TARIFES GENERALS
2021
A aquests preus, caldrà aplicar-hi l’IVA corresponent.

Funerària de Terrassa, S.A.U. Ctra. Montcada, 789. 08227 Terrassa. CIF A08196370.
Registre Mercantil de Barcelona, volum 45047, full B14845, foli 112, inscripció 63.

Tarifes Funerària de Terrassa, SAU 2021 (a aquests preus caldrà aplicar-hi l’IVA corresponent)

SERVEIS FUNERARIS I COMPLEMENTS
Fèretre grup E

274,55 €

Fèretre grup F

493,68 €

Fèretre grup G

735,04 €

Fèretre grup H

1.240,83 €

Fèretre grup I

1.854,65 €

Fèretre grup J

2.265,09 €

Fèretre grup K

3.274,91 €

Fèretre grup L

4.598,68 €

Fèretre grup LL

6.029,36 €

Servei fúnebre Z (membres/avortaments/fetus) (1)

205,33 €

Servei fúnebre A (pàrvuls) (1)

577,59 €

Servei fúnebre B (pàrvuls) (1)

793,16 €

Servei Funerari integral E (4)

2.338,69 €

Servei Funerari integral F (4)

2.536,84 €

Servei Funerari integral G (4)

2.745,71 €

Servei Funerari integral H (4)

3.212,06 €

Servei Funerari integral I (5)

3.752,69 €

Servei Funerari integral J (5)

4.336,99 €

Servei Funerari integral K (5)

4.890,54 €

Servei Funerari integral L (5)

5.937,20 €

Servei Funerari integral LL (5)

7.081,74 €

Caixa per a restes

207,80 €

Caixa interior zenc per caixa restes

119,26 €

Tancament hermètic del fèretre amb vàlvula depuradora de gasos

285,55 €

Caixa d'embalatge de fusta

249,29 €

Funda d'embalatge de lona

112,22 €

Sala de vetlla (primeres 24h) i llibre de firmes

478,09 €

Sala de vetlla (a partir de 24h, per cada 12h)

207,07 €

Preparació sala de vetlla per servei nocturn
Túmul refrigerant a domicili amb transport i instal·lació a Terrassa,
Viladecavalls o Matadepera
Dipòsit tanatori 24h

207,07 €
226,60 €
105,40 €

Dipòsit tanatori (+24h, per cada 24h)

52,54 €

Servei de càtering tipus A

51,51 €

Recollida de la persona difunta dins del municipi de Terrassa

190,00 €
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Recollida de la persona difunta a Viladecavalls o Matadepera

204,45 €

Recollida de la persona difunta fora municipi fins a 15 km.

226,25 €

Recollida de la persona difunta a I.M.L. L'Hospitalet Llobregat

270,10 €

Recollida de la persona difunta dins província Barcelona

270,10 €

Recollida de la persona difunta dins Catalunya

325,99 €

Trasllat de la persona difunta a Universitats dins província Barcelona

231,10 €

Trasllat de la persona difunta del H. Clínic Barcelona a Terrassa

251,70 €

Preparació de la persona difunta a sala de condicionament
Preparació de la persona difunta a domicili (Terrassa, Viladecavalls o
Matadepera)
Sudari per trasllat de la persona difunta

290,00 €

Llençol
Funerària de Terrassa, S.A.U. Ctra. Montcada, 789. 08227 Terrassa. CIF A08196370.
Registre Mercantil de Barcelona, volum 45047, full B14845, foli 112, inscripció 63.

