus de Can Marcet         

30 Xiprers de l’Avinguda de Sabadell         

31 Cedre de Can Quadres         



I. MEMÒRIA 

PEPPS. Març 2007   64

32 Lledoner de l’Aero Club Sabadell         

33 Pollancre de la riera de Sant Pau         

34 Alzina de la Font de Can Moragues         

35 Til.ler de la Font de Can Moragues         

36 Pollancre de la Font de Can Moragues         

37 Pollancre del torrent de Colobrers         

38 Alzina de Can Català         

39 Alzina dels Horts de Can Vilar         

40 Alzina del Camí de Can Vilar         

41 Olivera de Can Vilar         

42 Pi de les Tres Branques de Can Vilar         

43 Alzines de Togores         

44 Xiprers de Togores         

45 Roure de la Torre del Canonge         

46 Xiprers del Cementiri         

47 Roure del Camp Gros         

48 Pi de Can Manent         

49 Roure de la Mina de Can Manent         

50 Àlbers de Can Manent         

51 Plàtan de Can Manent         

52 Pi de les Quatre Besses         

53 Alzina de Can Domènec         

54 Plàtan de la Font Vella de la Salut         

55 Roure del camí de la Font Vella de la Salut         

56 Roure del Passeig de la Salut         

57 Pi del Santuari de la Salut         

58 Pitòspor del Santuari de la Salut         

59 Lledoners de la Font Nova de la Salut         

60 Pi de Can Mimó         

61 Alzina de Can Lletget         

62 Lledoner de Can Roqueta         

63 Roures de Can Piteu / Can Llobateres          

64 Plàtan del Torrent de Can Llobateres          

65 Alzina surera de Ribatallada         

66  Plàtans del Torrent de Colobrers         

67  Cedres Can Marcet         

68  Palmeres Plaça Marcet         

69 Oliveres de la Salut         

70 Xiprers de la Salut         

71 Arbres del pati d’illa delimitada pels carrers de Montserrat, 
Casablancas, l’Espirall i Sant Pau   
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Els jaciments paleontològics identificats són els següents: 

 

Identif. Núm. Denominació 

1 Riutort 

2 La Salut 

3 Destil·leria Costa 

 

4 Serra d’en Cameró 

5 Cementiri 

6 Fàbrica Buixó 

7 Sant Nicolau 

8 Túnel FFCC Generalitat 

9 Carrer Gurrea 

10 Torre-Romeu 

11 Can Grau 

12 Arrahona Tèxtil SA – I 

13 Arrahona Tèxtil SA – II 

14 Fàbrica Marcet 

15 Indústries Casablanques 

16 Fàbrica Cuadras 

17 Sant Oleguer 

18 Can Roqueta 1 

19 Can Roqueta 2 

20 Riu Ripoll 

21 Fàbrica Fochs 

22 Encreuament carreteres de Barcelona i Santa Perpètua 

 

23 Material de localització indeterminada recollit sota la denominació “subsòl 

de Sabadell” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Nicolau - Ca n’Ermengol 37-D2

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUEOLOGIC

ESPAI DE PROTECCIO ARQUEOLOGICA - EPA Sant Nicolau - Ca n’Ermengol

Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès arqueològic, bàsicament d'època romana i 
medieval. El poblament antic d'aquest sector de la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest 
motiu que cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de la capella de Sant Nicolau, 
que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt museístic visitable. Donat que es tracta d'un sector semirural i 
marginal, qualsevol incidència urbanística ha de tenir present l'alt potencial arqueològic del subsòl. L'espai ha estat inclòs a 
l'inventari dels elements d'interès històric i patrimonial, documentats en el marc del projecte de Parc Fluvial del Ripoll, impulsat 
per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.

JACIMENTS INCLOSOS EN L`EPA

67 Ca n'Ermengol 68 Sant Nicolau 69 Pla de Sant Nicolau - Marge del riu 70 Antena de Ràdio Sabadell

CATEGORIA DE L`EPA

Espai d'àmplia expectativa arqueològica

NIVELL DE PROTECCIO Protecció sistemàtica

CATEGORIA DE PROTECCIO DEL PATRIMONI CULTURAL

BCIL

INTERVENCIO A REALITZAR

INTERVENCIO
DOCUMENTACIO

PROSPECCIO

EXCAVACIO

PROPOSTA DE CONSERVACIO
En cas de descobrir-se restes arqueològiques d'interès caldrà incorporar-les a l'àmbit de conservació patrimonial, degut a la 
rellevància històrica d'aquest indret per al coneixement de l'antic terme del castell d'Arraona i del orígens de la vil.la medieval 
de Sabadell.

COMENTARIS SOBRE L`EXPECTATIVA ARQUEOLOGICA
Aquest EPA ve justificat per l'existència de la vil.la romana. L'espai delimitat inclou el pla de La Salut i els terrenys situats al 
sud, prop de la carretera que mena al barri del Poblenou de la Salut. Les excavacions efectuades no han delimitat encara la 
totalitat del jaciment. Els treballs realitzats fins la data fan pensar que bona part de la vil.la romana pot conservar-se en bon 
estat. Aquest fet fa que considerem La Salut com un espai d'àmplia expectativa arqueològica. L'expectativa també inclou la 
possible presència de les restes de l'antiga ermita que dóna nom a la serra on es situa l'EPA (Sant Iscle i Santa Victòria). 
Aquesta construcció podria estar situada en el sector on actualment s'aixeca l'hostatgeria. Les edificacions religioses del 
Santuari junt amb la mateixa hostatgeria mostren un alt interès patrimonial.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu 47-D2

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUEOLOGIC

ESPAI DE PROTECCIO ARQUEOLOGICA - EPA Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu

L'espai de Can Roqueta i de Can Piteu, en bona part ocupat per un polígon industrial, habitatges de promoció pública i altres 
infrastructures, és un veritable complex arqueològic (bàsicament d'època prehistòrica i protohistòrica), com s'ha constatat 
gràcies a les diferents intervencions arqueològiques efectuades i a la quantitat i qualitat de les troballes. Qualsevol incidència 
urbanística que l'afecti haurà d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta. L'àmbit protegit s'estén, de forma 
preventiva, a l'est (sector de Can Lletget) i al nord (Torre-romeu). Aquesta expectativa també abasta el terreny de la 
paleontologia. Aquest espai també ha estat recollit a l'inventari d'elements d'interès històric i patrimonial documentats en el 
marc del projecte del Parc Fluvial del riu Ripoll.

JACIMENTS INCLOSOS EN L`EPA
35 Can Roqueta 36 C. Mas Carbó, C. Ca n'Alzina i Avda. de C. Bordoll 37 Avda. de C. Bordoll i C. de Can Llobateres 38 Avda. de 
Can Bordoll 39 C. de Ca n'Alzina, núm.101-107 40 C. de Ca n'Alzina, núm.109-115 41 Serra de la Salut 42 C. de Ca n'Alzina, 
núms. 125-143 (Sector DIASA) 43 C. de Ca n'Alzina, solar núm. 14 44 C. de Can Camps - C. de Can Bordoll 45 C. de Camps, 
núm. 1 46 Carretera B-140 91 Can Piteu 92 Forn de Torre-romeu 110 C. de Ca n'Alzina, núms. 148-150-152 136 Mas de Can 
Roqueta 168 Can Roqueta II (sector est) 169 Parcel.la carrers de Ca n'Alzina - Mas Carbó 170 Necrópolis de Can Piteu - Can 
Roqueta 171 Estació bombament depuradora Sabadell - Riu Ripoll 173 Can Piteu II 175 Ca n'Hereu

CATEGORIA DE L`EPA

Espai d'àmplia expectativa arqueològica

NIVELL DE PROTECCIO Protecció sistemàtica

CATEGORIA DE PROTECCIO DEL PATRIMONI CULTURAL

Altres béns integrants del patrimoni cultural

INTERVENCIO A REALITZAR

INTERVENCIO
DOCUMENTACIO

PROSPECCIO

EXCAVACIO

PROPOSTA DE CONSERVACIO
Degut a la magnitud i a la qualitat dels descobriments arqueològics que s'han efectuat en aquesta zona s'estudiarà la reserva 
d'algun sector arqueològic per a la seva futura musealització i recuperació in situ, abans que no desaparegui cap traça del 
paisatge històric original. Com a proposta de conservació, es garantirà el manteniment parcial del mas de Can Roqueta ja que 
pot incorporar valors patrimonials de carácter arqueològic.

COMENTARIS SOBRE L`EXPECTATIVA ARQUEOLOGICA
L'espai de Can Roqueta i de Can Piteu, en bona part ocupat per un polígon industrial, habitatges de promoció pública i altres 
infrastructures, és un veritable complex arqueològic (bàsicament d'època prehistòrica i protohistòrica), com s'ha constatat 
gràcies a les diferents intervencions arqueològiques efectuades i a la quantitat i qualitat de les troballes. La protecció afecta, 
doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes 
arqueològiques així ho recomanen. L'EPA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà d'estar supeditada a un control 
arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és 
extremadament alta. Un lloc específic a protegir és la masia medieval, que dóna nom al polígon. Aquesta es troba totalment 
abandonada i els espais no edificats han estat utilitzats per a horts. Tot i el seu estat de conservació deficient, encara s'hi poden 
preservar restes i estructures d'interès, que aportin informació complementària sobre el seu origen, evolució i infrastructures. 
L'expectativa arqueològica, no només es redueix al polígon i a la seva ampliació, sinó que afecta als terrenys adjacents situats a 
l'est i al nord. A l'est s'han assenyalat tot un conjunt de terres de conreu que orogràficament s'ajusten al model físic seleccionat 
per les comunitats antigues. Es tracta de terrenys de pendent suau o de perfil pla, amb bona visibilitat i propers a petits cursos 
fluvials. Al nord queden afectades les terres de conreu situades a l'est del barri de Torre-romeu i Sant Nicolau, pràcticament fins 
arribar al Santuari de la Salut. Aquests terrenys formen part de la mateixa serra que acull el jaciment de Can Roqueta II i, per 
tant, són susceptibles de presentar restes arqueològiques. Aquesta expectativa també abasta el camp de la paleontologia. 



 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ: CAPELLA DEL CEMENTIRI 

LOCALITZACIÓ: cementiri de Sant Nicolau, carretera de Granollers km.0,15 

ÚS ACTUAL: Religiós. 

C. URBANISTICA: clau c-6 

CAPELLA DEL 
CEMENTIRI 

47-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 

EPOCA - ANY: 1887-1891, 1893 consagració. 

ÚS ORIGINAL:  

A B C D 

A - IDENTIFICACIÓ 
GENERAL 

Conjunt eclesiàstic aïllat, integrat per plaça i capella, ubicats just a la intersecció de dos eixos (longitudinal i transversal) que 
creuen el cementiri. La capella compta amb tres accessos, ubicats cadascun d’ells a una façana diferent.  
 

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN

GLOBAL

ESPAI DE PROTECCIÓ  
ARQUEOLÒGICA  
SISTEMÀTICA

ARBRES

FONTS I MINES

VOLUMÈTRIC

ESPAIS D'INTERÈS 
NATURAL

ITINERARIS 
PAISATGÍSTICS

PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
PREVENTIVA I 
DOCUMENTAL

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS

TALUSSOS I HORTES DEL 
RIPOLL

DOCUMENTAL
CURSOS FLUVIALS

ALTRES
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DENOMINACIÓ: CAPELLA DEL CEMENTIRI 

LOCALITZACIÓ: cementiri de Sant Nicolau, carretera de Granollers km.0,15 

ÚS ACTUAL: Religiós. 

C. URBANISTICA: clau c-6 

CAPELLA DEL 
CEMENTIRI 

47-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 

EPOCA - ANY: 1887-1891, 1893 consagració. 

ÚS ORIGINAL:  

A B C D 

B - DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI 

ENTORN

El conjunt es troba al cementiri de Sant Nicolau.  

ELEMENTS RELACIONATS 
–   

NUM DENOMINACIÓ

  

  

  

  

EXTERIOR

FAÇANA 
La capella compta amb quatre façanes, tres de les 
quals són iguals, ubicant-se a cadascuna d’ella una 
portalada d’accés amb escalinata. De composició i 
ritme clarament simètric, es troben estructurades per 
un basament, una part central i un coronament 
superior, ressaltades aquestes tres parts per la línia 
d’imposta.  
La quarta façana i els paraments exteriors de la creu 
grega, segueixen igualment aquesta estructura, però 
menys treballades i amb una major proporció de ple.   

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Adequat

Regular

Deficient

 Composició  Sistema Constructiu

Les façanes principals tenen 
composició i ritme clarament 
simètric, amb portalada i 
finestra rectangular superior al 
centre.  

Les façanes es troben acabades 
estucades, amb pedra artificial a 
les cantonades, al coronament i 
als emmarcaments d’obertures 

 

 Elements Remarcables

Finestra circular amb òculs 
cruciformes a les façanes 
secundàries. Portalades d’accés 
i obertura de planta primera, 
amb emmarcaments de pedra i 
llindes amb símbols relacionats 
amb la iconografia funerària. 
Coronament superior, amb 
graonat seguint la pendent de 
la coberta, emmarcat per dos 
elements petris. Combinació de 
fusta i ferro forjat a les portes 
d’accés. 

COBERTA 
Coberta de la capella a dues vessants a cadascun dels 
braços de la creu, amb ressalt de cúpula a la 
intersecció dels eixos, sobre tambor amb òculs 
cruciformes.   

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Adequat

Regular

Deficient

 Composició  Sistema Constructiu

Distinció de la creu grega i la 
ubicació al punt d’intersecció de 
la cúpula.  

 

 Elements Remarcables

Coronaments i cúpula. La 
cúpula es troba revestida per 
peces de ceràmica vidriada en 
forma d'escates.  
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INTERIOR

Església amb planta de creu grega inscrita sobre la 
plaça exterior, i ressaltant-ne al seu centre una cúpula 
semiesfèrica.   

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Adequat

Regular

Deficient

 Composició  Sistema Constructiu

Planta de grega.  

 Elements Remarcables

Fris pintat amb elements florals 
i vegetals al presbiteri. 
Columnes adossades als angles 
del creuer, amb roses als 
capitells. 
Pintures mural de caràcter 
pictòric a paraments verticals, 
a les petxines i a la cúpula. 

ALTRES EDIFICACIONS

Plaça al centre de la qual s’hi ubica la capella.   ESTAT DE CONSERVACIÓ

Adequat

Regular

Deficient

 Composició  Sistema Constructiu

Es troba ubicada a la intersecció 
de dos eixos (longitudinal i 
transversal) que creuen el 
cementiri, tinguent una planta 
octogonal clarament focalitzada 
a aquest punt d’intersecció. 

 

 Elements Remarcables

Baranes de forja. 
Pedra obrada a paviment i 
tombes. 



