
El Tanatori Municipal de Terrassa és un 
edifici dissenyat amb tots els detalls 
necessaris perquè les famílies s’hi sentin 
ben acollides. Disposa de molta llum 
natural i està envoltat d'àmplies zones 
verdes.

L’edifici consta de dues plantes, on 
trobem el punt d’informació i atenció a les 
famílies, les sales de vetlla, l’oratori, el 
restaurant-cafeteria i les oficines de gestió
del Complex Funerari Municipal.

Sales de vetlla: Es tracta de 10 sales 
àmplies i acollidores, amb patis interiors 
que garanteixen l’entrada de llum natural, 
climatització, lavabos independents i 
detalls per a les famílies.

Oratori: Espai destinat a la celebració de 
cerimònies civils o religioses, amb 
aforament per a 150 persones.

Restaurant-cafeteria: Espai ampli amb 
llum natural i vistes al parc infantil i a 
zones verdes. 

Oficines: Despatxos d’atenció a les 
famílies i oficines de gestió del Complex 
Funerari, on es poden fer gestions i 
tràmits administratius.

FUNERÀRIA DE 
TERRASSA  SA

ServeisFUNERÀRIA DE TERRASSA és l’empresa 
municipal que, des de fa gairebé 50 anys, 
presta els serveis funeraris a la ciutat de 
Terrassa. Funerària compta amb personal 
qualificat professional i humanament, i 
això, afegit a les instal·lacions, fa de 
l'empresa un dels referents al conjunt de 
l’Estat.
Adreça: Cr de Montcada, 789, 08227, Terrassa

Com contactar

Correu electrònic: funeraria@terrassa.cat
Telèfon: 937 869 400 – 900 268 268 (gratuït)

Horaris

TANATORI: de 8 a 21 h

CEMENTIRI:

-Del 15 de juny al 15 de setembre de 9 a 19 h

-Del 16 de setembre al 14 de juny de 9 a 17:30 h

OFICINES COMPLEX FUNERARI MUNICIPAL:

-Oficines del tanatori: de 9 a 14 i de 15 a 18 h

-Oficines del cementiri: De dilluns a dissabte:

- Del 15 de juny al 15 de setembre (excepte 
agost): de 9 a 14 i de 15 a 19 h

- Del 16 de setembre al 14 de juny: de 9 a 14 i 
de 15 a 17:30 h

- Mes d’agost, diumenges i festius: de 9 a 14 h 

Tanatori municipal



El Cementiri Municipal, inaugurat l’any 
1932,  va ser dissenyat des dels seus inicis 
com un gran espai enjardinat amb les 
sepultures distribuïdes de manera que 
quedessin grans espais de jardí. Al llarg 
dels anys s’ha preservat aquest disseny, 
destacant-ne les grans zones verdes i de 
bosc. 

A banda d’una variada tipologia de 
sepultures (nínxols, panteons, hipogeus, 
tombes, etc.), s’hi troben noves opcions 
funeràries com ara “EI Jardí del Repòs”, un  
espai verd bonic i tranquil del recinte amb 
un rierol on espargir o enterrar les cendres, 
en urnes ecològiques que es desfan amb la 
humitat. El Cementiri també compta amb 
sepultures exclusives per a cendres, com 
els columbaris, els nínxols columbari, els 
columbaris piramidals i el cinerari 
comunitari.

L’oficina d’atenció del cementiri: Es troba 
a l’entrada del Cementiri i és on es poden 
fer totes les gestions administratives 
relacionades amb aquest equipament. 
També s’hi poden encarregar serveis com 
la neteja, l’ornamentació, el manteniment i 
la rehabilitació de la sepultura. 

A més, ofereix una àmplia exposició
d’articles complementaris per a la sepultura 
(flors naturals i artificials, centres, marcs, 
etc.). Aquí trobem un dels terminals del 
Sistema Interactiu de Funerària (SIF), que 
permeten localitzar sepultures a l’interior 
del recinte.

Crematori

Cementiri municipal Temple MuIticonfessional: Es tracta d’un 
temple on poden celebrar-se cerimònies 
civils o religioses, amb aforament per a 
250 persones. A l’estar situat a l’interior 
del Cementiri, la família pot acompanyar a 
peu el seu ésser estimat des del Tanatori 
fins al Temple, i després fins a la sepultura 
o destinació final.

Accedeix al tràmit relacionat:

Bonificació de la taxa de conservació i 
manteniment del cementiri municipal

El Crematori Municipal de Terrassa esta 
dotat de tres forns de darrera tecnologia, 
que permeten donar servei a la ciutat de 
Terrassa, i altres poblacions.

Com en el cas del Tanatori, es tracta d’un 
edifici amb una particular entrada de llum 
natural a través d’un pati interior 
enjardinat. Ofereix a les famílies una sala 
on poder acomiadar-se de la persona  
difunta moments abans de la incineració, 
i una sala d’espera acollidora.