Utilització de l'oratori
Acompanyament musical 1 intèrpret (només dins complex funerari)

290,00 €
14,60 €
16,23 €
182,92 €
85,85 €

Acompanyament musical 2 intèrprets

200,66 €

Acompanyament musical 3 intèrprets

280,83 €

Acompanyament musical 4 intèrprets

361,15 €

Acompanyament musical 5 intèrprets

441,42 €

Preparació i acompanyament exèquies

120,23 €

Preparació i acompanyament exèquies amb 1 intèrpret

206,08 €

Preparació i acompanyament exèquies amb 2 intèrprets

320,89 €

Preparació i acompanyament exèquies amb 3 intèrprets

401,06 €

Preparació i acompanyament exèquies amb 4 Intèrprets

481,38 €

Preparació i acompanyament exèquies amb 5 intèrprets
Preparació i acompanyament exèquies amb utilització instruments musicals o
audiovisuals
Utilització dels instruments musicals o audiovisuals

561,65 €

Servei audiovisual "Moments"
Servei audiovisual "Crònica d'un adéu"
Servei audiovisual "Tota una vida"

212,10 €
85,85 €
81,39 €
200,89 €
1.004,45 €

Acompanyament al dol (per hora)

51,51 €

Intèrpret llenguatge de signes (per hora)

51,51 €

Bonificació sobre el servei fúnebre per servei integral (2)

-251,49 €

TRÀMITS EXPEDIENTS
Obertura d’expedient funerari
Obertura d’expedient funerari amb organització i gestió del servei
Gestió de documentació complementaria bàsica (6)

87,57 €
198,79 €
61,81 €
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Gestió de documentació complementaria estàndard (7)

144,23 €

Gestió de documentació complementaria plus (8)

185,44 €
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Inscripció defunció al registre civil (Terrassa/Viladecavalls/Matadepera)

93,18 €

Inscripció defunció al registre civil (dins província BCN)

116,48 €

Inscripció defunció al registre civil (dins província CAT)

139,77 €

Tràmits i/o certificacions mèdiques

82,42 €

Tràmits per defunció amb intervenció judicial

46,36 €

Tramitació sanitat per recepció nacional

75,22 €

Tramitació sanitat per recepció internacional

158,87 €

Tramitació sanitat per trasllat nacional

148,11 €

Tramitació sanitat per trasllat internacional

230,63 €

Tramitació sanitat per pràctica sanitària

148,11 €

RECORDATORIS
Recordatoris Grup I

0,52 €

Recordatoris Grup II

0,62 €

Recordatoris especials

0,72 €

Recordatori text especial (edició)

25,25 €

Recordatori amb fotografia (edició)

40,40 €

TAXIS I AUTOCARS
Cotxe d'acompanyament dins el complex funerari

45,33 €

Servei de taxi a cerimònia a Terrassa

70,12 €

Servei de taxi a cerimònia a Les Fonts, Viladecavalls o Matadepera

83,65 €

Servei de taxi de domicili a tanatori

15,79 €

Servei d'autocar a cerimònia a Terrassa

138,43 €

Vehicle acompanyament fins a 20 km.

155,09 €

Vehicle acompanyament per trasllat (de 21 fins a 40 km.)

233,64 €

Vehicle acompanyament trasllat (a partir 41 km.) (per km.)

0,93 €

Vehicle acompanyament trasllat (a partir 41 km.) (per àpat)

30,85 €

Vehicle acompanyament trasllat (a partir 41 km.) (pernoctació)

151,91 €

Vehicle acompanyament trasllat (a partir 41 km.) (dia addicional)

220,45 €

Vehicle acompanyament per trasllat (hora espera)

43,95 €

FLORS
Corona de flors naturals (Ref.: CR)

250,00 €

Corona de flors naturals (Ref.: CV1)

195,45 €
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Corona de flors naturals (Ref.: CR1)

277,27 €

Corona de flors naturals (Ref.: CV2)

245,45 €

Corona de flors naturals (Ref.: CR2)

300,00 €

Centre de flors naturals (Ref.: CER1)

104,55 €

Centre de flors naturals (Ref.: CER2)

127,27 €

Centre de flors naturals (Ref.: CER3)

168,18 €

Centre de flors naturals (Ref.: CEV1)