 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ: CAPELLA DEL CEMENTIRI 

LOCALITZACIÓ: cementiri de Sant Nicolau, carretera de Granollers km.0,15 

ÚS ACTUAL: Religiós. 

C. URBANISTICA: clau c-6 

CAPELLA DEL 
CEMENTIRI 

47-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 

EPOCA - ANY: 1887-1891, 1893 consagració. 

ÚS ORIGINAL:  

A B C D 

C - HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

 

  

BIBLIOGRAFIA

El cementiri de Sant Nicolau. Autor:Fernández Álvarez, Ana. 
 

DOCUMENTS D'ARXIU

 



 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ: CAPELLA DEL CEMENTIRI 

LOCALITZACIÓ: cementiri de Sant Nicolau, carretera de Granollers km.0,15 

ÚS ACTUAL: Religiós. 

C. URBANISTICA: clau c-6 

CAPELLA DEL 
CEMENTIRI 

47 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer. 

EPOCA - ANY: 1887-1891, 1893 consagració. 

ÚS ORIGINAL:  

A B C D 

D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA EDIFICI D'ÚS COL·LECTIU

EDIFICIS RELIGIOSOS: 
Edificacions o conjunt d’edificacions d’ús col·lectiu, ubicades indistintament dins l’entorn urbà o el rodal, destinades al culte 
religiós. 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
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DENOMINACIÓ: CEMENTIRI DE SANT NICOLAU 

LOCALITZACIÓ: Planes de Sant Nicolau. Carretera de Granollers, Km. 0,15 

ÚS ACTUAL: Religiós. 

C. URBANISTICA:   

CEMENTIRI DE 
SANT NICOLAU 

A18-D1 

AUTOR:  

EPOCA - ANY: inauguració el 26 de juny de 1864 

ÚS ORIGINAL:  

A B C D 

A - IDENTIFICACIÓ 
GENERAL 

Conjunt funerari, amb una disposició originària amb planta de creu grega centralitzada per una plaça octogonal, amb un 
departament central, tres eixamples i zona de dissidents. Actualment però, per diferents ampliacions, es troba organitzada en 
quatre quadrants anomenats Departaments (de Sant Oleguer, de Sant Nicolau, de Santa Eulàlia i de Sant Salvador) així com 
per noves zones externes (departaments de Sant Oriol, Sant Otó, Sant Nicodemus, Gregal i Sant Joaquim) 

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN

GLOBAL

ESPAI DE PROTECCIÓ  
ARQUEOLÒGICA  
SISTEMÀTICA

ARBRES

FONTS I MINES

VOLUMÈTRIC

ESPAIS D'INTERÈS 
NATURAL

ITINERARIS 
PAISATGÍSTICS

PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
PREVENTIVA I 
DOCUMENTAL

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS

TALUSSOS I HORTES DEL 
RIPOLL

DOCUMENTAL
CURSOS FLUVIALS

ALTRES



 

 

 

 

DENOMINACIÓ: CEMENTIRI DE SANT NICOLAU 

LOCALITZACIÓ: Planes de Sant Nicolau. Carretera de Granollers, Km. 0,15 

ÚS ACTUAL: Religiós. 

C. URBANISTICA:   

CEMENTIRI DE 
SANT NICOLAU 

A18-D1 

AUTOR:  

EPOCA - ANY: inauguració el 26 de juny de 1864 

ÚS ORIGINAL:  

A B C D 

B - DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI 

ENTORN

El conjunt es troba en un entorn natural, fora de l’àrea urbana de la ciutat de 
Sabadell.  

ELEMENTS RELACIONATS 
Fitxes de mausoleus núm. de fitxes: 048, 318, 828, 
831 i 833, i capella núm. 047. 
“El cementiri de Sant Nicolau”, d’Ana Fernández 
Álvarez, publicacions de l’abadia de Montserrat. 
“Catalogació de monuments funeraris del Cementiri de 
Sant Nicolau de Sabadell”, d’Ana Fernández Álvarez i 
Jaume Puig i Castells.   

NUM DENOMINACIÓ

  

  

  

  

EXTERIOR

FAÇANA 
planta originàriament organitzada per greu grega 
centralitzada amb plaça octogonal, organitzada 
actualment amb quatre quadrants.   

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Adequat

Regular

Deficient

 Composició  Sistema Constructiu

Planta de creu grega 
configurada per plaça octogonal 
amb capella al centre, i 
organitzada per quatre 
quadrants. 

– 

 Elements Remarcables

Configuració urbanística del 
cementiri. Elements sepulturals 
com nínxols, columbaris, 
tombes, tombes monumentals i 
mausoleus, concentrades 
bàsicament als costats de les 
vies principals que organitzen la 
zona antiga.  

COBERTA 
–   

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Adequat

Regular

Deficient

 Composició  Sistema Constructiu

– – 

 Elements Remarcables

– 



 

 

INTERIOR

–   ESTAT DE CONSERVACIÓ

Adequat

Regular

Deficient

 Composició  Sistema Constructiu

– – 

 Elements Remarcables

– 

ALTRES EDIFICACIONS

–   ESTAT DE CONSERVACIÓ

Adequat

Regular

Deficient

 Composició  Sistema Constructiu

– – 

 Elements Remarcables

– 
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DENOMINACIÓ: CEMENTIRI DE SANT NICOLAU 

LOCALITZACIÓ: Planes de Sant Nicolau. Carretera de Granollers, Km. 0,15 

ÚS ACTUAL: Religiós. 

C. URBANISTICA:   

CEMENTIRI DE 
SANT NICOLAU 

A18-D1 

AUTOR:  

EPOCA - ANY: inauguració el 26 de juny de 1864 

ÚS ORIGINAL:  

A B C D 

C - HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

 

  

BIBLIOGRAFIA

 

DOCUMENTS D'ARXIU

 



 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ: CEMENTIRI DE SANT NICOLAU 

LOCALITZACIÓ: Planes de Sant Nicolau. Carretera de Granollers, Km. 0,15 

ÚS ACTUAL: Religiós. 

C. URBANISTICA:   

CEMENTIRI DE 
SANT NICOLAU 

A18 

AUTOR:  

EPOCA - ANY: inauguració el 26 de juny de 1864 

ÚS ORIGINAL:  

A B C D 

D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA
ELEMENTS D'INFRASTRUCTURA, 
MOBILIARI URBÀ I ESPAIS OBERTS

 

NIVELL DE PROTECCIÓ global

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIN

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
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4.7.- Pla especial d'intervenció en el paisatge urbà 
 
El cementiri està inclòs dins el Pla especial d'intervenció en el paisatge urbà a fi de garantir la qualitat i 
l’adequació de les intervencions arquitectòniques, dins el àmbit NAU. 
L’àmbit Nau ( Normes d’aplicació Urbana) és el primer àmbit i comprèn el conjunt del sòl urbà del terme 
municipal. 
Es consideren valors del paisatge urbà i, per tant, aspectes a incorporar en les intervencions en l’àmbit 
NAU: la qualitat arquitectònica, la relació amb l’entorn, la composició volumètrica en l’actuació i en el 
conjunt del front, el ritme i els elements formals i constructius de composició de façana, els materials, 
les textures, els colors, etc. 
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4.8.-  Reglament de policia sanitària  mortuòria (1997). Generalitat de Catalunya 
 
Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària  mortuòria en el que 
descriu: 
 
“ Mitjançant el Reial Decret 2210/1979, de 7 de setembre, es van transferir a la Generalitat de Catalunya funcions 
i competències quan a l’acció pública sanitària, entre elles les que en relació amb la policia sanitària mortuòria 
atribuïen el Decret 2263/1974, de 20 de juliol, i disposicions complementàries, als òrgans de l’Administració de 
l’Estat.  
(....) 
 
Secció 3. Incineració. 
 
Article 18 
18.1 18.1 Per a la instal·lació d'un  
18.1 Per a la instal·lació d'un incinerador de cadàvers i restes humanes s’ha d'elaborar un projecte que s'ha de 
sotmetre a informe vinculant de la delegació territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit 
corresponent, l'aprovació del qual correspon a l’ajuntament respectiu que estableixi el servei o, si escau, 
l'autoritzi. Si, transcorregut el termini d'un mes des de la recepció del projecte, la delegació territorial corresponent 
no ha emes el corresponent informe l’ajuntament pot prosseguir la tramitació de l'expedient.  
(....) 
 
secció 4 Exhumació  
 
Article 21  
No es pot obrir cap construcció funerària destinada a la inhumació de cadàvers abans del transcurs de dos anys 
des de la darrera inhumació si es tracta ?e cadàvers compresos en el grup II de l'article 8 d'aquest Reglament, o 
de cinc anys, Si es tracta de cadàvers del grup l, excepte autorització de l'alcalde del municipi corresponent, i 
sens perjudici de l'autorització judicial que pugui ser necessària de conformitat amb la legislació vigent.  
(....) 
 
 Capital 5 Cementiris  
 
 Article 39  
L'emplaçament de cementiris de nova construcció ha de complir Ics condicions següents:  
 
39.1 A l'entorn del sòl destinat a la construcció del nou cementiri s'ha d'establir una zona de protecció de 25 
metres d'amplada que, cas que existeixi planejament, ha d'estar qualificada com a zona d'emplaçament de nou 
cementiri.  
Aquesta zona ha d'estar enjardinada i, en tot cas, lliure de tota mena de construcció. No és necessari 
l'enjardinament quan l'entorn natural del cementiri no ho requereixi.  
 
39.2 A partir del recinte d'aquesta primera zona de protecció se n'ha d'establir una segona de 225 metres 
d'amplada, en la qual únicament es poden autoritzar:  
 
a) Instal·lacions de caràcter industrial o de serveis tècnics per a la infrastructura urbanística i d'equipament 
comunitari.  
 
b) Habitatges unifamiliars.  
 
c) Explotacions agropecuàries.  
Aquests tres tipus d'usos han de ser facultativament assignats pel planejador, en funció de cada situació concreta 
del municipi.  
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Article 41  
 
41.1 L'ampliació de cementiris està subjecte als mateixos requisits d'emplaçament exigits per a les noves 
construccions. No obstant això, a partir de 50 metres del cementiri, es poden permetre, també, habitatges 
plurifamiliars.  
 
41.2 Als efectes d'aquest Reglament s'entén per ampliació de cementiris tota modificació que comporti augment 
de la seva superfície o increment del nombre total de sepultures autoritzades. La resta de modificacions, tenen el 
caràcter de reforma.  
 
41.3 L'informe hidrogeològic a què es refereix l'article 40 d'aquest Reglament només és necessari en cas que 
l'ampliació del cementiri es faci fora del recinte existent.  
 
41.4 La reforma de cementiris no està subjecte a les normes d'emplaçament regulades en els articles anteriors.  
 
Article 42  
 
42.1 Els plans generals d'ordenació urbana i les normes subsidiàries de planejament han d'incloure, entre els 
documents informatius, un estudi sobre les necessitats que en relació al servei de cementiri es poden preveure 
en l'àmbit del planejament redactat.  
 
42.2 Les diferents figures de planejament de l'ordenació del sòl s'han d'ajustar, en el moment de la seva revisió, a 
les normes d'aquest Reglament sobre emplaçament de cementiris.  
 
42.3 En la tramitació de plans generals, de normes subsidiàries, de plans parcials i de plans especials, sempre 
que incideixin de forma directa o indirecta en les condicions d'emplaçament de cementiris, i una vegada aprovats 
inicialment, d'acord amb el que preveu l'article 57 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la 
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, s'ha de sofisticar informe al delegat territorial 
del Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit corresponent.  
 
42.4 L'emplaçament dels cementiris de nova construcció ha de correspondre al que es prevegi en el planejament 
de cada municipi.  
En cas que en el planejament urbanístic vigent en el municipi no s’hagi fet cap previsió d'emplaçament d'un 
cementiri nou, o no hi hagi planejament, aquest s'ha de fixar tenint en compte el que preveu l'article 128 del 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per a les edificacions en sòl no urbanitzable.  
 
Article 43  
 
43.1 Els expedients de construcció i d'ampliació de cementiris han d'incloure la documentació següent:  
 
a) Informe urbanístic on consti que l'emplaçament del cementiri és el previst en el planejament urbanístic vigent. 
En cas que no hi hagi previsió d'emplaçament, és necessari l'informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya  
on consti que s'ha seguit el procediment específic per ubicar aquest ús.  
 
b) Estudi hidrogeològic del terreny, si escau, on hi constin les seves característiques de permeabilitat, la situació 
del nivell freàtic i/o els nivells saturats dels possibles aqüifers confinats quan aquests existeixin, com també la 
direcció del flux subterrani.  
 
c) Projecte de construcció que ha de contenir una memòria signada per  
un professional competent en què es faci constar: El lloc de l'emplaçament.  
L'extensió prevista.  
La distància en línia recta fins a la zona de població més propera. Les comunicacions amb la zona urbana.  
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La distribució dels diferents serveis, recintes, edificis i jardins.  
La classe d'obres i materials que s'han d'utilitzar en els murs de tancament i les edificacions.  
EI nombre, tipus i característiques de les construccions funeràries destinades a inhumacions, tenint en compte el 
que disposa l'article 46 d'aquest Reglament.  
EI sistema a emprar per l'eliminació de deixalles i residus. 43.2 Els expedients de reforma de cementiris han 
d'incloure la documentació esmentada a l'apartat anterior, llevat de l'estudi hidrogeològic i de l'informe urbanístic.  
 
43.3 Per a l'aprovació o, si escau, l’autorització de la construcció, l'ampliació o la reforma del cementiri és 
necessari que la Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'àmbit corresponent, 
emeti informe sanitari vinculant sobre el projecte. Transcorregut el termini de dos mesos des de la recepció de 
l'expedient, si la Delegació Territorial corresponent no ha emès l'informe es pot prosseguir amb la tramitació de 
l'expedient.  
 
 
Article 44  
 
44.1 Els expedients de construcció, d'ampliació i de reforma de cementiris que aprovin o, si escau, autoritzin els 
municipis, han de ser instruïts i resolts per l'òrgan municipal competent, de conformitat amb la normativa de règim 
local aplicable.  
 
44.2 En cas que l'òrgan municipal competent per resoldre acrediti la dificultat o la impossibilitat per complir les 
normes sobre emplaçament de cementiris establertes en aquest Reglament, el conseller de Sanitat i Seguretat 
Social, a proposta del director general de Salut Pública i previ informe de les direccions generals d'Administració 
Local i d'Urbanisme, pot autoritzar excepcionalment que es pugui construir o ampliar el cementiri prèvia la 
resolució del procediment a què es refereix l'apartat anterior.  
 
44.3 Transcorregut el termini de 6 mesos des de la iniciació de l'expedient sense que s'hagi atorgat l'autorització 
amb caràcter excepcional, s'entén denegada aquesta autorització.  
 
