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DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER TRAMITAR PERMISOS D’OBRES 

 
 
 
Per tal de tramitar correctament la concessió de permisos d’obres a fer en sepultures per part 
dels seus titulars, es imprescindible que la petició de la llicència contingui de la manera més 
detallada possible la especificació de les obres de les que es sol·licita autorització. 
 
Totes les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de tota la documentació que sigui 
necessària per fer entenedora la obra o treballs que es pretén executar (plànols, croquis de 
detall, pressupostos dels industrials que faran l’actuació, etc.). 
 
En aquest sentit, serà imprescindible presentar: 
 

- Croquis detallat i perfectament acotat de qualsevol element decoratiu que es vulgui 
col·locar (testeres, voreres, sòcols, colls de tapa, revestiments de façana, etc.). 

- En el cas específic de revestiment de façanes amb aplacat de marbre o granit, caldrà 
especificar com quedarà la placa de numeració del nínxol quina façana es revesteix, 
però també com quedarà la identificació del nínxol inferior. 

- Definició dels materials que es proposa col·locar (tipus, color, gruix, pes, etc.). 
- Definició del procés d’obra (maquinària a emprar, tècnica o sistema constructiu a 

utilitzar, etc.) 
- Pressupost d’execució de l’obra. 
- Planificació dels treballs (data prevista d’inici i durada prevista de les obres). 
- Dades (nom i CIF) de la empresa que executarà els treballs. 

 
No s’aceptarà el tràmit de sol·licitud de cap llicència d’obres si no estan ben especificats els 
treballs que es volen realitzar, o si existeix qualsevol dubte sobre l’abast dels mateixos. 
 
Esperem la vostra col·laboració per tal de complir els requisits indicats, que només han de 
revertir en una millor gestió de les llicències d’obres i conservar el patrimoni arquitectònic dels 
cementiris de Barcelona. 
 
 
Barcelona, a 26 de març de 2018 
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Jaume Carreras Serra 
Director de l’Àrea d’Obres i Manteniment 
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