54,55 €

Centre de flors naturals (Ref.: CEV2)

109,09 €

Centre de flors naturals (Ref.: CEV3)

163,64 €

Centre de flors naturals (Ref.: CEF)

150,91 €

Ram de flors naturals (Ref.: RR)

45,45 €

Ram de flors naturals (Ref.: RV)

45,45 €

Centre de flors naturals (Ref.: CERV)

75,00 €

Recepció i manipulació de flors al tanatori

10,10 €

SERVEI D'INCINERACIÓ – COMPLEMENTS
Grup I - Urna per cendres amb tractament i reducció de cendres

132,94 €

Grup II – Urna per cendres amb tractament i reducció de cendres

200,00 €

Grup III – Urna per cendres amb tractament i reducció de cendres

281,06 €

Grup IV - Urna per cendres amb tractament i reducció de cendres

355,88 €

Tractament i reducció de cendres

93,71 €

Reliquiari Tipus I

21,21 €

Reliquiari Tipus II

51,57 €

Reliquiari Tipus III

129,01 €

Reliquiari Tipus IV

129,01 €

Reliquiari Tipus V

343,40 €

Reliquiari Tipus VI

494,90 €

Cerimònia d’ofrena cendres en el mar

553,41 €

Bonificació sobre urna pel servei d'incineració persona difunta

0,00 €

DESPLAÇAMENT PERSONA DIFUNTA I COMPLEMENTS
Vehicle acompanyament corones a Terrassa/Matadepera/Viladecavalls

208,20 €

Vehicle acompanyament corones dins del complex funerari de Terrassa
Conducció de la persona difunta amb vehicle fúnebre a la cerimònia dins del
complex funerari
Conducció de la persona difunta amb vehicle fúnebre a la cerimònia dins dels
municipis de Terrassa / Matadepera / Viladecavalls
Conducció de la persona difunta sense vehicle

144,23 €
170,00 €
325,76 €
105,08 €
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Conducció de la persona difunta amb vehicle fúnebre a altres sales de vetlla
dins dels municipis de Terrassa / Matadepera / Viladecavalls
Conducció de la persona difunta amb vehicle fúnebre al complex funerari

113,32 €
113,32 €

ALTRES SERVEIS PREPARACIÓ PERSONES DIFUNTES
Sala de condicionament difunts o pràctiques sanitàries
Sala de rituals

64,61 €

Sala de rituals (pàrvuls)

38,78 €

Materials absorbents
Entapissat interior de taüt
Funda protectora i col·locació
Extracció de marcapassos
Materials per pràctiques sanitàries
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101,17 €

8,22 €
59,27 €
9,06 €
228,46 €
60,73 €

Pràctica sanitària servei de tanatoplàstia

245,67 €

Pràctica sanitària servei de conservació transitòria

326,81 €

Pràctica sanitària d'embalsamament

700,36 €

Pràctica sanitària d'embalsamament pàrvul

466,89 €

ESQUELES DIARIS
Esqueles a diaris locals i nacionals (segons tarifes vigents de cada publicació)
Redacció i enviament de les esqueles

42,06 €

DESPESES TRASLLAT
Auto furgó trasllat a destí fins a 15 km.

93,44 €

Auto furgó trasllat a destí de 16 a 30 km.

121,24 €

Auto furgó trasllat a destí de 31 a 50 km.

200,29 €

Auto furgó trasllat a destí de 51 a 100 km. (dins província Barcelona)

292,98 €

Auto furgó trasllat a destí de 51 a 100 km. (fora província Barcelona)

334,92 €

Auto furgó trasllat a destí. Sortida a carretera

65,63 €

Auto furgó trasllat a destí + de 100 km. (per 100 km.) nacional

92,69 €

Auto furgó trasllat a destí de 100 km. (per 100 km.) estranger

104,99 €

Auto furgó trasllat a destí. Dietes desplaçament +30 km. Província Barcelona

41,97 €

Auto furgó trasllat a destí. Dietes Catalunya fora província de Barcelona

83,91 €

Auto furgó trasllat a destí. Dietes fora de Catalunya (per cada tram de 600 km)

156,16 €

Auto furgó trasllat a destí. Dietes estranger (per cada tram de 600 km.)