Article 45  
La capacitat que ha de tenir un cementiri s'ha de determinar en funció de la mi1jana del nombre de defuncions 
ocorregudes en el terme municipal durant els darrers 20 anys. Cada cementiri ha de disposar d'un nombre de 
sepultures que possibiliti fer-se càrrec dels enterraments que es prevegin per els 10 anys següents a la seva 
construcció, i de terreny suficient per poder incrementar aquest nombre de sepultures segons les necessitats 
previstes per als propers 25 anys.  
 
Article 46  
 
46.1 Els cementiris han de disposar necessàriament, a més del nombre corresponent de sepultures, de les 
instal·lacions següents:  
 
a) Un local destinat a dipòsit de cadàvers. Aquests dipòsits poden ser utilitzats com a sales d'autòpsies quan 
reuneixin les condicions previstes a con-tinuació: Terra i parets de material impermeable, de fàcil neteja i 
desinfecció. La unió de l'envà i del terra i dels envans entre si ha de ser arrodonida. El terra ha de tenir una 
pendent superior al 1 % en direcció a un desguàs.  
Una taula d'acer inoxidable o d'altre material impermeable de fàcil neteja i desinfecció, amb desguàs i aigua freda 
i calenta.  
Estris necessaris per a realització de la intervenció i material per a la seva desinfecció.  
Serveis sanitaris, vestidor i dutxes d'ús exclusiu pel metge forense i el personal auxiliar que efectuï l'autòpsia, 
independent i annex a la sala d'autòpsia.  
 
b) Un sector destinat a l'enterrament de restes humanes procedents d'avortaments, d'intervencions quirúrgiques i 
de mutilacions i de criatures abortives.  
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c) Una ossera general destinada a recollir les restes provinents de les exhumacions.  
 
d) Instal·lacions d'aigua i serveis higiènics.  
 
46.2 Cada cementiri ha de portar un llibre-registre on s'anotaran totes les inhumacions i les exhumacions que es 
realitzin, amb especificació de la data de realització, del nom del difunt o del titular de la resta, del lloc concret 
d'inhumació i distingint si la causa de defunció és del grup I o 11.  
(....) “ 
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4.9.- Altres Normatives d’obligat compliment 
 
Reglament del Cementiri (Aprovació inicial Setembre 2002). Ajuntament de Sabadell 
Resum per la gestió de la Llicència Municipal. Ajuntament de Sabadell 
Ordenança Fiscal núm. 3.7. Taxa sobre serveis del Cementiri Municipal (2007). Ajuntament de Sabadell 
 
Serveis Funeraris Municipals (1999). Generalitat de Catalunya 
Barreres Arquitectòniques. Supressió i promoció de l’Accessibilitat (1991). Generalitat de Catalunya 
 
Cementerios. Reglamento de Policia Sanitaria Mortuaria. (1974) . Estatal. (Funcions i competències 
transferides a la Generalitat de Catalunya) 
Edificació. Llei d’ordenació (1999). Estatal 
Codi Tècnic de l’Edificació. (2006-2008). Estatal 
 
 
Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 
Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels bombers 
(BOE 28/03/2006) 
 
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de 
la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 
Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
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4.10.- Anàlisi actual del territori  
 
Al llarg d’aquests anys s’han anat fent projectes que afecten a l’entorn immediat del Cementiri amb 
l’objectiu de millorar barris o zones especifiques existents al seu voltant. Aquests són: 
 
 
Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell a l’àmbit dels barris de Can 
Puiggener i Torre-romeu amb delimitació de les Àrees residencials estratègiques (ARE) (MPG-62), 
aprovada inicialment en data 28 de juliol de 2008. 
 
Cal esmentar que l’estudi de detall conté una superfície menor que l’actual equipament per a serveis 
urbans (clau C-6) definit pel Text refós del Pla general. 
 
En data 28 de juliol de 2008 es va aprovar la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació 
de Sabadell a l’àmbit dels barris de Can Puiggener i Torre-romeu amb delimitació de les Àrees 
residencials estratègiques (MPG-62), que modifica la qualificació d’un terrenys que limiten amb l’àmbit 
de l’estudi de detall pel sud. D’aquesta manera, un cop aprovada aquesta modificació la qualificació 
total quedarà reduïda i coincidirà amb l’àmbit de l’estudi de detall. 
 
L’àmbit de la MPG de Torre-romeu preveu: 
 
- La millora de la mobilitat i l’espai públic en el conjunt del barri mitjançant actuacions que permetin 
resoldre els problemes d’accessibilitat, de connectivitat entre els diferents assentaments urbans, de 
distribució interior millorant el traçat i la secció d’alguns carrers, de relació millorant els espais lliures a 
partir d’operacions d’esponjament, etc. 
 
- La millora dels serveis mitjançant la construcció de nous equipaments: assistencials, educatius, 
dotacionals,...  
 
- La construcció d’habitatge de protecció oficial, en un percentatge de com a mínim el 50% del proposat. 
  
- La transformació del barri a partir de la remodelació física de diversos sectors, carrers,... 

 
 
Divisió en subsectors de l’Àrea de millora urbana (A44-MU) al barri d’Amàlia (PMU-88S) i Pla de millora 
urbana del subsector 1 de l’Àrea A-44MU (PMU-88), aprovats inicialment en data19 d’octubre de 2007. 
 
Pròxim al recinte del Cementiri, en direcció est i el riu Ripoll, està situada una agrupació d’habitatges 
d’autoconstrucció, aïllada del casc urbà, definida pel Pla general com un sector de Pla de millora urbana 
que permeti millorar les condicions del habitatges i es mantinguin els sòls lliures destinats a vialitat i a 
zona verda. 
 
Els objectius que es volen assolir amb el al Pla de millora urbana del Raval d’Amàlia, van encaminants 
a: 
 

- Adaptar el planejament vigent a la realitat física del barri mantenint les tipologies i el caràcter 
formal i funcional. urbanístics que permetin la substitució, reforma i/o ampliació de les 
edificacions actuals. 
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- Definir i regular les condicions i paràmetres millorar les condicions d’ús i accessibilitat de l’espai 
públic. 

 
- Dotar el barri de les infraestructures de serveis imprescindibles per a la seva consolidació com 

assentament urbà. 
 
- Facilitar l’execució del planejament d’acord amb les previsions de finançament i els terminis 

previstos pel programa de la Llei de barris. 
 
 
 
Pla especial del Parc de la Salut (PE-5) 
 
El Pla especial del Parc de la Salut està situat al nord-est del municipi de Sabadell, proper als termes 
municipals de Polinyà i de Sentmenat amb una extensió de 76,80 Ha. Està delimitat pel riu Tort a l’oest, 
els boscos de Togores i la unitat agrícola de Can Domènec i Can Manent al nord, la riera de 
Canyameres a l’est i la carretera de Sabadell a Granollers al sud. El punt central del parc periurbà es 
troba a la serra de Sant Iscle on s’ubica el Santuari de la Salut i una mica més al sud, fora de l’àmbit del 
parc, el Cementiri municipal. 
 
Es tracta d’un Pla especial aprovat inicialment, el qual té com a objectius generals el definir una 
ordenació que garanteixi l’equilibri entre l’ús de lleure per part del ciutadans i la protecció dels espais 
naturals amb les seves mesures de neteja, de regeneració, prevenció d’incendis, de comunicació, entre 
d’altres.  
 
El desenvolupament del parc periurbà de la Salut que preveu el Pla general, comportarà adequar les 
mesures d’ordenació i de gestió eficaces per a dur a terme els objectius que es proposen. 
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5. DADES ESTADISTÍQUES. ÀNALISI DE LES NECESSITATS 
 
5.1.- Projeccions fins al 2018    
 
S’ha elaborat les dades següents sobre la necessitat de noves sepultures, tenint en compte les que 
s’han utilitzat des de l’any 2000, i preveient diferents escenaris de creixement demogràfic possible i 
l’índex de mortalitat resultant 
 
Estimació de la necessitat de noves sepultures 
 
Per estimar el nombre de sepultures noves necessàries es parteix de projecció de població que esta 
realitzant el Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB sobre la població de Sabadell. 
 
Aquest es basa en el mètode dels components per projectar la població a 10 anys (2008-2018). En el 
gràfic següent veiem sobreposat amb el resultat de la projecció en els seus tres escenaris (baix, mig i 
alt), l'evolució real de la població en el període disponible (2000-2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest consisteix en la projecció dels diversos components que modifiquen la població d'un territori, natalitat, 
mortalitat i migració. 
 
Per tal de calcular les defuncions s'utilitza la població projectada del 2008 al 2018 per edats i les probabilitats de 
supervivència elaborades per l’investigador Amand Blanes del Centre d’Estudis Demogràfics per a Catalunya. El 
fet d’utilitzar una població més gran, Catalunya, en la projecció de les defuncions és garantia de la no aparició de 
valors aleatoris que es poden donar en un territori més petit.  
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A partir d'aquest plantejament s'obté el següent gràfic que descriu el nombre de defuncions reals entre el 2000 i 
el 2007 i a partir d’aquí, i fins el 2017, les defuncions esperades. Les dades sempre són a ú de gener de l’any 
concret. 
 
 
ANY DEFUNCIONS 

REALS 

2000 1.523 

2001 1.495 

2002 1.493 

2003 1.665 

2004 1.582 

2005 1.663 

2006 1.563 

2007 1.623 

 
A partir de les defuncions reals (defuncions de persones empadronades a Sabadell) i de les inhumacions i 
incineracions obtenim un segon escenari d'anàlisi que ens permetrà matisar el resultat a obtenir. 
 
 
ANY FUNERÀIA 

2000 1.657 

2001 1.590 

2002 1.594 

2003 1.788 

2004 1.601 

2005 1.708 

2006 1.648 

2007 1.738 

 
Aquestes dades ens porten a treballar amb una evolució lleugerament superior en el nombre absolut de casos 
tant en el període històric com en el projectat. 
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Per altra banda, si combinem aquestes dades amb les hipòtesi sobre incineracions, noves concessions 
de sepultures i recuperacions, que es detallen a continuació, podem deduir la necessitat de construcció 
de nínxols per als propers anys: 
 

- un percentatge d’incineracions amb tendència a créixer fins al 35% de les defuncions l’any 
2012; 

 
- un percentatge de noves concessions de sepultures d’un 33% de les inhumacions que 

s’estabilitza en un 35% a partir del 2011; 
 

- i un procés de recuperació de 300 sepultures anuals. 
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5.2.- Previsió estadística de nous enterraments 

 
 

 
Defuncions 
Cementiri Inhumacions Incineracions 

Percentatge 
incineracions  

Sepultures 
necessàries Reutilització Reversió Disponibles Inhumacions  

Construcció 
nous 

Acumulat 
nous 

Any                  

                  

2007 1.738 1.337 401 23%   427   910 1.337  652 652 

2008 1.633 1.219 414 25%   297 0 100 922 1.319   0 355 

2009 1.653 1.192 461 28%   96 200 100 896 1.292  915 1.174 

2010 1.661 1.151 510 31%   90 200 100 861 1.251   0 1.084 

2011 1.675 1.109 566 34%   88 200 100 821 1.209   0 996 

2012 1.685 1.095 590 35%   83 200 100 812 1.195   0 913 

2013 1.686 1.096 590 35%   84 200 100 812 1.196   0 829 

2014 1.687 1.097 590 35%   84 200 100 813 1.197   0 745 

2015 1.697 1.103 594 35%   86 200 100 817 1.203   40 699 

2016 1.697 1.103 594 35%   86 200 100 817 1.203   86 699 

2017 1.702 1.106 596 35%   87 200 100 819 1.206   87 699 

2018 1.717 1.116 601 35%   91 200 100 825 1.216   91 699 

2019 1.898 1.234 664 35%   132 200 100 902 1.334   132 699 

2020 1.912 1.243 669 35%   135 200 100 908 1.343   135 699 

2021 2.022 1.314 708 35%   160 200 100 954 1.414   160 699 

2022 2.161 1.405 756 35%   192 200 100 1.013 1.505   192 699 

2023 2.217 1.441 776 35%   204 200 100 1.037 1.541   204 699 

2024 2.217 1.441 776 35%   204 200 100 1.037 1.541   204 699 

2025 2.214 1.439 775 35%   204 200 100 1.035 1.539   204 699 

2026 2.253 1.464 788 35%   213 200 100 1.052 1.564  213 699 

2027 2.274 1.478 796 35%   217 200 100 1.061 1.578   217 699 

2028 2.249 1.462 787 35%   412 0 100 1.050 1.562   412 699 

2029 2.262 1.471 792 35%   415 0 100 1.056 1.571   415 699 

2030 2.315 1.505 810 35%   427 0 100 1.078 1.605   427 699 

2031 2.391 1.554 837 35%   444 0 100 1.110 1.654   444 699 

2032 2.466 1.603 863 35%   461 0 100 1.142 1.703   461 699 

2033 2.500 1.625 875 35%  469 0 100 1.156 1.725   469 699 
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6.  OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR 
 
L’objectiu és aconseguir un pla global de transformació del Cementiri de Sabadell en un lloc agradable, 
ordenat, amb un creixement sostenible, que a la vegada sigui un parc que reflecteixi una part d’història 
de la ciutat. 
 
Considerar el cementiri com un recinte que a més de servir per la finalitat primordial, es pugui 
contemplar des d’altres punts de vista: per la seva ubicació en un entorn natural. 
 
Transformació que s’ha d’aconseguir amb una reordenació dels sistema de vials, la incorporació de 
zones d’aparcaments, espais arbrats i les noves àrees de serveis funeraris: el crematori, el tanatori i les 
sales polifuncionals. A més a més reformar i millorar el cementiri antic, i donar més ús a un element 
significatiu com és la capella. 
 
6.1._ Reforma i millora dels espais interiors del Cementiri  
 
Degut a l’antiguitat  del conjunt que forma el Cementiri Vell, es planteja la necessitat de reformar i 
millorar espais, edificacions i elements sepulturals com nínxols, columnaris, tombes i tombes 
monumentals i eliminar barreres arquitectòniques respectant en tot moment la configuració urbanística i 
tots aquells elements que el  Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS, posa de 
manifest. 
 
Un  altre objectiu és proposar les característiques de l’estudi patrimonial necessari per tal que pugui ser 
estudiat per part de la Generalitat de Catalunya l’inici de l’expedient i aconseguir que sigui declarat el 
Cementiri de Sant Nicolau de Sabadell com a Bé Cultural d’Interès Nacional, d’acord amb la Llei 9/1993 
del Parlament de Catalunya. Així mateix l’informe ha d’ésser una eina per a l’eficient gestió dels 
elements amb valor patrimonial del Cementiri. 
  
