CATÀLEG DE PREUS 2021
MANRESA

1. PRESTACIÓ DEL SERVEI
Retirada i custodia
Servei especial per emergència sanitària
Tràmits i gestions administratives
Tramitació i gestió documental judicial
Condicionament sanitari
Condicionament sanitari i estètic (tanatoestètica)
Condicionament sanitari complert (tanatopràxia)
Embalsamament
Extracció de marcapassos
Extracció mostra biològica
Custòdia cabell 6 mesos
Personal funerari
Personal funerari prèmium amb servei de protocol
Vehicle funerari estàndard
Vehicle funerari prèmium
Vehicle coronari
Vehicle d’acompanyament a disposició de la família
Cotxe d’acompanyament
Fèretre Gamma
Fèretre Èpsilon ECO
Fèretre Delta ECO
Fèretre Orient ECO
Fèretre Adara
Fèretre Internacional
Fèretre Dòric ECO
Fèretre Abadia ECO
Fèretre Alma ECO
Fèretre Crisol
Fèretre Fenícia ECO
Fèretre Antares ECO
Fèretre Magnòlia ECO
Fèretre Mediterrani ECO
Fèretre Baco ECO
Fèretre Coral Natur ECO
Fèretre Rome
Fèretre Liceu ECO
Fèretre Evolució ECO
Fèretre Ambaixador
Fèretre Americà ECO
Detall tapa fèretre - Natura, Terra, Clàssic, Cònic
Fèretre no nats / extremitats
Fèretre Neu
Fèretre Vent ECO
Fèretre Orient pàrvul
Fèretre Ona d’1m. o inferior
Fèretre Núvol ECO d’1m. o inferior
Fèretre Ona superior 1m.
Fèretre Núvol superior 1m.
Expedient de recepció

3 .CERIMÒNIA
423 €
290 €
390 €
203 €
292 €
446 €
698 €
542 €
95 €
456 €
62 €
298 €
581 €
286 €
573 €
118 €
125 €
86 €

170 €
218 €
70 €
175 €
235 €
89 €
177 €
136 €
240 €
354 €
520 €
604 €
149 €
81 €
37 €
74 €
240 €
109 €

744 €
806 €
974 €
1.178 €
1.178 €
1.178 €
1.302 €
1.736 €
1.791 €
1.985 €
1.985 €
2.295 €
2.605 €
2.813 €
2.977 €
2.977 €
2.977 €
3.349 €
3.597 €
5.210 €
5.210 €

4. COMUNICACIÓ
Esquela La Vanguardia 2 columnes x 100mm
Esquela La Vanguardia 2 columnes x 140mm
Esquela La Vanguardia 2 columnes x 180mm
Esquela La Vanguardia 2 columnes x 240mm
Esquela La Vanguardia 2 columnes x 300mm
Esquela La Vanguardia personalitzada
Esqueles en altres mitjans de premsa
Esquela Diari Regió 7, 2 mòduls + web
Esquela Diari Regió 7, 4 mòduls + web
Esquela Diari Regió 7, 6 mòduls + web
Esquela Diari Regió 7, 8 mòduls + web
Esquela Diari Regió 7, 10 mòduls + web
Esquela repartiment localitat
Campaner

1.222 €
1.815 €
2.239 €
2.922 €
3.6875 €
(segons publicació)
(segons publicació)
110 €
220 €
330 €
440 €
550 €
97 €
61 €

84 €
94 €
135 €
403 €
501 €
659 €
659 €
1.188 €
1.188 €
125 €

2. VETLLA
Sala de vetlla estàndard
Sala de vetlla suite
Entrada fèretre a domicili per vetlla
Túmul refrigerat portàtil
Estada en dipòsit 24 hores
Servei de cafè i premsa
Servei d’esmorzar complet
Càtering estàndard
Càtering mèdium
Càtering prèmium
Llibre de signatures
Personal per manipulació producte floral extern
Servei “Una vida per a recordar”

Sala de cerimònies
Acompanyament de difunt a parròquia
Cerimònia religiosa
Cerimònia personalitzada
Cerimònia personalitzada amb respons
Recordatoris (100 unitats)
Recordatoris personalitzats (100 unitats)
Recordatori personalitzat digital
Servei musical - 1 intèrpret
Servei musical - 2 intèrprets
Servei musical - 3 intèrprets
Servei musical - 4 intèrprets (3 músics + 1 veu)
Servei de desplaçament dels músics
Utilització de piano elèctric per família
Servei audiovisual estàndard
Servei audiovisual mèdium
Servei audiovisual prèmium
Rosa agraïment (rosa vermella o blanca 50 unitats)