247,89 €

Cerimonier a destí
COMPLEMENTS SEPULTURES

89,77 €
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Inscripció lateral i col·locació a nínxol al cementiri de Terrassa
Inscripció lateral i col·locació a nínxol al cementiri de Matadepera /
Viladecavalls
Placa identificativa a nínxol

124,80 €
122,53 €

Text lateral al cinerari piramidal

41,08 €

Inscripció cinerari piramidal

27,38 €

2a. Inscripció cinerari piramidal

51,82 €

Suplement per gravat de fotografia columbaris metàl·lics
Neteja de nínxol estàndard
Neteja d'altres sepultures, panteons, hipogeus...
Sepulturer al cementiri de Matadepera
Col·locació làpida al cementiri de Matadepera o Viladecavalls
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58,77 €

147,92 €
17,71 €
segons
pressupost
155,50 €
79,49 €

LÀPIDES NÍNXOLS ESTÀNDARD
GRUP I
Làpida i complements (pack complet (3))

626,01 €

Frontal (sense inscripció)

100,39 €

Joc tires (inferior, superior i dos laterals)

61,78 €

Base inf. o sup. o lateral

23,17 €

GRUP II
Làpida i complements (pack complet (3))

759,94 €

Frontal (sense inscripció)

223,67 €

Joc tires (inferior, superior i dos laterals)

135,74 €

Base inf. o sup. o lateral

50,90 €

GRUP III
Làpida i complements (pack complet (3))

828,71 €

GRUP IV
Làpida i complements (pack complet (3))

897,41 €

Frontal (sense inscripció)

332,08 €

Joc tires (inferior, superior i dos laterals)

204,36 €

Base inf. o sup. o lateral

76,64 €

GRUP V
Làpida i complements (pack complet (3))

1.077,96 €

GRUP VI (LÀPIDES ESPECIALS)
Làpida i complements (pack complet (3))
LÀPIDES NÍNXOLS COLUMBARIS

1.668,16 €
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GRUP I
Làpida i complements nínxol columbari

467,09 €

Revestiment interior del nínxol columbari

467,09 €

COMPLEMENTS DECORATIUS SEPULTURES
Soldar piu per penjar gerros al marc nínxol

32,19 €

Soldar 2 pius al mateix marc, per penjar gerros al marc nínxol

45,08 €

Vidre (+ col·locació) nínxol estàndard o nínxol columbari
Baranes (+ col·locació)
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Gerro estàndard nínxol (unitat)

21,28 €
Segons
pressupost
20,38 €

Imatges bronze /inoxidable (Grup I)

80,36 €

Imatges bronze /inoxidable (Grup II)

230,76 €

Imatge gravada al frontal catàleg

118,15 €

Imatge gravada al frontal fora de catàleg

201,56 €

Inscripció frontal làpida

113,53 €

Inscripció frontal làpida (pantògraf)

173,81 €

Inscripció frontal làpida (a mà)

379,38 €

Inscripció frontal extra a làpida (dedicatòria)

113,53 €

Inscripció lateral làpida (làpida nova)

36,06 €

Lletres bronze (unitat)

6,03 €

Lletres acer inoxidable (unitat)

4,63 €

Poms de bronze estàndard (per unitat)

19,32 €

Poms d'acer inoxidable estàndard (per unitat)

12,88 €

Marc, vidre i pany amb col·locació
Marc, vidre i pany (sense col·locació)
Balconera
Recipient de plàstic per gerro

220,10 €
152,53 €
Segons
pressupost
1,02 €

Gerro Cinerari Piramidal

13,39 €

Pany i claus estàndard

12,24 €

Còpia clau estàndard

2,31 €

Pany i claus (especial)

