TARIFES 2022
Serveis per a adults

Servei núm. 1:.................................................. Gratuït
Servei núm. 4................................................ 282,37 €
Servei núm. 7................................................ 652,02 €
Servei núm. 8................................................. 810,45€
Servei núm. 9................................................ 946,30 €
Servei núm. 10........................................... 1.163,62 €
Servei núm. 11........................................... 1.425,39 €
Servei núm. 12........................................... 1.779,15 €
Servei núm. 13........................................... 2.180,52 €
Servei núm. 14........................................... 2.543,82 €
Servei núm. 15........................................... 3.455,21 €
Servei especial .......................................... 4.649,00 €

Serveis per a pàrvuls

Servei econòmic A ........................................... Gratuït
Servei núm. 23.............................................. 220,51 €
Servei núm. 25.............................................. 545,71 €
Servei núm. 26.............................................. 818,05 €
Servei núm. 27 ............................................. 836,05 €

Serveis complementaris
Cotxes fúnebres

Recepció amb cerimònia .............................. 386,46 €
Cotxe corones............................................... 386,46 €
Urnes per a restes

Número 1 ........................................................ 62,67 €
Número 2 ...................................................... 125,34 €
Número 3 ...................................................... 208,90 €

Auto furgons trasllats

Furgó o ambulància per trasllat a
vetllatoris, domicilis particulars,
residències geriàtriques, dipòsits, etc. .......... 156,67 €
Suplement sortida carretera dins la
província ......................................................... 92,93 €
Per Km. recorregut a la península .................... 1,30 €
Per Km. recorregut a l'estranger ....................... 1,33 €
Expedient de trasllat, recepció i incineracions

Aquesta tarifa s'aplicarà comptant els Kms. que
hagin d'efectuar les empreses funeràries des del
lloc on hi hagi la defunció, fins la Prefectura de
Sanitat on es tramiti la documentació corresponent.
Trasllat nacional............................................ 252,95 €
Trasllat a l'estranger ..................................... 252,95 €

Expedient de recepció de cadàvers o
restes procedents de ciutats d'una mateixa
província sense el despatx de documentació
a la Prefectura de Sanitat ............................. 252,95 €

Expedient de recepció de cadàvers o
restes procedents d'una altra ciutat
d'una altra província, amb despatx
de documentació a la Prefectura
de Sanitat...................................................... 252,95 €

Diversos

Caixa de zenc i filtre ..................................... 256,03 €
Embalatge funda plastificada ........................ 107,71 €
Embalatge caixa de fusta ............................. 237,71 €
Condicionament cadàver .............................. 386,46 €
Dipòsit cadàver ............................................. 198,45 €
Sala de vetlla ................................................ 551,88 €
NOTA,
A totes les prestacions descrites en aquestes tarífes, s'aplicarà un 21% d'IVA.