803 €
1.029 €
177 €
144 €
311 €
88 €
123 €
116 €
195 €
287 €
63 €
117 €
92 €

5. OFERTA FLORAL
Corona de clavells amb capçal de flor variada
Corona de clavells amb capçal de 30 roses blanques
Corona de flors silvestres
Corona de flors blanques
Corona de clavells i flors silvestres
Corona de clavells i roses (2 capçals)
Corona de roses vermelles o blanques
Medalló de roses vermelles o blanques
Centre de flor variada
Centre de flor silvestre
Centre de roses vermelles o blanques base
Centre variat de flor blanca
Centre de roses vermelles o blanques mèdium
Centre de roses vermelles o blanques plus
Ram de gladiols
Buquet de Liliums
Ram de flor blanca
Ram de flor silvestre
Ram de roses vermelles
Detall de 5 roses
Detall de 10 roses
Detall de flor variada
Cor de roses vermelles o blanques
Creu de roses vermelles o blanques
Corona del record
Detall corona del record

232 €
261 €
293 €
414 €
293 €
328 €
369 €
369 €
100 €
177 €
159 €
143 €
212 €
253 €
86 €
98 €
40 €
133 €
48 €
71 €
66 €
40 €
247 €
247 €
348 €
25 €
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6. DESTÍ FINAL CREMACIÓ/
INHUMACIÓ/TRASLLAT
Sala comiat
Tràmits administratius amb Cementiris
de Barcelona per inhumació
Tràmits administratius amb altres entitats
per inhumació
Tràmits administratius amb Cementiris
de Barcelona per incineració
Tràmits administratius amb altres entitats

7. SERVEIS POST

120 €

Servei de suport al dol

163 €

Serveis i tràmits de gestoria

222 €
62 €

Custòdia mostra cendra 6 mesos
55 €

120 €

Custòdia de cendres 6 mesos

70 €

Entrega de cendres
(segons preu destí)

Servei de cendres al mar

(segons tarifa proveïdor)

Lloguer columbari tanatori per mesos
117 €
(segons preu destí)

12 €

Lloguer columbari tanatori 1 any

92 €

Lloguer columbari tanatori 5 anys

382 €

per incineració
Condicionament fèretre per trasllat

603 €

Sortida vehicle carretera

250 €

Quilometratge cotxe fúnebre trasllat
Quilometratge cotxe d’acompanyament
trasllat

1,69€ (per
quilòmetre

2€ (per quilòmetre)

Espera cerimònia en destí

454 €

Conductor suplementari per trasllat

424 €

Preparació trasllat/recollida avió

714 €

Tràmits administratius internacional

102 €

Transport aeri

(segons companyia i destí)

8. PRODUCTES DEL RECORD
Joia amb empremta digital plata
Joia empremta digital or
Medalla pel record en plata amb cadena
Cadena record eslavó xapat or
Cadena record eslavó plata
Cadena record cuir
Penjoll cor brisa marina
Penjoll quadrat blau aiguamarina
Polsera d’eslavons llum rosada
Polsera rectangular negre ébano gravada
Diamant ambar 0,30
Diamant ambar 0,45
Diamant incolor o blau 0,30
Diamant incolor o blau 0,45

308 €
776 €
112 €
53 €
47 €
25 €
87 €
121 €
121 €
131 €
2.341 €
3.203 €
3.942 €
5.544 €

Mémora ofereix per adaptar-se a les necessitats de les famílies una presentació del servei funerari estructurat en
un conjunt de serveis sempre basats en aquest catàleg de preus.

CONSIDERACIONS GENERALS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mémora configura el seu catàleg de preus 2021 segons les necessitats i desitjos de les famílies. Els preus de cada un dels elements que conformen els serveis
es detallen a continuació.
Aquesta estructura de serveis facilita la contractació a les famílies i dona major transparència de preus.
Aquest catàleg de preus inclou l’Impost del Valor Afegit que estableix la legislació vigent.
Aquest catàleg de preus és d’aplicació a partir del dia 19 de març de 2021 i vigent fins que no sigui modificat.
Mémora es reserva el dret de modificar aquests serveis, incloure o eliminar conceptes així com modificar la qualitat dels mateixos amb l’objectiu de millorar el
servei.
Altres;
- Catàleg de preus de les taxes de cementiri: s’aplicaran els catàlegs de preus vigents del cementiri corresponent.
- Catàleg de preus de les taxes de sanitat: s’aplicaran els catàlegs de preus vigents que dicti el Departament de Salut.
- Catàleg de preus de les esqueles: s’aplicarà el catàleg de preus vigents que dicti el diari corresponent.
- Catàleg de preus de les cremacions: s’aplicarà el catàleg de preus vigents que dicti el crematori corresponent.
Qualsevol altra alternativa consultar.