17,18 €

Col·locació d'objectes a sepultures

10,10 €

Candela electrònica media

41,89 €

Candela electrònica piccola

34,82 €

Espelma llum intermitent o contínua

26,88 €
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Pila per espelma LR20
Marc, vidre i pany amb col·locació nínxols columbari
Gerro estàndard nínxol columbari

1,41 €
173,77 €
20,85 €
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ORNAMENTACIÓ FLORAL DE LES SEPULTURES
Ram artificial gamma bàsica

13,02 €

Ram artificial gamma mitjana

17,28 €

Ram artificial gamma alta

25,96 €

Ram artificial gamma superior

34,47 €

Jardinera base de plàstic per a flor artificial

13,02 €

Centre de vidre petit per a flor artificial

17,28 €

Centre de vidre gran per a flor artificial

21,53 €

Rosa (o altra flor) artificial
Altres ornamentacions

2,84 €
Consulteu
preus

REPRODUCCIÓ DE FOTOGRAFIES EN CERÀMICA
Foto de ceràmica ovalada o rectangular 8×10 cm (b/n o color)

58,51 €

Foto de ceràmica ovalada o rectangular 9×12 cm (b/n o color)

63,38 €
Consulteu
preus

Altres mides disponibles
MARCS PER A FOTOS DE CERÀMICA
Marc ovalat d’acer inoxidable 8×10

9,57 €

Marc ovalat d’acer inoxidable amb peu 8×10

15,82 €

Marc ovalat d’acer inoxidable 9×12

12,89 €

Marc ovalat d’acer inoxidable amb peu 9×12
Altres mides disponibles

16,23 €
Consulteu
preus

1) El servei fúnebre inclou: fèretre, inscripció al Registre Civil (si pertoca), obertura d'expedient
funerari amb organització i gestió del servei i conducció de la persona difunta.
2) La bonificació per servei integral s’aplicarà quan es contracti el servei fúnebre o fèretre amb
sala de vetlla.
3) El pack inclou: frontal, joc de tires, imatge gravada o en bronze (dins del catàleg), inscripció
frontal, una inscripció lateral, marc, vidre, pany, joc de dos gerros i poms.
4) El servei integral inclou: servei fúnebre (segons indica el punt 1) amb tanatori, recollida de la
persona difunta dins del municipi, certificat mèdic de defunció, preparació de la persona difunta,
preparació i acompanyament de les exèquies amb 2 intèrprets, sala de vetlla, fins a 150

Tarifes Funerària de Terrassa, SAU 2021 (a aquests preus caldrà aplicar-hi l’IVA corresponent)

recordatoris, corona i centre de flors naturals, gestió de la documentació complementària,
bonificació per servei integral i càtering o servei audiovisual “Moments”.
5) El servei integral inclou: servei fúnebre (segons indica el punt 1) amb tanatori, recollida de la
persona difunta dins del municipi, certificat mèdic de defunció, preparació de la persona difunta,
preparació i acompanyament de les exèquies amb 3 intèrprets, sala de vetlla, fins a 500
recordatoris, corona i centre de flors naturals o ornamentació de la sala de vetlla, gestió de la
documentació complementària, bonificació per servei integral i càtering o servei audiovisual
“Moments”.
6) Inclou: tramitació de partides de defunció i certificat d’últimes voluntats.
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7) Inclou: tramitació de partides de defunció, certificat d’últimes voluntats, baixa de la pensió de
la Seguretat Social, baixa de la prestació de la llei de dependència i certificat d’assegurances de
vida.
8) Inclou: tramitació de partides de defunció, certificat d’últimes voluntats, baixa de la pensió de
la Seguretat Social, baixa de la prestació de la llei de dependència, certificat d’assegurances de
vida i sol·licitud de pensions d’orfandat i/o viudetat.

