
Servei ALFA 2463,23

Servei ADARA 2846,94

Servei ALMA 3709,46

Servei CRISOL / FENÍCIA 3957,12

Servei ABADIA 4509,33

Servei MAGNÒLIA 4844,43

Servei MEDITERRANI 5111,78

Servei VENUS 5342,00

Servei BACO 5784,59

Servei CORAL NATUR 5916,51

Servei VALIRA 6234,67

Servei EVOLUCIÓ 6817,81

Servei AMERICANA 7454,56

Servei AMBAIXADOR i SENATOR 7470,99

Servei NEU i ORIENT (pàrvul) 1363,15

Servei VENT (pàrvul) 1535,82

Servei ONA (pàrvul) 1904,16

Servei NÚVOL (pàrvul) 1942,53

Catering (Esmorzar i premsa) 61,89

Estada a dipòsit 254,53

Músics, per intèrpret 173,95

Personal auxiliar 104,88

Personal protocol 217,80

Sala de vetlla 559,00

Sala de vetlla (fracció) 274,56

Sala de cerimònies 124,07

Servei de cerimònia laica 188,75

Cotxe o furgó per flors 153,48

Cotxe d'acompanyament 130,46

Crònica d'un Adéu 207,58

Dossier personalitzat 78,02

Esquela, Diari de Girona (per mòdul) 84,70

Esquela, El Punt Diari (per mòdul) 91,96

Esquela de repartiment 192,23

Flor de mà liofilitzada (Rosa) 44,46

Flor per nota de condolència liofilitzada (Blanca) 16,28

Quilometratge trasllat (per km) 1,83

Recordatoris (per centenar) 89,53

Servei de recepció amb prestació de gamma bàsica 757,63

Servei de recepció amb prestació de gamma alta 1259,22

Tanatopràxia 153,48

Tramitació Gestoria 159,88

Tràmits i diligències 174,14

Vestit dona/home 127,90

Cementiri, reducció i eliminació residus 120,12 Corona de roses vermelles 395,00

Sepulturer 259,16 Centre de 80 roses (blanques o vermelles) 245,00

Sepulturer làpida doble o triple sense frontisses 327,46 Corona de clavells amb capçal de 30 roses blanques 240,00

Taüt de restes 120,12 Medalló de liliums, crisantems i gerveres 230,00

Cor de roses (blanques o vermelles) 230,00

Corona de clavells amb capçal de flor variada 210,00

Centre de 60 roses (blanques o vermelles) 205,00

Servei de cremació 724,90 Centre variat de flor blanca 170,00

Centre de 40 roses (blanques o vermelles) 155,00

Urna Amphore 230,23 Centre en tons Rosa 140,00

Urna Creta marró ribet blanc 140,69 Ram variat de rosa i lila 95,00

Urna Diplomàtic 358,12 Ram de flor blanca 80,00

Urna Ilerda 115,11 Detall de flor variada 70,00

Urna.Nu 260,92 Detall de 10 roses 65,00

Urna Potiche 338,93 Bouquet de liliums / detall de 5 roses 40,00

Urna Samsara 260,92 Ram de gladiols 28,00

Preus amb IVA inclòs

Crematori

Tarifes Serveis Funeraris 2019

Serveis Packs de serveis

Sales de Vetlla i de cerimònies

Altres

Cementiri Flors

Tots els serveis inclouen: Fèretre, servei de recollida, enferetrament, acondicionament sanitari, vestició o

amortallament del difunt, obtenció del certificat mèdic, cotxe fúnebre i personal per dur a terme el funeral,

tramitació i gestió de la documentació, inscripció al registre civil i obtenció de literals de defunció.

Inclou: incineració, recipient homologat per les cendres, identificació de cendres i servei d'entrega

Servei B À SIC  amb fèretre OR IEN T SEGM EN T  C OR A L

N o  inclo u les despeses d'inhumació  (sego ns municipi)  o  d'incineració  (724,90€)

2011,41

Fèretre model Orient amb folre interior i motiu religiós, ambulància i personal de
recollida, enferetrament, acondicionament sanitari mínim, vestició o amortallament del
difunt, eliminació dels residus sanitaris, estada en dipòsit, obtenció del certificat mèdic,

servei d’organització, sala de cerimònies al tanatori i oficiant, cotxe fúnebre i personal
per dur a terme el funeral, tramitació i gestió de la documentació, inscripció al registre
civil, 100 recordatoris i un ramde flors.

Servei co mplet  A N T A R ES SEGM EN T  A M ET IST A

6137,17 6488,60
A mb servei d'inhumació A mb servei d'incineració

Fèretre de fusta massissa amb folre interior i motiu religiós, ambulància i personal de
recollida, enferetrament, acondiciament sanitari i vestició o amortallament del difunt,
eliminació de residus sanitaris, estada en sala de vetlla, obtenció del certificat mèdic,

servei d’organització, cotxe fúnebre i personal per dur a terme el funeral, sala de
cerimònies al tanatori amb servei musical o trasllat a parròquia, un centre de roses, 100
recordatoris, tramitació i gestió de documentació, inscripció al registre civil, obtenció dels
literals de defunció, confecció i enviament de necrològiques, servei de condols WEB i

servei d'inhumació o incineració

Servei co mplet  D ÒR IC SEGM EN T  JA D E

4162,78 4634,34
A mb servei d'inhumació A mb servei d'incineració

Fèretre de fusta ecològica amb folre interior i motiu religiós, ambulància i
personal de recollida, enferetrament, acondiciament sanitari i vestició o
amortallament del difunt, eliminació de residus sanitaris, estada en sala de

vetlla, obtenció del certificat mèdic, servei d’organització, cotxe fúnebre i
personal per dur a terme el funeral, sala de cerimònies al tanatori o el trasllat
a parròquia, un centre de flor variada, 100 recordatoris, tramitació i gestió de
documentació, inscripció al registre civil, obtenció dels literals de defunció,

confecció i enviament de necrològiques, servei de condols WEB i servei
d'inhumació o incineració


