
* IVA INCLÒS. Segons tarifes  publicades al web de les empreses funeràries. 
** Sense cerimònia de comiat. Podeu consultar les tarifes completes dels serveis 
funeraris al web de l’Ajuntament de  Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/
transparencia/ca/tarifes-de-les-empreses-funeraries-que-operen-barcelona

Per sol·licitar la gratuïtat o la bonificació del servei caldrà comptar amb l’informe 
favorable de l’Institut Municipal de Serveis Socials, obtingut com s’explica al 
següent web: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/
ca/tramit/20190001311

 

QUINS SERVEIS DE CEMENTIRI I CREMACIÓ SÓN OBLIGATORIS 
I QUINS OPCIONALS?

 

 

 

QUINES OPCIONS TINC EN CAS DE MANCA DE RECURSOS??

QUINES EMPRESES FUNERÀRIES PRESTEN SERVEI
A LA CIUTAT DE BARCELONA?

 

Serveis Funeraris Sancho d’Àvila, 900 231 132 sfbsa.es Des de 1.807 €,    
de Barcelona Les Corts, info@sfbsa.es  sense sala de vetlla.  
 Sant Gervasi   Des de 2.613 €, 
 i Collserola   amb sala de vetlla**.

Àltima Serveis Ronda de Dalt 934 289 468  Des de 2.122 €, 
Funeraris   Info@altima-sfi.com altima-sfi.com sense sala de vetlla.
    Des de 2.872 €, 
    amb sala de vetlla**.    

Interfuneràries - 934 626 247 interfunerarias.es Des de 1.711 €,
  info@interfunerarias.es  sense sala de vetlla.  
    
 
  

  Requisit  Renda Prestació Preu Prestació Preu
  persona serveis serveis cementiris cementiris
  difunta funeraris funeraris o cremació
Gratuït Persona <0’66 IRSC Assessorament, Gratuït Inhumació i Gratuït
 difunta  fèretre, recollida  cinc anys de
 empadronada  i trasllat dins del  sepultura o
 a Barcelona  propi municipi i  cremació
   registre civil

Bonificat Persona <1 IRSC El propi del Bonificació Sense límit 20% de
 difunta  servei gratuït i de 360€ (inhumació o bonificació
 empadronada  qualsevol altre  cremació)
 a Barcelona  fins a un màxim
   de 2.500€

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

Si la persona difunta disposava d’una assegurança de decés, podeu triar lliurement l’empresa
funerària i els serveis i productes a contractar. Teniu dret a no exhaurir el capital assegurat i 
a què se us retorni el capital sobrant.

Teniu dret a obtenir un pressupost previ i a informar-vos sense compromís

QUINS DELS SERVEIS QUE PRESTEN LES EMPRESES
FUNERÀRIES SÓN OBLIGATORIS I QUINS SÓN OPCIONALS?

I EN CAS D’ASSEGURANÇA DE DECÉS?TOT EL QUE
NECESSITES
SABER SOBRE
LES GESTIONS
A FER EN CAS
DE DEFUNCIÓ
Informació relativa a l’acompanyament
en la defunció, el comiat i la inhumació 
o la cremació a Barcelona

– Respecte a la intimitat, la dignitat, les conviccions  
 religioses, filosòfiques o culturals i al dol.
– Accés al servei en condicions d’igualtat, i a rebre  
 informació dels serveis funeraris i de cementiri  
 gratuïts o bonificats.
– Assessorament del procediment funerari fins a la  
 inhumació o la incineració del cadàver. 

– Assessorament del procediment funerari fins a  
 la inhumació o la cremació del cadàver.
– Accés a un catàleg de productes i serveis, amb  
 les descripcions i els preus corresponents.
– Llibertat d’elecció de l’empresa funerària d’en-  
 tre les legalment habilitades a l’Estat.

– Es refereixen al destí final que es dona a la  perso- 
na difunta (inhumació o cremació) i altres produc- 
tes i serveis que en són complementaris. 

– Si el destí final és a la ciutat de Barcelona, Cemen- 
tiris de Barcelona, S.A. és l’empresa pública de 
l’Ajuntament de Barcelona que presta els serveis 
de cementiri (Montjuïc, Collserola, Les Corts, Po- 
blenou, Sant Andreu, Sarrià, Horta, Sants i Sant 
Gervasi) i cremació (Montjuïc).

 Més informació: 934841999, cbsa@cbsa.cat i  
www.cbsa.cat

 Serveis obligatoris 
– Servei d’inhumació (i preparació prèvia de la 

sepultura, quan s’escaigui).
– Cremació, i dipòsit de les cendres en una urna ci- 

nerària.

 Serveis opcionals
– Inhumació de cendres als cementiris en diferents 

modalitats i espais. 
– Cerimònia de comiat a l’oratori del crematori de 

Montjuïc.
– Cerimònia de comiat a capelles o espais ha- 

bilitats dels cementiris i a peu de sepultura.
– En cas d’inhumació, la sepultura pot ser de  

concessió (màxim 50 anys) o de concessió breu 
(concessió inicial mínima 5 anys).

- Ornaments de marbre i metall, o similar, de la 
sepultura.

- Ornaments florals.
- Altres.
Més informació sobre serveis i preus: 
www.cbsa.cat/taxes-tarifes/

Crematori: Barcelona (Montjuïc).
Preu Cremació* (IVA inclòs): 
Des de 398,28 €, sense subministrament d’urna.
Des de 560,20 €, amb subministrament d’urna 
bàsica. *Segons tarifes publicades 2021.

Podeu consultar la disponibilitat
d’horaris per incinerar al crematori
del cementiri de Montjuïc 
(Barcelona) https://www.cbsa.cat/
horaris-per-incineracions/

Preu inhumació (IVA inclòs): 206,04 € en 
un nínxol. No inclou el preu de la concessió 
funerària.
 

 Obligatoris
–   Informació i assessorament sobre el servei.
– Recollida de la persona difunta en el lloc de de- 
 funció i trasllat al dipòsit o tanatori.
– Subministrament de fèretre adequat al servei.
– Realització de les pràctiques sanitàries quan si- 
 gui obligat: trasllats fora de la comunitat autò- 
 noma, o bé perquè hagi de trigar més de 48 ho- 
 res en ser inhumat o incinerat.
– Col·locar el cadàver al fèretre.
– Dipòsit.
– Traslladar el cadàver fins al cementiri o crema- 
 tori.
– Gestió de tràmits administratius, inclosa l’ob- 
 tenció de la llicència d’inhumació o cremació i  
 inscripció de la defunció al registre civil.

 

 Opcionals
– Servei de tanatori (sala de vetlla).
– Servei de cerimònia (oratori).
– Condicionament de la persona difunta.
– Servei de tanatoestètica: maquillatge i pe- 
 rruqueria.
– Servei de tanatopràxia quan no sigui obli- 
 gatori legalment.
– Servei musical.
– Servei de cotxes d’acompanyament.
– Ornaments florals o de qualsevol tipus.
– Esqueles i recordatoris.
– Altres.
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