6.1.1.-Capella 
 
No fa gaires anys es va fer una primera intervenció a la Capella del Cementiri de Sant Nicolau.  Un dels 
objectius, però, és rehabilitar la capella per tal d’habilitar-la com a lloc per fer les cerimònies pròpies del 
Cementiri. Això implicaria millorar l’accés per suprimir les barreres arquitectòniques,  millorar la 
il·luminació, la calefacció i el mobiliari. 
 
Serà important també, la relació que existirà entre Crematori (Tanatori) i la Capella, tenint en compte el 
recorregut d’enterrament,  a nivell del vianant o de transport del fèretre. 
 
6.1.2.-Serveis 
 
Cal preveure pel bon funcionament del Cementiri una sèrie d’espai de serveis, molt d’ells ja construïts. 
Aquests serveis són: 

- Banys públics i vestidors de personal.   
- Magatzems 
- Botigues de flors i làpides. Aquests espais es poden ubicar a la zona on es fa al crematori. 
- Oficines de gestió del Cementiri.  
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6.1.3.- Millora d’accessibilitat, paviment i mobiliari urbà 
 
En els darrers anys s’han fet actuacions puntuals en alguns departaments del Recinte històric de millora 
d’accessibilitat, paviment, mobiliari urbà, enjardinament i definició de parterres. Aquestes actuacions 
s’han de continuar fins assolir el que és tot el recinte.  
 
En el cementiri vell i algunes zones de la primera ampliació es proposa fer un pla quatrienal de millora 
del paviment dels carrers en mal estat i aquest que tenen ull de perdiu, ja que la situació actual significa 
un greu problema de desplaçament per les persones amb mobilitat reduïda. El tipus d’actuació que es 
recomana, ja que és molt més adient al tipus d’espai, és  de paviment de formigó rentat. 
 
6.1.4.- Enjardinament 
 
- manteniment dels xiprers exemplars: 
 
La singularitat d’algun d’aquests elements com són els xiprers fa que aquests tinguin un protocol 
estricte de manteniment i conservació segons un pla director elaborat per parcs i jardins, anomenat Pla 
d’actuació dels Xiprers del Cementiri de Sant Nicolau (any 2003).  En aquest pla director es va procedir 
a inventariar i catalogar tots els xiprers existents en el cementiri vell i establir un pla d’actuacions de 
millora i substitució dels exemplars irrecuperables, així com de totes les mesures a realitzar per la seva 
protecció.  
 
A  l’“Inventari i Diagnosi dels xiprers del cementiri de Sant Nicolau” de l’octubre del 2002 elaborat pel 
biòleg Josep Selga, es conclou: 
 

- Els xiprers del Cementiri de Sant Nicolau de Sabadell constitueixen un conjunt arbrat amb 
elevat valor patrimonial que cal gestionar, protegir i donar a conèixer. 

 
- Aproximadament un 10% dels xiprers presenten símptomes de vitalitat baixa i més d’una 

tercera part tenen una densitat de foliar més baixa de la normal. 
 

- L’índex de perillositat en el moment de la diagnosi, en general, és baix; només hi ha un 
exemplar amb símptomes de caiguda i alguns arbres amb risc de fractura. 

 
- Alguns exemplars presenten perspectives de futur molt baixes, sense possibilitat de 

recuperació, especialment a causa de els patologies a nivell de branca i de tronc. Tot i que 
representen un percentatge poc significatiu de l’inventari cal valorar la seva importància i 
prendre mesures a curt termini. 

 
Causes associades 
 

- La pavimentació excessiva i escocells de mida insuficient. 
 
- El conflicte entre les arrels i els paviments provoca la necessitat d’obres que alteren les 

condicions de vida dels exemplars i tenen conseqüències negatives per la seva vitalitat i per la 
seva estabilitat. 
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- La compactació superficial del sòl provocada pel ús intensiu i en determinades zones per 
l’estacionament de vehicles. 

 
- L’elevada densitat de plantació, en alguns sectors, ha generat amb el temps una competència 

per la llum i el debilitament d’alguns exemplars. 
 
 - actuacions pendents d’execució i propostes de millora: 
 

- Donada la rellevància adquirida en els darrers anys durant la jornada de Tots Sants i els dies 
previs, s’hauria de continuar la programació i planificació de les actuacions  que s’ha a terme 
durant aquestes dates.  

o L’Àrea de Territori i Medi Ambient ha elaborat una planificació operativa (2006) la 
presentació del qual exemplifica el que és aquest dia: 

 
“Cada any, la Festivitat de Tots Sants marca per a molts ciutadans i ciutadanes un 
moment especial per a retre homenatge a les persones estimades que ja no estan 
entre nosaltres. I per a fer-ho acudeixen en gran nombre al cementiri per fer aquest 
acte de record i memòria dels avantpassats, dels familiars i persones properes que ens 
van deixar. 
Donada aquesta tradicional i massiva afluència de ciutadans i ciutadanes, en els dies 
previs i en el mateix dia de Tots Sants, al Cementiri, es realitza cada any un esforç 
d’organització i serveis per al seu millor funcionament. 
En aquest sentit, cal organitzar un operatiu especial per tal de facilitar la mobilitat -tant 
per a vianants com en transport públic o en vehicle propi- ,  l’atenció i informació al 
públic en general,  un increment de serveis de suport a les persones grans o amb 
mobilitat reduïda que no puguin arribar a posar flors als nínxols més alts. També s’ha 
de disposar d’una ambientació musical, amb concerts en directe i equips de so. 
Actuacions totes elles adreçades a propiciar una jornada íntima, respectuosa, 
emotiva... un homenatge als nostres avantpassats.(...)” 

 
- S’ha realitzat una proposta de millora pel Sector del Xaloc que està pendent d’execució. 
 
- Caldria fer una instal·lació de sistema de reg per degoters als 4 parterres dels columbaris (St. 

Oleguer i St. Salvador). 
 

- Seria necessari també millorar la zona de l’antiga fossa comuna, canviant la tanca d’arbustiva 
existent i establint una zona més ordenada pel prat existent i implantació de  reg automàtic. 

 
- La instal·lació de la xarxa de reg del cementiri nou presenta pèrdues en diversos punts on 

passa pel paviment. S’hauria de tenir present millorar la instal·lació quan s’hagin de fer 
actuacions en el paviment. 

 
- S’hauria de mantenir l’actual pla de tractaments antiplagues. 

 
- S’hauria d’executar el projecte de recuperació de l’aigua del pou i connectar-ho a la instal·lació 

de reg, dimensionant adequadament l’estació de bombeig. 
 

- Finalment es proposa programar, de forma estable, visites escolars i ciutadanes per conèixer el 
valor arquitectònic i cultural del cementiri vell. 
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- Reforç del arbrat dels eixos del recinte actual, potenciant-los i jerarquitzar-los per tal d’endreçar 

els itineraris interiors. 
 

- Col·locació de vegetació de baix manteniment a alguns espais que ho permeten al recinte 
existent. 

 
- Construir un gran passeig arbrat davant del cementiri que pugui jugar el paper de vestíbul 

exterior del cementiri, que suigui capaç de cosir els diferents accessos  
 
 
6.1.5.- Actuacions de Caràcter Patrimonial.  
 
- Redacció d’un document sobre els valors i diagnòsi del Cementiri Patrimonial 
 
L’any 2000, Anna Fernández publica el llibre El cementiri de Sant Nicolau, l’última reserva urbana 
(Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat) aquest llibre posa en manifest el valor patrimonial 
del cementiri. Constitueix el primer document amb voluntat d’aprofundiment de la història i 
característiques del Cementiri. Mercès a aquesta publicació s’ha pogut detectar els valors patrimonials i 
constitueix una base òptima per l’elaboració d’un nou informe que aprofundeixi en determinats 
aspectes. 
 
El llibre constitueix una base de treball per aprofundir amb els valors patrimonials del Cementiri, al 
mateix temps que per sol·licitar la seva declaració com a BCIN. 

• S’ha de dur a terme un estudi patrimonial exhaustiu del Cementiri històric que permeti: 
o Realitzar una síntesis històrica i artística del Cementiri de Sant Nicolau com a 

documentació a lliurar a la Generalitat conjuntament amb la petició per la incoació com 
a BCIN. 

o Conèixer la importància i singularitat de l’estructura urbanística del cementiri. 
o Establir paral·lels i divergències entre el Cementiri de Sant Nicolau i altres de la 

mateixa cronologia. 
o Establir un inventari actualitzat de les diverses tombes (nínxols, tombes 

monumentals..., assenyalant-hi: 
 Anàlisis Patrimonial de l’element 
 Nivell d’interès patrimonial:  

• Substituïble 
• Es permet realitzar intervencions a partir del seu coneixement 
• Es permet únicament actuacions de rehabilitació que no malmetin els 

valors actuals 
 Diagnosis inicial: 

• Estat de conservació 
• Actuacions necessàries a realitzar per tal de garantir la preservació de 

l’element patrimonial 
o L’equip hauria de ser pluridisciplinar: historiador / historiadora de l’art, i arquitectes.  
o Es proposa sol·licitar assessorament a l’entitat Association of Significant Cemeteries in 

Europe. 
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- Redacció d’un document per a la gestió dels elements configuradors del Cementiri Patrimonial 
 

• Redactar un document que serveixi de base per la gestió ordinària dels elements patrimonials 
del Cementiri: 

o Informe jurídic per a la gestió patrimonial del Cementiri. 
o L’establiment de criteris objectius per al càlcul de l’import per la concessió de les 

tombes, especialment les tombes monumentals. 
o Estudiar les càrregues de rehabilitació que poden recaure sobre els nous 

concessionaris 
o Estudiar possibles bonificacions per afavorir el manteniment patrimonial de les tombes. 
o Redacció i aprovació per part dels serveis municipals d’un protocol per tal d’establir 

criteris per agilitzar la gestió ordinària del Cementiri en els seus elements patrimonials: 
substitució de làpides, actuacions en tombes amb valor patrimonial, petites 
reparacions... El present document haurà d’ésser valorat a la Taula del Patrimoni. 

 
- Actuacions de difusió patrimonial 
 

• Difusió: 
o Senyalització Patrimonial del Cementiri (actuació ja iniciada) 
o Edició d’un plànol - guia del Cementiri 

 
- Actuacions singulars de posada en valor del Cementiri Patrimonial 

 
• Un cop redactat l’estudi patrimonial del Cementiri es proposa realitzar la sol·licitud per part de 

l’Ajuntament per tal que sigui declarat BCIN. 
• Es proposa la incorporació del Cementiri a l’associació Association of Significant Cemeteries in 

Europe (http://www.significantcemeteries.net/) 
 
 
6.2._ Definició de viari 
 
El Cementiri de Sabadell està dividit en dues parts, el Cementiri Vell i el Cementiri Nou.  
 
És important desviar el trànsit que passa per l’Antiga carretera de Caldes carretera que uneix Sabadell 
Centre, el barri de Torre Romeu i  el barri del Poble Nou  i unificar el cementiri vell del nou, creant un sol 
recinte pel tot el Cementiri.  
 
6.2.1 Fase inicial 
 
En un futur es preveu la construcció de la Ronda Est que passarà molt a prop del recinte i generarà 
nous accessos al Cementiri. Previ a aquesta construcció,  es preveu una primera fase de creació d’un 
nou viari provisional que permeti eliminar la carretera interior i aprofitar l’ espai per a usos funeraris i 
integrar el cementiri vell i nou en un sol recinte. 
 
S’hauran de  redefinir les vies interiors del cementiri connectant tots els sectors, així es facilitarà el 
trànsit de persones i els vehicles necessaris pel seu  funcionament  tenint en compte el desnivell actual 
que existeix. A aquest espai es podran construir nínxols, nínxols cendres, tombes, panteons i 
mausoleus. 
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A l’espera de la concreció i construcció de la Ronda Est es proposa una primera fase que implica la 
configuració d’un vial que formarà part d’una de les connexions de la Ronda Est amb el barri de Torre 
Romeu i del Poble Nou i un vial provisional que passa per l’accés principal del Cementiri ( carretera al 
Poble Nou) fins a trobar-se amb el vial anteriorment citat. 
 
Prèvia a l’anul·lació de la carretera interior, s’ha d’acabar de gestionar el sòl, la compra de dues finques 
incloses dins la qualificació del sòl C.6, equipaments per serveis urbans: cementiri, la creació d’un 
estudi de detall i el soterrament d’una línia elèctrica. 
 
Caldrà alhora, rehabilitar i reparar la tanca exterior actual i construir alguns trams per tal de delimitar, en 
cas necessari, el recinte del cementiri incloent la futura ampliació, deixant trams que faci més 
permeable l’interior. 
 
6.2.2.- Previsió de futur 
 
Aquest vial provisional serà el que un cop executada la Ronda Est, es convertirà en una connexió a 
través d’un gran passeig arbrat davant del cementiri que aniria de l’ermita de Sant Nicolau, fins al 
Santuari de la Salut. D’aquesta manera, es proposa la creació d’un corredor verd que prengui el paper 
de vestíbul exterior de l’equipament i que sigui capaç d’unir els diferents accessos al recinte. 
 
Dins aquest mateix apartat, s’ha de configurar i especificar el tractament dels límits exteriors del conjunt 
del cementiri. Això implica rehabilitar i reparar la tanca exterior, plantar una pineda com a extensió de 
l’existent al voltant de l’ermita de la Salut, que rodegi el recinte i així minimitzar el seu impacte en els 
barris propers. 
 
 
6.3._Noves actuacions 
 
És necessària la construcció de noves sepultures que inclogui nínxols, nínxols cendres, columnaris, 
panteons, tombes i espais col·lectius per incineracions, partint de la premissa que es tracta d’un 
Cementiri sense fer discriminacions en el tipus de sepultures  i complint les normatives vigents.  
 
El Servei de Salut de l’Ajuntament de Sabadell ha redactat un informe on ens ajuda a quantificar les 
previsions de noves sepultures, tenint en compte que s’ha de preveure una política de rotació de 
sepultures que eviti la necessitat de construir-ne de noves d’una manera infinita. 
 
Es proposa la construcció d’edificis que permetin implantar serveis relacionats amb el cementiri: 
crematori, aparcament, tanatori, cafeteria - restaurant, petita zona comercial....Proposta que s’hauria de 
fer en diferents fases i depenen de les necessitats pròpies de la ciutat, però que a la llarga es creu 
necessari entendre que el Cementiri està deixant de ser un element aïllat del conjunt del Municipi, i que 
en algun moment ja no serà pràctic estar vetllant un difunt en un punt de la ciutat, moltes vegades fer 
una cerimònia religiosa en un altre punt, i per acabar al Cementiri, deixant de banda els problemes 
d’estacionament i de falta d’intimitat.  
 
