
 
 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I 

ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 

estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 

fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri 

municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats 

en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

 
Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que 

sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que 

constitueixen el fet imposable de la taxa. 

2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 

hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada 

designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa 

posterior a l’alta en el registre de contribuents. 

 
Article 4. Responsables i successors 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 

Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 

l’Ordenança General. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 



 
 

 

 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen 

tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat 

econòmica. 

 
Article 6. Quota tributària  

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 

  

Quota: euros 

Epígraf primer                                  

Assignació de sepultures, nínxols i columbaris (urnes 

cineràries)   

 

 a) Sepultures perpètues 780,00 

 b) Nínxols                             780,00 

 c) Urnes cineràries i/o columbaris                            420,00 

 

Epígraf segon 

 

 Registre de permutes i transmissions  

a) Inscripció als registres municipals de cada permuta 

que es concedeixi, de sepultures o nínxol dins del 

cementiri (títol) 

 

10,00 

       

 b) Per cada inscripció als registres municipals de 

transmissió de les concessions a perpetuïtat de tota 

mena de sepultures o nínxols a títol d'herència entre 

pares, cònjuges i fills 

 

10,00 

 

Epígraf tercer 

 

 Lloguer i conservació  

  a) Lloguer nínxols                               55,00 

  b) Conservació ossera  15,00 

 c) