
 
 

REGLAMENT REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’INCINERACIÓ DE CADÀVERS 

 
 
Article 1.-   El servei d’incineració és una activitat que l’Ajuntament de Sabadell assumeix com a 
pròpia amb l’abast i les condicions següents: 
 
Article 2.-  Sol�licitud de incineració  
 
1. La tramitació d’un expedient de incineració per a la prestació d’aquest servei, s’iniciarà mitjançant 

sol�licitud formulada pel/s familiar/s més proper/s al difunt o, en el seu defecte, per una altra 
persona que justifiqui la seva intervenció. 

 
2. La sol�licitud de prestació del servei haurà de presentar-se adjuntant: 
 

a) Document acreditatiu de la voluntat de incineració del difunt o en el seu defecte, del/s 
familiar/s més proper/s. 

b) Certificat expedit pel metge que hagi atès el difunt durant la seva última malaltia, on consti la 
viabilitat de la incineració. 

c) Certificat de defunció. 
d) En cas de cadàver intervingut judicialment, resolució del jutge competent manifestant la no 

oposició a la pràctica de la incineració. 
 

Article 3.- Expedient de incineració  
 
1. La sol�licitud de incineració referida en l’anterior article es presentarà al gestor del servei de 

cremació o, si és el cas, als serveis funeraris municipals, que en tramitarà el procediment per a la 
seva contractació. 

 
2. En la diligència de contractació del servei de incineració s’hi farà constar, a més d’altres serveis 

complementaris que la família o els interessats contractin, el següent: 
 

a) Model d’urna, que haurà de permetre identificar el difunt a qui correspon. 
b) Manifestació expressa de la voluntat de fer-se càrrec de les cendres, si no es volen inhumar 

en el cementiri municipal. 
c) Manifestació, si és el cas, del lloc del cementiri municipal on s’inhumaran  les cendres. 
d) Dia, hora i lloc en què es preveu el lliurament de les cendres a la família o d’altres interessats, 

i correlativa inhumació, si és el cas. 
 
3. En supòsit de mort violenta provada, o que la causa de l’òbit sigui desconeguda o sospitosa, la 

sol�licitud de incineració no podrà ésser cursada ni es permetrà el servei, fins que s’atorgui 
autorització per l’autoritat judicial competent que, s’adjuntarà a la sol�licitud. 

 
4. En cas de cadàvers que, d’acord amb el Reglament de policia sanitària mortuòria representin un 

perill sanitari, es sol�licitarà autorització del Departament de Salut de la Generalitat. 
 



5. Podrà tramitar-se igualment, la cremació de fetus, de membres amputats i restes anatòmiques i 
de restes cadavèriques.  

 
 
Article 4.- Execució de la incineració  
 
1. L’execució del servei d’incineració se subjectarà a la normativa de policia sanitària  

mortuòria vigent. 
 
2. L’autorització del servei de cremació correspon a l’ens gestor del servei  
 
3. Obtinguda l’autorització necessària per incinerar i assegurada la identificació del fèretre, un cop 

hagi estat introduït en el forn no serà interferit excepte per ordre judicial, fins que es completi el 
procés d’incineració. Tampoc es podrà interrompre la incineració de restes humanes o 
cadavèriques una vegada iniciada.  

 
Les cendres resultants seran dipositades a l’urna escollida per la família. El seu trasllat no 
requereix control sanitari, segons normativa de policia sanitària mortuòria. 

 
 
Article 5.- Incineració d’ofici 
 
Els cadàvers i restes abandonats a l’atenció municipal, així com els enterraments de persones amb 
mancances socioeconòmiques acreditades per informe dels Serveis Socials municipals, dels quals no 
hi hagi cap sol�licitud familiar ni d’altra reclamació, l’Ajuntament podrà preveure la pràctica de la 
incineració d’ofici, tramitant l’expedient oportú. 
 
 
Article 6.- Fetus i membre amputats 
 
Els fetus i membres amputats seran objecte d’incineració, menys quan la família disposi de sepultura i 
manifesti el desig d’inhumar-los en aquesta. Per la incineració dels fetus i membres amputats es 
requerirà la documentació que es refereix a l’article 2.2, exceptuant el document acreditatiu de la 
voluntat. 
 
Article 7.- Restes abandonades 
 
Les restes abandonades a l’atenció municipal de les quals no hi ha cap sol�licitud familiar ni 
reclamació, podran ser incinerats d’ofici, mitjançant la instrucció de l’expedient oportú. 
 
 
 
 
 
Sabadell,  26 de setembre de 2008 