Plantejar inicialment la construcció d’un crematori, inexistent a Sabadell, ajudarà a començar a 
incrementar l’alternativa de la incineració respecta a la inhumació, que actualment la societat està 
adoptant, i que pot generar, a la llarga, la sostenibiliat del propi cementiri, sense la necessitat de 
construir nous nínxols. 
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6.3.1.- Sepultures 
 
Segons les projeccions realitzades fins al 2033 (projecció de 25 anys) el nombre de sepultures noves 
que es necessitaran serà de 4.593 sepultures, tenint en comte el sobrant actual de 1567 nínxols,  que 
les previsions d’incineracions augmentaran un 35%, sobretot amb la construcció del nou crematori i en 
la mesura en que es faci una acció important sobre les sepultures amb concessió caducada. 
 
En aquestes projeccions també s’interpreta: 
 

- que fins el 2015 no serà necessària la construcció de nous nínxols, gràcies al sobrant actual de 
625 nínxols i la construcció de 915 nínxols (any 2008). Abans d’iniciar la construcció de 
sepultures a la carretera actual, es preveu l’espai a la plaça dels Asteroides i a la plaça de les 
Constel·lacions per executar tombes (80 unitats). 

 
- que només seran necessaris unes 300 sepultures  per als propers 10 anys. 

 
- que el 2033 es necessitaran 4.593 sepultures, número que cal preveure per completar el 

terreny suficient per las 25 anys següents que cal tenir en compte per les properes ampliacions 
del cementiri. 

 
Això implicaria que amb la reordenació de la carretera actual que passa pel mig del cementiri, amb una 
previsió de 1.700 sepultures, no s’esgotaria fins a l’any 2026.  
 
Anant més enllà, el terreny previst com a zona d’enterrament de baixa densitat a la zona Sud que 
limitaria el recinte del Cementiri amb la construcció de la Ronda Est , no s’arribaria a esgotar fins el 
2050. Tot i això amb una bona gestió dels límits de concessions i amb l’increment de les incineracions 
es pot arribar a creure que amb els límits previstos, el Cementiri no seria necessària la construcció de 
nous nínxols, quedant així una zona d’esponjament respecte la ciutat molt necessària al voltant de 
qualsevol cementiri, i més tenint en compte la proximitat dels barris com Torre Romeu i el Poblenou. 
 
 
Tipologia de sepultures 
 
La construcció de noves sepultures ha de respondre a les necessitats actuals expressades per les 
ciutadans i ciutadanes.  
 
La demanada més important de sepultures és de nínxols, però amb la promoció que es fa de les 
incineracions i la construcció de nínxols per a cendres en la dècada dels 90, la sol·licitud per enterrar 
cendres va en augment. Actualment ja no es disposa de nínxols reduïts per a cendres i n’hi han 135 en 
construcció. Cal preveure també la construcció de columbaris i d’altres espais col·lectius per a les 
mateixes. 
 
La demanda de tombes i altres sepultures de tipus monumental també existeix però de forma més 
reduïda, tanmateix atès que no n’hi ha hagut de disponibles fins ara és molt probable que no s’hagi 
expressat. 
 
Cal preveure, també, la construcció d’osseres en la mesura que ja no es puguin utilitzar les que estan 
en construcció en aquest moment.  L’ús de l’ossera serà més elevada en la mesura en que es faci una 
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acció important sobre les sepultures amb concessió caducada. També es va iniciar el procediment per a 
la inhumació de restes humanes procedents d’amputacions o intervencions quirúrgiques i que s’estan 
dipositant en nínxols però a les que cal trobar una alternativa. 
 
 
Atenció a la diversitat cultural i religiosa 
 
A Catalunya, l’Església Catòlica, és la institució religiosa de més referència. Per aquest motiu  la 
pràctica de la inhumació i la incineració està pensada encara per a la població catòlica, encara que 
també per a la població atea i agnòstica que no plantegen demandes específiques per aquests fets. 
Però la diversitat religiosa i cultural creixent a la nostra ciutat produeix la demanda de certes pràctiques 
en l’àmbit funerari que fins fa pocs anys no s’havien donat. 
 
Aquesta situació determina que cal trobar respostes a les noves necessitats que es generen per la 
pràctica de rituals i costums de totes les religions i cultures. En aquest sentit caldrà tenir en compte les 
recomanacions i suggeriments  sobre cementiris que fa la direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya i la recentment editada Guia per al respecte a la diversitat de creences en 
l’àmbit funerari. 
 
6.3.2.-  Zona d’ accés. Aparcament 
 
És important en un equipament d’aquestes característiques, la consideració que ha de tenir la zona 
d’accés i de distribució als diferents recorreguts que es plantegen al cementiri, crematori, tanatori, 
capella, ermita de la Salut i finalment l’ermita de Sant Nicolau.  
 
Per això és necessari urbanitzar l’esplanada d’arribada davant la façana principal i organitzar les places 
d’aparcament. L’esplanada actual té prou dimensió com per absorbir els dies de màxima afluència, com 
és Tot Sants (550 places) amb arbrat prou estudiat com per a que amb l’ús diari (30-40 places) 
s’entengui com a espai semi-verd. 
 
Cal tenir en compte les prospeccions d’Intervenció Arqueològica Preventiva (IAP) que s’han d’efectuar a 
la zona. 
 
6.3.3.- Edifici Crematori - Tanatori 
 
Actualment la incineració es fa a altres cementiris (Terrassa o Collserola). Per això és creu necessari la 
construcció d’un nou edifici on s’emplaçarà el forn crematori. 
Es creu que el crematori farà disminuir el número de nínxols, i es preveu que en un termini de 3 anys 
des de la posada en funcionament, es passi de l’activitat actual, aproximadament d’un 24%, a la del 
30% . 
 
Es preveu un edifici d’uns 600 m2 que constarà de dos forns crematoris, dependències d’espera dels 
familiars, o oratori on la família es pugui acomiadar del difunt i sala d’espera de lliurament de cendres,  
una sala destinada als familiars més directes, que ofereix la possibilitat de veure la introducció del 
fèretre al forn crematori ( de lateral), i oficines i magatzems. Les cendres es podran inhumar a l’interior 
del cementiri a espais disposats a tal efecte.  
Amb això, es té en consideració que hi ha religions que demanen que les incineradores disposin d’espai 
suficient per tal que les seves pregàries i rituals es puguin realitzar. 
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Sembla lògic preveure l’espai al costat del crematori, per a la construcció d’un possible tanatori dins de 
l’entorn del cementiri per a convertir l’equipament en un complex funerari que optimitzi el seu servei, i 
integrés la totalitat dels serveis funeraris de Sabadell. 
 
La proximitat d’aquests serveis al cementiri garanteix una gran comoditat a l’usuari, considerant a més 
la situació actual del tanatori (bastant al centre amb la conseqüent falta d’aparcament i molèstia pel 
veïnatge).  
 
Es fa, doncs,  la previsió d’espai per a la construcció d’un tanatori i dotar el recinte de serveis on 
s’inclouran espais com la cafeteria - restaurant i petita zona comercial amb la botiga de làpides, oficina 
per l’administració, magatzems, vestidors, botiga de flors.....  
 
La superfície necessària per a un tanatori de 10 sales, sala de cerimònies, administració i magatzem és 
d’uns 4.500 m2. 
 
 
6.4_Gestió dels serveis funeraris i cementiri. 
 
El servei de cementiris és un servei universal, sense excepció de creences, orígens, nivells socials o 
culturals i el qual l’Ajuntament ha de garantir a tota la ciutadania, que doni resposta a totes les 
necessitats que l’usuari plantegi, i té l’obligació de cercar la millor modalitat contractual pel seu 
desenvolupament. 
 
Existeixen varies vies de gestió: 
 

- Funcionament exclusivament municipal ( tipus actual) 
- Societat municipal ( tipus Terrassa) 
- Societat mixta formada per Ajuntament i societat privada (tipus Barcelona) 
- Concessió directa. Empresa que gestiona els enterraments, la construcció i el manteniment del 

Cementiri ( tipus Santa Coloma de Gramenet)  
 
L’Ajuntament ha encarregat la realització d’un estudi de vialitat econòmica de la possible concessió 
administrativa del servei de cementiri per tal de valorar les diferents alternatives proposades. 
Un cop s’ha avaluat el cost de les inversions necessàries per aconseguir i assolir els objectius abans 
exposats es creu necessari comptar amb la col·laboració de la iniciativa privada per tal d’ajudar al 
finaçament de les mateixes. 
Així doncs, la societat adjudicatària haurà d’afrontar diverses inversions de millora i ampliació del 
cementiri municipal, així com fer-se càrrec de la seva explotació en el decurs del període de concessió. 
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7. ESTUDI ECONÒMIC DE LA PROPOSTA  D’OBJECTIUS. CALENDARI 
 
Pendent de la redacció de cada un dels projectes constructius necessaris, es realitza una valoració 
aproximada dels objectius esmentats: 
 
7.1.- Estudis i projectes previs derivats dels següents objectius:  (2008-2009) 
 
ANY     OBJECTIU                                                                                    Pressupost parcial     PRESSUPOST 
2008-
2009 

Estudis i projectes previs: 
 
- Estudi hidrogeològic 
- Estudi de mobilitat 
- Redacció del document sobre els valors i diagnosis del 

Cementiri Patrimonial, informes per a la seva gestió i sol·licitud 
de la incoació com a BCIN . 
 

 
 

50.000 € 

 
 
7.2.- Reforma i millora dels espais interiors:  (2009-2011) 
 
ANY     OBJECTIU                                                                                    Pressupost parcial     PRESSUPOST 
2009-
2011 

Rehabilitació de la capella: 
 
- Actualitzar instal·lacions (calefacció, so, ...) 
- Adequar accessos i eliminar barreres arquitectòniques  
- Mobiliari i equipament tècnic 
 

 
 

64.000 € 
66.000 € 
30.000 € 

160.000 € 

2009-
2011 

Acabar la pavimentació i millora del  cementiri vell: 
 
 - Adequar i urbanitzar vials i eliminar barreres 
arquitectòniques 
 - Adequar mobiliari i vegetació 
 - Adequar instal·lacions (reg, electricitat,...) 
 

 
 

900.000 € 
300.000 €  
300.000 € 

 

1.500.000 € 

2009-
2011 

Actualitzar oficines, vestidors i serveis: 
 
- Reforma interior (espais, paviments, acabats...) 
- Actualitzar instal·lacions 
- Actualitzar mobiliari i equipament tècnic 
 

 
 

520.000 € 
190.000 € 
55.000 € 

765.000 € 

2009-
2011 

Restauració sepultures antigues 
 
 

 concessionaris 

 TOTAL  2.425.000 € 
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7.3_Definició de viari 
 
 
ANY     OBJECTIU                                                                                   Pressupost parcial      PRESSUPOST 
2011 Anul·lació de la carretera interior: 

 
- Enderroc i neteja de l’actual vial 
 

 
 

450.000€ 

450.000€ 

2009               Compra sòl: 
 
- Dues finques pendents d’incloure a Immobles 
Finca A 
sup. aprox. terreny: 12.600 m2           
sup. aprox. ocupació edificació: 385m2 
Finca B 
sup. aprox. terreny:  9.420 m2           
 

 
 
 

1.250.000 € 
 
 

650.000 € 

1.900.000 € 

2009               Soterrament línia elèctrica 
 

 200.000 € 

2009-
2011 

Configuració vial provisional interior com a fase preliminar 
 fins a l’execució de la Ronda Est 
 
- Construir nou vial d’accés al cementiri i de comunicació amb  
els barris del Poblenou, Torre Romeu i Centre Ciutat 
 
- Configuració tractament dels límits del recinte: 
       Incrementar plantació pinar 
       Incrementar plantació arbrat i vegetació exterior cementiri,  
inclòs zona d’accessos, passeig i nou vial. 
       Rehabilitar i reparar tanca existent i construir nou tancat 
 

 
 
 

750.000 € 
 
 

500.000 € 

1.250.000 € 

 - Adaptació accessos, tancaments, zones verdes.... amb 
la Ronda Est 

 

  

 TOTAL  3.800.000 € 
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7.4._Noves actuacions 
 
 
ANY     OBJECTIU                                                                                    Pressupost parcial      PRESSUPOST 
2015-
2026 

Reordenació actual espai carretera  del mig: 
 
- Urbanització i creació de nous espais 
- Construcció de 1.700 enterraments ( tombes i nínxols) 
- Zones de vegetació 
 

 
 

1.300.000 € 
2.000.000 € 

100.000 € 

3.400.000€ 

Previ-
sió de 
futur 

Zona d’enterraments de baixa densitat a la zona sud: 
 
- Urbanització i creació de nous espais 
- Construcció de 9.980 enterraments ( tombes i nínxols) 
- Zones de vegetació 
 

 
 

7.000.000€ 
12.000.000€ 

960.000 € 

19.960.000 € 

2010 Zona aparcament:  
 
- Urbanització zona d’aparcament (550 places) 
- Incrementar la vegetació i arbrat 
- Intervenció Arqueològica Preventiva 
 

 
 

1.100.000 € 
80.000 € 
30.000 € 

1.210.000 € 

2009-
2010 

Crematori: 700 m2 
 
- Realització projecte, direcció tècnics, permisos, .... 
- Construcció crematori format per: 
               Vestíbul (50 m2) 
               Sala de recepció de cendres (50 m2) 
               2 sales d’espera (50 m2) 
               2 forns crematoris  
               Zona de control i serveis generals 
- Equipament de 2 forns crematoris ( tipus FTI cremator) 
- Mobiliari i equips informàtics i de control 
- Escomeses 
- Altres 
 

 
 

150.000 € 
1.040.000 € 

 
 
 
 
 

180.000 € 
60.000 € 
50.000 € 
20.000 € 

1.500.000 € 

 - Tanatori, cafeteria-restaurant, botigues funeràries  2.800.000 € 

 TOTAL  28.870.000 € 

 
             RESUM PRESSUPOST  TOTAL                                                                                          35.145.000 € 
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I. .- RECOMANACIONS SOBRE CEMENTIRIS. INHUMACIÓ I INCINERACIÓ 

Direcció General d’Afers Religiosos. Departament de Vicepresidència. Generalitat de Catalunya 
 
La pràctica actual (2006) per que fa a la inhumació i a la incineració està pensada encara per a la població 
catòlica i per a la població atea i agnòstica. Aquest sectors de la població no plantegen demandes específiques 
per a la inhumació ni per a la d’incineració. Simplement, poden escollir entre una destinació o l’altra del cos del 
difunt, i encara que, al començament, algunes persones catòliques van mostrar reticències a la incineració, la 
confessionalitat catòlica o l’aconfessionalitat del difunt o de la família han deixat de ser factors vinculants en 
l’elecció entre inhumació i incineració. 
 
