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TARIFES DELS SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS PROPOSTA 2020

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1051943 HI23U-D2TXO-MWNUE BE38A7FB8838F2B49F55BB904133BD67EE87191C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Servei

Preu
(sense IVA)

Serveis per adults
Servei Beneficència
Servei núm. 4
Servei núm. 5
Servei núm. 6
Servei núm. 7
Servei núm. 8
Servei núm. 9
Servei núm.10
Servei núm.11
Servei núm.12
Servei núm.13
Servei núm.14
Servei núm.15
Servei núm.16
Servei núm.17
Servei núm.18
(Inclou el fèretre i el vehicle funerari)

gratuït
330,73 €
471,83 €
594,88 €
737,32 €
863,85 €
1.070,64 €
1.316,81 €
1.612,77 €
2.014,03 €
2.466,77 €
2.878,14 €
3.908,97 €
5.259,11 €
6.003,69 €
6.781,36 €

Serveis a pàrvuls
Servei núm. 20
Servei núm. 21
Servei núm. 22
Servei núm. 23
Servei núm. 24
Servei núm. 25
Servei núm. 26
Servei núm. 27
(Inclou el fèretre i el vehicle funerari)

gratuït
108,12 €
186,06 €
231,35 €
381,49 €
573,31 €
878,79 €
1.508,43 €

Caixes de zenc
Caixes de zenc

200,15 €

Urnes per a restes
Número 1
Número 2
Número 3

63,16 €
126,12 €
208,86 €

Cotxes fúnebres
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Drets cotxe fúnebre o d’entrada
Cotxe de corones

126,53 €
201,91 €
364,05 €
518,02 €
89,27 €
67,19 €

Les tarifes dels cotxes 4,5,6 i 7 només s'apliquen quan el servei de taüt no s'ha
contractat a Torra SA, motivat, especialment per provenir el difunt d'altres municipis
Cadafal i canelobres
Cadafal de metall
Dos canelobres de metall

34,42 €
7,08 €
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SERVEI DE CREMATORI

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1051943 HI23U-D2TXO-MWNUE BE38A7FB8838F2B49F55BB904133BD67EE87191C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Servei de cremació
Servei cremació cadàvers
Servei cremació restes, membres, fetus...
Desenferetrar per extracció de zenc

412,34 €
206,17 €
53,04 €

Urnes
Línia estàndard
Model tipus 1
107,22 €
Model tipus 2
118,50 €
Model tipus 3
225,72 €
Opció reliquiari models 1 i 2 (preu unitari)
50,79 €
Línia ecològica
Model tipus 4
282,14 €
Model tipus 5
327,29 €
Línia Art
Model tipus 6 ceràmica
395,00 €
Model tipus 7 ceràmica
536,08 €
Model tipus 8 Alumini
536,08 €
Reliquiari per a Urna model tipus 8
293,43 €
Model tipus 9 Alumini
620,72 €
Model tipus 10 Resina
536,08 €
Model tipus 11 Fusta
451,43 €
Reliquiari per model tipus 12 Fusta
169,29 €
Models especials
Model tipus 13
790,00 €
Model tipus 14
846,43 €
Urna reliquiari de forja
328,71 €
Els preus inclouen l'urna, funda si el model la incorpora, i la reducció de les cendres.
Lliurament de cendres a domicili (dins el terme municipal de Sabadell)

112,86 €

ALTRES PRESTACIONS
Auto furgó trasllats i servei de recollida
Furgó o ambulància per el trasllat al Tanatori o domicili
on es faci la vetlla, dins el municipi de Sabadell, des de
domicilis particulars, centres sanitaris, residències geriàtriques, etc.
Suplement sortida carretera per trasllat fora del terme
municipal de Sabadell
. per quilòmetre recorregut a l’estat espanyol
. per quilòmetre recorregut a l’estranger

105,40 €

64,20 €
1,00 €
1,10 €

Conducció i trasllat a l'incineradora
Conducció i trasllat a incineradores de Terrassa i Collserola

102,03 €

Embalatges
Arpillera o funda especial plastificada
Arpillera o funda plastificada
Caixa de fusta, tauler o similar