Però la diversitat religiosa i cultural creixent en el nostre país ha produït la demanda de certes pràctiques en 
l’àmbit funerari que fins fa poc anys no s’havien produït. Alguns municipis i molts tanatoris han pres ja mesures 
reflexionades i han trobat solucions davant aquestes noves peticions. 
 
Però la manca d’informació sobre rituals i els costums de les minories religioses, i la manca de pràctica en la 
resolució dels problemes que s’originen en l’àmbit funerari, dificulten la presa de decisions. 
 
Amb la voluntat de facilitar l’actuació municipal i recollint l’experiència dels Ajuntament que, de manera 
imaginativa, ja han sabut trobar respostes encertades, oferim aquestes recomanacions, sempre seguint els 
principis d’actuació esmentats. 
 
1. Davant la petició d’inhumació sense fèretre 
 
Diverses confessions religioses, fonamentalment la islàmica i la jueva, tenen com a precepte religiós 
l’enterrament dels seus membres directament a terra, sense fèretre. 
 
La Comunitat d’Andalusia accepta actualment en la seva legislació l’enterrament sense fèretre, sempre i quan 
aquesta sigui una opció que es fonamenti en motius religiosos. A Holanda, la situació és semblant. I la Llei 
britànica permet també els enterrament sense fèretre. 
 
Però l’opció de la majoria de països europeus del nostre entorn ha esta continuar amb la normativa de 
l’obligatorietat de l’ús del fèretre en les inhumacions. 
 
La legislació catalana vigent prohibeix la inhumació sense fèretre. Per tant, no es possible fer excepcions si no 
canvia la legislació. El Departament de Salut addueix raons sanitàries per avalar l’obligatorietat de l’ús del fèretre 
(vegeu annex...?..) 
 
Davant aquesta  obligatorietat, les comunitats religioses han reaccionat de manera diversa. 
 
La doctrina jueva ja preveu la possibilitat d’adaptar els preceptes religiosos a les lleis civils de cada país, si això 
és necessari. Per tant, les comunitats jueves ja han trobat solució per poder complir alhora amb els precepte 
religiós i amb la llei civil. Practiquem la inhumació amb fèretre, però fan alguns forats en el terra del fèretre per tal 
que el cadàver, dipositat en una tomba o bé en un nínxol que compleixi la normativa actual, pugui estar entrar en 
contacte amb terra. 
 
Molts musulmans i musulmanes que viuen a Catalunya, la gran majoria fins ara, davant la impossibilitat que en el 
nostre país puguin ser ateses les seves diverses peticions pel que fa  ala inhumació, han optat per repatriar els 
cadàvers als seus països d’origen. 
 
Un cert nombre de persones musulmanes han estat enterrades en les parcel·les islàmiques que existeixen a 
Catalunya, d’acord amb les seves creences religioses excepte en el fet que s’hi respecta l’obligació de 
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l’enterrament amb fèretre. La petició habitual  per a les sepultures d’aquestes parcel·les és que es tracti de 
sepultures soterrades o tombes. 
 
Moltes veus dins les comunitat islàmiques declaren que aquestes parcel.les no són aptes per a l’enterrament dels 
membres de la seva confessió ja que no és possible  la inhumació directament al terra. D’altres, en canvi, 
accepten la legislació vigent i s’adapten a les circumstàncies del nostre país. 
 
2. Davant la petició de cementiris confessionals específics 
 
És possible que es presenti la demanda d’alguna comunitat islàmica, jueva, bahà’í o, en menors mesura, 
ortodoxa, de disposar d’un cementiri específic per als membres de la seva confessió. En els acords de 
cooperació signats amb l’Estat espanyol l’any 1992, la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya té 
reconegut el dret a posseir cementiris privats, i la Comissió Islàmica d’Espanya té reconegut el dret a posseir 
cementiris propis. 
 
La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya recomana que no es creïn cementiris 
separats per confessions religiosos , ni públics ni privats, malgrat que aquests serien cementiris legals. Els motius 
que els fan desaconsellables són: 
 
1er) Creiem que és un progrés social que en nostre país s’hagin superat antigues pràctiques de divisions que 
discriminaven positivament els cementiris catòlics dels cementiris protestants i dels cementiris civils, inclosa la 
separació entre els cementiris catòlics i els espais d’inhumació de persones proscrites i segregades per haver 
acabat la seva vida amb una pràctica com el suïcidi. 
Dit d’una altra manera, el dret a no ser discriminat inclou també les persones properes a les que han mort i el 
destí final del cadàver. 
 
2on) Creiem que és un avenç de tota la ciutadania del nostre país el fet que la majoria de cementiris hagin deixat 
de ser propietat privada de l’Església catòlica i hagin passat a ser de propietat municipal. I alhora, per tant, que 
hagin deixat de ser gestionats per una institució religiosa i hagin passat a ser de gestió pública. 
 
Perquè, per una banda, l’estat del benestar requereix que les despeses que comporta un cementiri sigui 
gestionades pel sector públic. I, per altra banda, la gestió civil dels cementiris per a tothom afavoreix, també en el 
tractament de la mort, un espai on hi caben totes les creences i totes les opcions de pensament, de consciència i 
de religió. 
 
3er) Creiem que no és educatiu segregar les persones, ni tan sols en el moment de la seva mort, per raó de les 
seves creences ni per cap altra raó. Fer-ho podria afavorir el rebuig social d’uns determinats col·lectius envers 
uns altres. 
 
3. Davant la petició de parcel·les adjuntes o a l’interior dels cementiris existents. 
 
Diversos municipis de Catalunya ja han rebut la petició de parcel·les per als membres d’una confessió religiosa, 
adjuntes o a l’interior dels municipis existents, i alguns d’aquests municipis ja hi ha donat resposta. 
 
La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya recomana atendre la petició de parcel·les, 
en les condicions que tot seguit s’especifiquen 
 
Pels mateixos motius exposats en el punt 1, aquestes parcel·les han de ser titularitat pública, i han de ser 
gestionades per l’Administració local. 
 
La justificació d’aquestes parcel·les en el recinte del cementiri municipal no hauria de ser mai cap mena de 
pressupòsit ideològic d’un possible col·lectiu sol·licitant que volgués menys tenir   la resta. 
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Aquestes parcel·les es poden justificar només pel fer que alguns col·lectius religiosos desitgen que la inhumació 
dels membres de la confessió corresponent respecti uns determinats preceptes, petició que és més fàcil satisfer 
destinant-hi una parcel·la que no pas en inhumacions aïllades. 
 
3.1. Prèviament a la creació d’una parcel·la 
 
Cal tenir en compte la legislació vigent, i alhora, cal tractar amb el mateix respecte totes les opcions de 
pensament, de consciència i de religió. La legislació (acords de cooperació, 1992, amb les confessions 
d’arrelament notori) només reconeix el dret a disposar d’aquestes parcel·les a les comunitat islàmiques de la 
Comissió Islàmica d’Espanya i a les comunitats jueves de la Federació de  Comunitats Israelites d’Espanya. Les 
demandes d’altres confessions religiosos o d’altres col·lectius, tot i que caldria considerar-les i valorar-les per tal 
de tractar totes les opinions religioses, de pensament i de consciència amb el mateix respecte, no estan avalades 
jurídicament. 
Tota creació d’una  parcel·la ha d’anar  precedida de l’existència i de la petició expressa i formal d’una comunitat 
religiosa local. 
No es prudent atendre peticions de comunitat religioses externes a l’àmbit de decisió on es plantegi la construcció  
de la parcel·la, ja que es podrien donar reivindicacions de caràcter simbòlic que no necessàriament 
corresponguessin a una demanda real per part de la població local. 
 
 
Cal avaluar prèviament quin seria l’ús realment previst d’aquesta parcel·la a mig termini , mitjançant un estudi 
local sobre la implantació i les pràctiques funeràries de la comunitat que hagi efectuat la demanda, estudi que 
permeti determinar la necessitat o no de crear la parcel·la i de determinar-ne les dimensions 
 
Especialment, si se segueix la recomanació que fem en el punt 3.3. en el sentit que sigui l’Administració pública 
qui gestioni el terreny i les tombes de la parcel·la, cal assegurar prèviament que la comunitat sol·licitant en farà 
ús.  
 
Fins i tot es pot exigir a la comunitat sol·licitant unes mesures per tal de garantir l’amortització de la despesa, com 
ara una aportació econòmica de compromís d’ús per a un determinat nombre de tombes. S’ha donat el cas 
d’algun municipi que ha preparat una parcel·la de la qual, després, la comunitat sol·licitant no ha fet l’ús esperat. 
 
 
Cal acordar amb les comunitat respectives quin haurà de ser el destí final de les restes (ossos), ja que moltes 
tradicions religioses, d’entrada, no accepten l’exhumació dels seus morts ni, per tant, la pràctica que és habitual a 
Catalunya de dipositar els ossos en l’ossera del cementiri (vegeu punt 4). 
 
 
Per això, calen uns acords formals entre l’Administració local i la comunitat  religiosa sol·licitant, mitjançant la 
signatura d’un conveni o d’un acord de creació i d’ús de la parcel·la  
Cal valorar l’existència de parcel·les del mateix tipus en municipis propers i explorar les possibilitats 
d’amortització i d’ampliació de les ja existeixin, així com d’establir mecanismes de compensació entre municipis. 
 
3.2 Qui hauria de crear la parcel·la 
 
Actualment, la majoria de cementiris es gestionen a nivell municipal. I les parcel·les que existeixen a Catalunya  
destinades a col·lectius que volen observar determinats preceptes religiosos, pertanyen a cementiris municipals. 
La gestió municipal té avantatge de facilitar la presa de decisions i l’adequació d’aquestes decisions a les 
demandes reals locals. Per això, si és possible, la creació d’una parcel·la ha de ser municipal. 
 
La creació d’una parcel·la també podria ser impulsada pels Consells Comarcals de comarques amb presència 
significativa de determinats col·lectius. Això permetria que els municipis d’una mateixa comarca sumessin 
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esforços, però, en canvi, donat que, finalment, cada cementiri és municipal, tindria l’inconvenient d’haver de 
decidir quin o quins dels municipis assumirien la parcel.la o parcel.les. 
 
Una altra possibilitat és un pacte entre municipis que tinguin demandes similars. En aquest cas, la gestió no 
estaria en mans del Consell Comarcal, sinó dels municipis que haguessin subscrit l’acord. És el cas de la 
intercommunale d’inhumation a la zona de Brusseles, que ha creat un consell d’administració format pels 
membres de tots els municipis que col·laboren en la creació d’aquestes parcel·les. 
 
3.3 Qui hauria de gestionar la parcel·la. Què i com s’hauria de gestionar 
 
Hi ha dos possibles actors que podrien portat a terme la gestió de la parcel·la: l’Administració pública local 
(l’Ajuntament o el Consell Comarcal) o bé la comunitat religiosa corresponent. I hi ha dos elements a gestionar: el 
terreny i les sepultures, que habitualment, en aquests casos, son tombes. 
 
Tenim tres models. En el cas de la parcel·la islàmica del cementiri de Collcerola, l’Ajuntament va cedir el terrenys 
i la gestió i el manteniment de les tombes a la comunitat islàmica. En el cas de la parcel·la del cementiri de 
Manresa, és l’Ajuntament qui gestiona el terreny i les tombes. En el cas de Granada, la comunitat islàmica manté 
les tombes i l’Ajuntament el terreny de la parcel·la. 
 
Recomanem la gestió íntegra per part de l’Ajuntament o de l’Administració local, ja que garanteix millor un accés 
a la parcel·la en condicions d’igualtat a totes les persones que professin una determinada religió o que desitgin 
ser enterrades en aquella parcel·la. S’ha donat el cas de comunitats que volen decidir qui pot enterrar-se i qui no 
en aquestes parcel.les, cosa que suposa un judici envers la religiositat de les persones i que inclou un prejudici 
de discriminació que cal evitar, segons hem argumentat en el punt . 
 
Ara bé, cal ser conscient que el fet que la gestió sigui de l’Administració pública, municipal o comarcal, pot 
provocar un ús menor de la parcel.la per part de la comunitat religiosa local. És per això que cal extremar les 
mesures prèvies esmentades en el punt 2.1 
 
Donar la gestió del terreny  i de les tombes, o bé de les tombes, a la comunitat religiosa sol·licitant, pot provocar 
una major acceptació de la comunitat religiosa, però comporta el perill que aquesta pugui determinar qui hi té 
accés i qui no, i que pugui exercir un control sobre el tipus de religiositat dels seus membres. En tot cas, caldria 
que l’Administració establís un contacte permanent amb la comunitat i que garantís que pogués enterrar-se en la 
parcel·la tothom qui volgués.  
 
Recomanem que no es faci una concessió gratuïta ni bonificada la parcel·la ni de les tombes. Tant la concessió 
gratuïta de terreny o de tombes com la venda d’aquests a un preu més baix que el que regeix el mercat seria una 
discriminació positiva injusta per altres opcions religioses i de pensament, que, a més, podria generar rebuig 
social. 
 
Cal que l’Administració actuï de la mateixa manera amb tots els col·lectius i amb totes les persones, sigui quina 
sigui la seva opció de pensament, de consciència o de religió. 
 
Recomanen la venda de tombes – no del terreny- a preu de mercat. 
La venda del terreny suposaria que la parcel·la quedés en mans d’una entitat privada, cosa que podria permetre 
la possibilitat que hi hagués persones que hi fossin vedades. És a dir, es garantiria el dret d’una comunitat 
concreta, però no el dret de totes les persones que professen una religió determinada. 
 
Si la construcció de tombes de la parcel·la corre a càrrec de l’Ajuntament i és aquest qui les ven, s’evita tant el 
monopoli en la gestió de la parcel·la com la discriminació positiva. La venda pot fer-se de dues maneres: o bé a 
mesura que hi ha defuncions de membres de la tradició religiosa corresponent o bé instant prèviament les 
comunitats religioses locals a comprar un percentatge de les tombes en el moment dels acords de creació de la 
parcel·la. 
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En el primer cas, l’Ajuntament ofereix a la comunitat o la persona que ho desitgi la compra d’una tomba de 
manera puntual. No hi hauria una compra col·lectiva de tombes amb antelació, sinó que les compres es farien en 
funció de la demanda de cada moment. 
 
Si fos així, caldria una comunicació fluïda entre l’Administració i les comunitats religioses, de manera que 
l’Ajuntament o l’Administració  local tingués la seguretat que les tombes seran utilitzades. 
 
En el segon cas, s’evitaria un possible endeutament per part de l’Ajuntament, ja que es comptaria amb un 
compromís ferm de la comunitat religiosa mitjançant una aportació econòmica per endavant d’aquesta comunitat.  
 
3.4. Característiques d’una parcel·la 
 
a)Orientació. Hi ha tradicions religioses que prescriuen una orientació especifica de les sepultures, mentre que 
altres no li donen importància. 
La confessió islàmica demana que les tombes estiguin orientades cap a la Meca: per a moltes comunitats, això 
vol dir que el difunt ha de quedar posat de cara a la Meca, estirat sobre els seu braç  dret. Però hi ha diversitat de 
criteris, i també per això  es important un acord previ amb la comunitat religiosa local sol·licitant. 
Segons la fe bahà’í ,les tombes han d’estar encarades cap a la zona de Haifa. Alguns grups jueus desitgen 
orientar les tombes cap a Jerusalem. 
En principi, orientar les sepultures cap a una direcció concreta no ha de comportar cap mena de problema un cop 
s’ha decidit destinar una parcel·la a una confessió. 
 
b) Tipus de sepultures  
 
Es tracta de respectar els preceptes religiosos de les comunitats que poden demanar parcel·les separades 
mentre ho permeti la llei. Donat que no és possible l’enterrament a terra sense fèretre, el més lògic és que la 
petició sigui de sepultures soterrades o tombes, que incrementen el cost de la construcció i que suposen una 
major ocupació d’espai. 
 
Actualment, donats l’alt preu del sòl i la manca d’espai de molts cementiris, la majoria de les Administracions 
municipals de Catalunya tendeixen a optimitzar i a reduir l’espai destinat als morts. En Aquesta línia, es fomenta 
la incineració i la construcció de nínxols externs.  
 
Cal un diàleg amb la comunitat religiosa sol·licitant per saber si acceptaria nínxols externs convenientment  
orientats  en comptes de sepultures soterrades o tombes (que també podrien estar integrades per diversos 
nínxols subterranis). En cas que no sigui possible, cal que el cost addicional de la construcció de la parcel·la i de 
l’ocupació de sòl recaigui en la comunitat usuària de la parcel·la. La destinació de diners públics al finançament 
dels enterraments en aquestes parcel·les confessionals suposaria una discriminació envers les altres persones 
d’altres confessions religioses i d’altres opcions de pensament. 
 
c) Accés 
 
Malgrat que per elles no és una qüestió fonamental algunes religions demanen que l’accés a la parcel·la 
confessional sigui exclusiu. 
 
Però, fins i tot en el cas que fos físicament fàcil realitzar aquest accés i controlar-lo, cal valorar les possibles 
conseqüències socials d’institucionalitzar una entrada al cementiri diferent de l’ordinària, cosa que podria  ser 
interpretada o bé com un privilegi en relació a la resta de la ciutadania. 
 
Per tant recomanen que no es construeix cap mena d’accés directe i que la parcel·la s’integri dins el complex de 
nínxols del cementiri. La possible situació de la parcel·la  just a l’entrada dels cementiri no s’hauria de portar a 
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terme per raons de privilegi ni de segregació de la comunitat religiosa sol·licitant, sinó per l’estructura o les 
característiques del cementiri.  
 
d) Separació 
 
Algunes tradicions religioses demanen que les seves parcel·les confessionals tinguin una certa separació de la 
resta de tombes. Aquest es presenta com un requisit   important per a donar validesa a l’espai destinat als seus 
difunts, sobretot per part dels jueus i dels musulmans i, amb menys insistència, per part dels Bahà’í i dels 
ortodoxos. 
 
Pels mateixos motius pels quals desaconsellen la creació de cementiris confessionals específics (punt 2), 
recomanen que no es construeixi cap mur d’obra com a separació a l’interior del cementiri municipal, ja que això 
fomentaria la segregació de la comunitat respectiva envers la resta de la població. 
 
Però el fet que no hi hagués cap mena de separació entre la parcel·la i la resta del cementiri podria comportar 
que la comunitat religiosa no acceptés la parcel·la com a vàlida per als seus difunts, i això podria ser motiu de 
conflicte. 
 
Per tant, en el cas que la comunitat de referència no s’avingués a la inexistència de separació, es podria instal·lar 
una separació vegetal, d’arbustos o d’altres plantes, que no crearia cap ruptura dins el cementiri ni una 
segregació severa. 
 
4. Davant la petició de no exhumació 
 
Moltes tradicions religioses no accepten l’exhumació  dels seus morts. Però, a Catalunya, en la pràctica, aquesta 
és una petició que no es pot assumir, en la mesura que no existeix la possibilitat de disposar d’una tomba per al 
mateix difunt a perpetuïtat. Arriba un moment en què els cossos són exhumats i les restes són dipositades a 
l’ossera del cementiri. 
 
Hi ha la possibilitat d’habilitar osseres exclusives per a determinades confessions religioses i de reutilitzar les 
tombes dels membres d’aquestes confessions per part d’altres membres de la mateixa tradició religiosa, d’acord 
amb les comunitats religioses locals. 
 
5. Davant la petició d’un espai feng shui 
 
Encara són pocs els xinesos que són enterrats a Catalunya, ja que  la majoria torna al seu país abans de morir. 
No es tracta d’una petició específicament religiosa, però alguns portaveus de la comunitat xinesa demanen que  
l’Administració tingui en compte que els membres d’aquesta comunitat voldrien ser inhumats en tombes que 
respectin les normes feng shui. 
 
A nivell pràctic, aquesta comunitat demana que les tombes siguin a la muntanya, de cara al mar, en un lloc 
assolellat, on els toqui el vent i hi passi alguna  mena de corrent d’aigua. No demana cap espai exclusiu ni cap 
parcel·la separada, ja que no té cap inconvenient que els seus difunts siguin enterrats al costat d’altres difunts 
d’altres religions i cultures. 
 
Hi pot haver molts cementiris on sigui fàcil trobar un indret que reuneixi moltes de les condicions feng shui. Els 
municipis amb població xinesa, poden pactar amb aquesta comunitat quins nínxols se li poden destinar. 
 
6. Davant les peticions especials d’incineració 
 
Tradicions religioses com l’ hinduisme, el budisme o els  sikhisme recorren habitualment a la incineració, algunes 
per motius religiosos i altres per motius culturals. 
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Tant hinduistes com sikhs han tendit, històricament , en els seus països d’origen, a realitzar les incineracions a 
l’aire lliure. En alguns casos, han explicat que, per ells l’ideal seria continuar practicant-les d’aquesta manera a 
Catalunya. Però, en el nostre país, no es poden prendre mesures encaminades a permetre la incineració a l’aire 
lliure. En primer lloc, no es garantirien les condicions ecològiques i de respecte al medi ambient necessàries, i, en 
segon lloc, aquests tipus d’incineracions podrien causa rebuig en les altres persones usuàries del tanatori o del 
recinte de la incineradora, per les molèsties que ocasionaria.  
 
Determinats grups religiosos, sobretot originaris de l’extrem orient, demanen poder incinerar els seus difunts 
sense fèretre. Però, com en el cas de la inhumació, la incineració sense fèretre està prohibida per la llei en el 
nostre país. Per tant, no es possible fer excepcions si no canvia la legislació. 
 
Algunes tradicions religioses con el sikhisme realitzen pregàries i rituals mentre  es procedeix a la incineració del 
difunt. Aquestes tradicions demanen que les incineradores  disposin d’espai suficient per tal que aquestes 
pregàries i rituals es puguin realitzar. La majoria d’incineradores disposin d’espais annexos als forns crematoris, 
encara que la seva capacitat resulta insuficient per a aquests tipus de cerimònies. Recomanen que es permeti 
celebra-hi aquest rituals i oracions, preveure futurs espais annexos a les incineradores i, si és possible, en els 
municipis amb nombre significatiu d’habitants membres d’aquesta confessió religiosa, augmentar la capacitat 
d’aquestes sales. 
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RESUM         
         

 
Pràctiques 
de  Trasllat Caràcteritiques  Espai de Destinació  Termini per Cerimònies en Altres 

 Tanatopràxia del difunt del fèretre vetlla final a procedir a record del difunt   
           la destinació     
           final del     
           cadàver     
Església          -Tradicionalment,    - Pregàries   
Catòlica         s'ha procedit a    durant el    
          la Inhumació   període vetlla.   
          dels cossos,   -Celebració    
          però la   d'un funeral amb   
          incineració és    el cos present al   
          admesa   tanatori o a    
              l'església   
              - Ritus del comiat   
              al cementiri   
Església      - Absència de  -Absència      -Cerimònia en    
Evangeliques     símbols de símbols     record del difunt   
      religiosos. religiosos.     amb el cos   
      Només Només accepten      present al   
      accepten una una creu     tanatori o a    
      creu sense  sense      l'església   
      imatge imatge.     -Lectura bíblica   
              i/o pregària al   
              cementiri   
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 Pràctiques de  Trasllat Caràcteritiques  Espai de Destinació  Termini per Cerimònies en Altres 

 Tanatopràxia del difunt del fèretre vetlla final 
a procedir 
a record del difunt   

           
la 
destinació     

           final del     
           cadàver     

Judaisme -Rentat ritual   -En cas que  - No pot  - Inhumació 
- Dins de 
les  - Cerimònia en  - Reticències a 

  del cos i   l'ús de fèretre restar en directament a 
primeres 
24 record del difunt l'autòpsia 

  embolcallament    sigui l'obscuritat terra. hores al tanatori, a la    
  amb un sudari   indispensable, -Absència -Separació   sinagoga o al   
  blanc i amb el    el més senzill de flors entre les tombes   cementiri.   
  tal.lit, si el   possible i   dels jueus i la   - Al cementiri,    
  difunt és home   preferiblement   resta.   oracions i    
      de fusta.   -Tombes    cerimònia de la    

          orientades cap a    
Keria 
(esquinçat   

          Jerusalem   de vestidures).   
          - Prohibició       
          d'enterraments       
          durant el sàbat i        
          festius       
Islam - Rentat ritual   - El més senzill - El - Inhumació  - El - Prefària en   
  del difunt i   possible i sense cadaver  ha directament a ràpidament presència del   
  embolcallament    símbols de restar  terra. possible difunt al tanatori   
  amb un sudari   religiosos orientat a  - Tombes    o al tanatori.   
  blanc     la Meca orientades cap a    - Al cementiri   
          la Meca i   oració.   
          separades de        
          les d'altres       
          confessions       
          religioses       
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 Pràctiques de  Trasllat Caràcteritiques  Espai de Destinació  Termini per Cerimònies en Altres 
 Tanatopràxia del difunt del fèretre vetlla final a procedir a record del difunt   
           la destinació     
           final del     
           cadàver     
Església     - Absència de  - Absència     - Cerimònia en    
Adventista     símbols de simbols     record del difunt   
del Setè Dia     religiosos religiosos     amb el cos   
              present al    
              tanatori  o a    
              l'església  de la    
              comunitat   
              - Lectura bíblica   
              i/o oració al   
              cementiri   
Església  - Es col.loquen    - Preferència    - No es - En alguns - Funeral pel   
Ortodoxes alguns símbols   pels ferétres de   contempla la casos, hom  difunt amb el   
  religiosos, com    fusta   incineració vol esperar cos present   
  una icona,          72 hores preferentment a   
  sobre el pit del           l'església   
  difunt           - Pregària al   
              cementiri.   
                  
                  

Budisme - No No trasllat      - Preferència  - Mai abans  - Pregària 
- Reticències 
a 

  manipulació del del cadàver     per la  de 72 hores continuada en  l'autòpsia 
  cadàver durant durant tres     incineració o, si no és  l'espai on resta   
  72 hores dies o bé       possible, el  el cadàver.   
    traslladar-lo       més llarg     
    seguint els       possible.     
    dictats d'un             
    lama             
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 Pràctiques de  Trasllat Caràcteritiques  Espai de Destinació  Termini per Cerimònies en Altres 
 Tanatopràxia del difunt del fèretre vetlla final a procedir a record del difunt   
           la destinació     
           final del     
           cadàver     
Església de  - El cadàver és   - Absència de - Absència de  - Es recomana   - Cerimònia en   
Jesucrist vestit amb una    símbols símbols la inhumació   record del difunt   
dels Sants túnica blanca   religiosos religiosos     a la capella de    
dels Darrers             la comunitat o al   
Dies             tanatori, amb el   
              cos present.   
              - Al cementiri,    
              dedicació de la   
              tomba per part   
              d'un membre del   
              sacerdoci.   

 Fe Bahà'í - Rentat ritual - Prohibició del - Ha de ser de   - Inhumació  - El més - Cerimònia en  

- 
Prohibici
ó de  

  dels cos i trasllat a més vidre, pedra o   directament a  aviat record del difunt 

l'embals
amamen
t 

  embolcallament  d'una hora de  fusta noble.   terra, en fosses possible, al tanatori o al del cos. 
  amb un sudari. distància del - Absència de   individuals. respectant cementiri.    
  - Col.locació  lloc on s'ha  símbols   - Parcel.les  la llei del - Al cementiri,   
  anell especial produït la religiosos   especifíques, país. oració prèvia a   
    mort     sempre que   la inhumació.   
          sigui possible.       
          - Tombes       
          orientades cap a       
          Akka       
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 Pràctiques de  Trasllat Caràcteritiques  Espai de Destinació  Termini per Cerimònies en Altres 
 Tanatopràxia del difunt del fèretre vetlla final a procedir a record del difunt   
           la destinació     
           final del     
           cadàver     
Hinduisme - Rentat ritual i   - En cas que    Preferència  -Variable - Diverses    
  es dibuixen   l'ús de ferètre   per la en funció de  Cerimònies en   
  determinats   sigui   incineració la casta de prèvies i en el    
  símbols al cap   indispensable,   (preferiblement cada transcurs de la   
  del difunt   el més senzill   sense fèretre) persona. cremació.   
  - El cadàver és    possible i           
  vestit amb una   preferiblement           
  túnica blanca o   de fusta.           
  vermella               
                  
Sikhisme - Rentat ritual   - En cas que    Preferència  - El més  - Oracions en el    
  amb iogurt, llet   l'ús de fèretre   per la aviat transcurs de la   
  o aigua   sigui   incineració possible cremació.   
  - El cadàver és    indispensable,           
  vestit amb un    el més senzill           
  vestit blanc, el   possible.           
  turbant i les                
  cinc k's.               
                  