108,64 €
53,98 €
243,20 €

Impresos varis
Impresos varis

15,96 €
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Expedients de trasllat, recepció i incineració
Aquesta tarifa s’aplica comptant els quilòmetres que
efectua l'empresa des del lloc on s'ha produït la defunció,
fins la Prefectura de Sanitat on es tramita la documentació corresponent.
a) expedient de trasllat
b) expedient d’incineració o recepció de cadàvers o restes,
sense despatx de documentació a Barcelona
c) expedient d’incineració o recepció de cadàvers o restes,
amb despatx de documentació a Barcelona
Desplaçament i dietes per persona i dia
a) Dins la província
b) A una altra província, dins de Catalunya
c) Trasllats a la resta de l’Estat, recorregut màxim 600 km
d) Trasllats a l'estranger, amb un recorregut màxim 600 km

160,24 €
35,68 €
79,27 €

20,57 €
41,15 €
77,06 €
123,53 €

Vàlvula depuradora de gasos
Aplicable a les caixes interiors de zenc

50,74 €

Condicionament sanitari
Condicionament sanitari

97,93 €

Desinfecció
Desinfecció

51,51 €

Spray desodorant
Spray desodorant

8,34 €

Vestidura
a) Operació de vestir el cadàver
b) Subministrament del llençol per amortallar
c) Subministrament d'hàbits especials

46,80 €
31,91 €
213,82 €

Capelles amb sala de vetlla
Sala de vetlla sense límit de temps

213,28 €

Sala de cerimònies
Per a celebracions de qualsevol tipus

20,72 €

Llibre de signatures
Llibre de signatures

20,12 €

Embalsaments i conservacions
a) Materials a percebre per TORRA SA quan hagi de
subministrar-los als facultatius que efectuïn les operacions.
Material farmacèutic i prestació d’instrumental per
conservacions en sec i embalsaments.
b) Personal ajudant: a percebre per TORRA SA quan
sigui requerit pels metges forenses i tantòlegs
- Personal ajudant en conservacions, per persona
- Personal ajudant en embalsaments, per persona
Drets de sala d’embalsamar i sala d’autòpsies
Quan aquesta operació es realitzi en sales pròpies de
Torra, SA acondicionada amb aquesta finalitat

57,86 €

11,59 €
22,49 €

71,28 €
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32,21 €
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(A totes les prestacions anteriors s'hi ha incorporat el 5% per drets de tramitació
i agenciat segons l'acord del Ple del 3 de desembre de 2013)
Gestió documental
a) Partida literal defunció
Certificat últimes voluntats
Certificat cobertura assegurances
Baixa Seguretat Social
Partida literal defunció (preu bonificat per Vocalies)
b) Sol·licitud pensió
c) Sol·licitud certificats defunció
d) Certificat últimes voluntats
Acompanyament musical durant cerimònia
Duet
Trio
Quartet
Assistència a la cerimònia
Cerimònia laica
Cerimònia religiosa al tanatori o a les parròquies

161,83 €

89,41 €
67,72 €
33,86 €
33,86 €

238,74 €
315,60 €
425,56 €

75,60 €
35,28 €

Esqueles
Segons tarifes vigents de cada publicació
Venda de flors
Corona As
Centre As
Centre cortesia
Corona O
Corona roses O
Corona A
Corona B
Corona C
Ram orquídia A
Corona roses M
Centre roses
Centre variat A
Centre variat B
Centre flors C
Centre roses M
Ram 12 roses B
Corona de roses
Taxis
Recollida a Tanatori i acompanyament a Cementiri i retorn a
qualsevol domicili de Sabadell
Preu per cada taxi
Recordatoris impresos
Preu unitat
Venda accessoris
Rosari normal
Rosari de plata

113,95 €
113,96 €
36,77 €
206,81 €
206,81 €
156,24 €
174,64 €
143,78 €
62,49 €
205,56 €
181,99 €
135,12 €
145,22 €
73,52 €
205,56 €
43,19 €
229,79 €

55,44 €

0,49 €

26,87 €
64,49 €
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Transformació de cendres (servei OMNEO)
Tractament, transformació i acumulació de
cendres amb bloc singular amb xip i codi
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Recordatoris digitals
Incorporació codi QR en recordatori que permet accedir a la
web del difunt i incorporar escrits. Servei amb durada 1 any
bàsic
medium
premium
premium plus
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14/07/2020 12:12

554,40 €

30,24 €
60,48 €
100,80 €
201,60 €