Testimonis     - Absència de - Absència     - Conferència   
Cristians de      símbols de símbols     bíblica en recors   
Jehovà     religiosos. religiosos     del difunt, al saló   
              del regne o al   
              tanataori. No hi    
              és preceptible la   
              presència del   
              cadàver.   
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 Pràctiques de  Trasllat Caràcteritiques  Espai de Destinació  Termini per Cerimònies en Altres 
 Tanatopràxia del difunt del fèretre vetlla final a procedir a record del difunt   
           la destinació     
           final del     
           cadàver     
Religiositat         - Preferència No abans  - Cremació de    
popular         per la  de 48 hores. papers durant la   
xinesa         incineració en    vetlla.   
          espais feng-shui       
                  
Cerimònies      - Absència de        - Cerimònia de   
laiques     símbols       comiat del difunt   
      religiosos       (d'estructura   
              oberta)   
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II. LLOCS DE CULTE AL CONJUNT DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
Al Vallès Occidental hi ha un total de 201 llocs de culte, distribuïts, per religions, de la següent manera: 
 
 
Església catòlica      98 
Esglésies evangèliques     62 
Islam      10 
Testimonis Cristians de Jehovà   16 
Budisme        1 
Hinduisme      4 
Església Adventista del Setè Dia     2 
Esglésies de Jesucrist dels Sants dels     2 
Darrers Dies       
Fe Bahà’í      6 
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III. SISTEMA DE GESTIÓ I ACTUACIONS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI 
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1.- ESTRUCTURA ORGÀNICA I FUNCIONAL DEL PERSONAL DE MANTENIMENT 
I VIGILÀNCIA DEL CEMENTERI 
 
 
 
1.1.- ESTRUCTURA ORGÀNICA 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.2.- DEFINICIÓ DE FUNCIONS 

 
 
TÈCNIC MIG DE GESTIÓ, CAP DEL PARC DE CATALUNYA, CEMENTIRI I ESPAIS 
EMBLEMÀTICS 
 

 Comandament  i gestió del pressupost i personal del Parc de Catalunya i el 
Cementiri. 

 Supervisió de les activitats que s’organitzen en aquests espais. 
 Programació de les activitats del parc. 
 Incorporació i desenvolupament de nous projectes. 
 Relació i gestió de les concessions del parc. 
 Atenció amb les visites i entitats de la ciutat i de fora. 

 
 
ENCARREGAT DEL CEMENTIRI 
 

 Comandament dels operaris del Cementiri 
 Control dels enterraments 
 Control i seguiment de les tasques de manteniment que fan les empreses  
 Atenció personal i telefònica al ciutadà dels serveis, horaris, nínxols,... del 

cementiri. 
 Control i comandes dels productes necessaris pel cementiri. 

 
 

Servei de Manteniment de Via 
Pública

Secció Parc Catalunya, Cementiri i 
espais emblemàtics

Encarregat Cementiri

8 Operaris Cementiri
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8 PLACES D’OPERARIS DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI  
 
 

 Tasques pròpies d’enterraments de difunts en nínxols, tombes i panteons.  
 Buidats i trasllats de restes de tombes i nínxols 
 Neteja de les tombes, panteons, mausoleus i petites reparacions. 
 Neteja dels interiors del cementiri 
 Petits treballs de manteniment del cementiri 
 Incineració de taüts al forn. 
 Obertura, vigilància i tancament del cementiri. 

 
 

1.3.- HORARIS 
 

Horari de l'encarregat:  
o Dilluns-dimarts-dimecres i divendres de 08:00 a 15:00h 
o Dijous de 08:00 a 13.00 i de 15:00 a 17:30 h.  
o Un diumenge de cada 3 de 08:00 a 15:00, divendres anterior al cap de 

setmana treballat, fa festa. 
 

Horari dels operaris :  
o De dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 h 2 caps de 

setmana al mes,  
o Dissabte de 8:00 a 14:00 i diumenge de 8:00 a 13:00 h. 

 
Personal de vigilància extern (Alianzas y subcontratas):  

o Dilluns-dimarts-dimecres-dijous i divendres de 13:00 a 15:00h 
o Dissabtes i diumenges de 13:00 a 19:00 h.  

 
Aquest servei es podria fer amb el personal propi del cementiri, dintre de la seva 
jornada habitual i amb hores extres la resta de jornada que estigui fora del horari 
laboral del personal. 
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1.4.- VESTUARI DEL PERSONAL 
 
El vestuari dels operaris del cementiri té una periodicitat de renovació d’un any per al 
les peces de roba habitual i de dos anys per a les peces d’abric. Les peces de 
reposició directa corresponen a les pròpies que per les tasques realitzades pateixen un 
desgast superior. 
 

Cada any: Cada dos anys: Quan  es faci mal bé: 

2 camises d’estiu i 2 
d’hivern 1 anorac impermeable 

2 jaquetes d’estiu i 2 
d’hivern  botes d’aigua 

2 pantalons d’estiu i 2 
d’hivern  guants de goma 

1 jersei  guants de pell 

1 sabates de seguretat   

1 botes de seguretat   

 
Es proposa, com a proposta de millora, que el personal que ha de fer els serveis 
d’enterrament disposi d’un vestuari adequat i específic exclusivament per aquest tipus 
de tasques. 

 
2.- BENS MOBLES: 
 
Inventari material d’oficina : 
1 taula d’oficina amb ales 
3 armaris metàl·lics 
3 cadires 
3 books 
1 ordinador  
5 transmissors 
 
Eines : 
1 generador AYERBE 750 
2 bufadors STHIL  
1 taladre BOSCH 
1 mola BOSCH 
1 compressor ABAC 
1 karcher 
1 tripode  
 
Vehicles : 
1 elevador YALE E-3374-BBL 
1 elevador R NISSAN 7029 FBF 
1 camió  PIAGGIO 6835BNM 
1 camió JOLLY ELÈCTRIC E-7604BCB 
1 SEAT MARBELLA B-5615-NZ 
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3.- ESPAIS VERDS 
 
El departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Sabadell és l’actual responsable 
del manteniment de l’enjardinament del cementiri. Aquest manteniment es realitza 
mitjançant la contractació d’una empresa externa pel procediment de concurs.   
 
Les superfícies enjardinades (m2) que hi ha actualment al cementiri de Sabadell són 
les següents: 
 

Cementiri vell: 

Superfícies       Quantitat  
ARBUSTIVA     2.691 
GESPES      957 
ENTAPITZANTS     0 
FLORS      105 
PRATS     903 
SAULÓ      0 
PAVIMENT ÀRIDS     11.279 
PAVIMENTS     11.924 
BARDES (ML)     556 
 
Cementiri nou: 

Superfícies       Quantitat  
 
ARBUSTIVA     1.291 
GESPES      8.000 
ENTAPITZANTS     100 
FLORS      298 
PRATS     2.500 
SAULÓ      2.189 
PAVIMENT ÀRIDS     554 
PAVIMENTS     13.500 
BARDES (ML)     180 
JARDINERES (UT)     9 
 
 
Arbrat  
 
Cementiri vell: 

Segons el darrer inventari realitzat per parcs i jardins al cementiri vell hi ha un 
total de 309 arbres de les següents espècies: 
 
Especies        Quantitat  
 
PHOENIX CANARIENSIS    2  
CUPRESSUS SEMPERVIRENS   216  
CEDRUS ATLANTICA    1  
CUPRESSUS ARIZONICA    2 
LIGUSTRUM JAPONICUM    2  
ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA   2  
CEDRUS DEODARA    19  
OLEA EUROPAEA     5  
SOPHORA JAPONICA    1  
MORUS PENDULA    1  
CELTIS AUSTRALIS    2  
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Cementiri nou: 

Pel que fa al cementiri nou hi ha un total de 210 arbres de les següents 
espècies 
 
Especies       Quantitat  
 
ERIOBOTRYA JAPONICA    1 
SOPHORA JAPONICA PENDULA   2 
PRUNUS PISSARDII    1 
PHOENIX CANARIENSIS   5 
ACACIA DEALBATA    1 
QUERCUS ILEX     3 
ABIES PINSAPO    1 
CUPRESSUS SEMPERVIRENS   155 
PICEA ABIES    2 
LAURUS NOBILIS    1 
CERCIS SILIQUASTRUM    1 
LIGUSTRUM JAPONICUM    2 
TRACHYCARPUS FORTUNEI   1 
OLEA EUROPAEA     3 
THUJA OCCIDENTALIS    2 
ULMUS PUMILA     1 
QUERCUS ROBUR    26 
CITRUS AURANTIUM   2 

 

 
 
 
 
3.1.- MANTENIMENT DELS XIPRERS EXEMPLARS: 
 
 
La singularitat d’algun d’aquests elements com són els xiprers fa que aquests tinguin 
un protocol estricte de manteniment i conservació segons un pla director elaborat per 
parcs i jardins.  En aquest pla director es va procedir a inventariar i catalogar tots els 
xiprers existents en el cementiri vell i establir un pla d’actuacions de millora i 
substitució dels exemplars irrecuperables, així com de totes les mesures a realitzar per 
la seva protecció.  
 
Cal tenir present aquest document com a directrius per al manteniment i conservació 
dels xiprers del cementiri. Així mateix es considera necessari una actualització del 
mateix i ampliar aquest estudi a la zona nova del cementiri. 
 
A continuació s’inclouen algunes de les pàgines més destacades d’aquest pla director: 
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3.2.- MANTENIMENT DE LA RESTA D’ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 
Les superfícies enjardinades es mantenen seguint el mateix criteri que a la resta de la 
ciutat segons els protocols establerts en el plec de condicions de manteniment de 
Parcs i jardins de l’Ajuntament de Sabadell. 
Cal observar i traslladar aquestes directrius al mateniment dels diferents elements del 
cementiri. 
 

4.- ACTUACIONS DE MILLORA 
 
 
4.1.- ACTUACIONS REALITZADES: 
 
En els darrers anys s’han anat millorant les zones enjardinades del cementiri. Com 
actuacions més destacades cal remarcar les següents: 
 

Cementiri vell: 
 
UBICACIÓ:  Columbaris de St. Oleguer i St. Salvador. 
 
TRACTAMENT: Eliminació de la vegetació existents (heura i rosers) i formació de 
parterres amb aportació de terra adobada , plantació Photinia fraseri i planta de 
temporada (pensaments) i cobriment amb escorça de pi. 
Increment de la superficie dels parterres de planta de temporada de les gespes. 
 
 
UBICACIÓ:  Sta. Otilia  
 
TRACTAMENT: Eliminació de part de la vegetació existent. Formació de parterre 
amb rosers trasplantats d’altres parterres , plantació Photinia fraseri i delimitació de 
parterre amb ecotravessa. 
 
 
UBICACIÓ:  Zona central  
 
TRACTAMENT: Completar barda de Thuya incompleta. 
 
 
UBICACIÓ:  Fossa comuna  
 
TRACTAMENT: Completar barda de Thuya incompleta. 
 
 
UBICACIÓ:  Entrada CMT Vell des de CMT Nou  
 
TRACTAMENT: Eliminar tram de barda de Thuya molt malmeta, eliminació de panots 
i bordons, rebaix de paviment existent i aplicació de sauló. 
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Cementiri nou: 
 
UBICACIÓ:  Entrada des de CMT Vell (c/Aurora boreal). 
 
TRACTAMENT: 

1. Completar barda de Teucrium fruticans, delimitació de parterre amb 
ecotravessa, aportació de terra i plantació de planta de temporada i 
aplicació de sauló al paviment. 

2. Plantació de Photnia fraseri a parterre de escales i delimitació amb 
ecotravessa. 

3. Delimitar diferentes alçades de plantació amb ecotravessa a parterre 
d’arbuts. 

4. Delimitació amb ecotravessa de parterre de Aloe vera. 
 
 
 
UBICACIÓ:  Sector estels 
 
TRACTAMENT: 

1. Formació de rampa per conectar zona pèrgola i prada regada. 
2. Formació de parterre de planta de temporada amb ecotravessa (75 m2). 
3. Aplicació de canto rodat a la zona de xiprers del final d’aquest sector previ 

rebaix de terres. 
 
 
També s’ha d’incloure el muntatge del sistema de reg automàtic. 
 

 
 
UBICACIÓ:  Hexàgon 
 
TRACTAMENT: 

1. Treballs de paleta de col·locació de bordó i desgüàs (drenatge). 
2. Instal·lació de sistema de reg automàtic. 
3. Aplicació de terra adobada. 
4. Col·locació de pa d’herba 
5. Muntatge parterre central amb palmàcies i planta de temporada. 
 

 
 

 
 

UBICACIÓ:  Ossa major, ossa menor i creu del sud. 
 
TRACTAMENT: Eliminació de tram de gespa, rebaix i aplicació de trinxat ceràmic (4,5 
m2) 

En un parterre plantació de xiprer. 
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UBICACIÓ:  Sector meridional 
 
TRACTAMENT: Reforma de parterres d’arbusts. Eliminació d’arbusts i plantació de 
planta de temporada. Plantació de Juniperus i aplicació d’escorça de pi.. 

 
 

 
 
UBICACIÓ:  Plaça Constel·lació 
 
TRACTAMENT: Formació de parterres de planta de temporada a zones de prada. 

 
 

 
UBICACIÓ:  Plaça Asteroides 
 
TRACTAMENT: Formació de parterres de planta de temporada a zones de prada. 

 
 

 
 
UBICACIÓ:  C/ de la neu i c/de la pluja 
 
TRACTAMENT: Formació de parterres de planta de temporada a zona de gespes. 

 
 

 
UBICACIÓ:  C/ Vía Làctea 
 
TRACTAMENT: Reforma  de parterres existents amb l’eliminació de vegetació. 
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4.2.- ACTUACIONS PENDENTS D’EXECUCIÓ I PROPOSTES DE MILLORA: 
 

 En execució, proposta de millora per la zona dels dissidents al sector de 
Xaloc. 

 
 Caldria fer una instal·lació de sistema de reg per degoters als 4 parterres 

dels columbaris (St. Oleguer i St. Salvador). 
   

 Seria necessari també millorar la zona de la fossa comuna, canviant la 
tanca d’arbustiva existent i establint una zona més ordenada pel prat 
existent i implantació de  reg automàtic. 

 
 La instal·lació de la xarxa de reg del cementiri nou presenta pèrdues en 

diversos punts on passa pel paviment. S’hauria de tenir present millorar 
la instal·lació quan s’hagin de fer actuacions en el paviment. 

 
 En el cementiri vell es proposa fer un pla quadriennal de millora del 

paviment dels carrers en mal estat i aquest que tenen ull de perdiu, ja 
que la situació actual significa un greu problema de desplaçament per 
les persones amb mobilitat reduïda. El tipus d’actuació que es 
recomana, ja que és molt més adient al tipus d’espai, és  de paviment de 
formigó rentat. 

 
 S’hauria de fer un pla de tractaments antiplagues. 

 
 S’hauria d’executar el projecte de recuperació de l’aigua del pou i 

connectar-ho a la instal·lació de reg, dimensionant adequadament 
l’estació de bombeig. 

 
 Finalment es proposa programar, de forma estable, visites escolars i 

ciutadanes per conèixer el valor arquitectònic i cultural del cementiri vell. 
 

 Donada la rellevància adquirida en els darrers anys durant la jornada de 
Tots Sants i els dies previs, s’hauria de fer una programació i planificació 
de les actuacions a dur a terme durant aquestes dates. A continuació es 
presenta el document per a la gestió de la Festa de Tots Sants, elaborat 
arrel el dispositiu realitzat a l’any 2006. 

 
 
 




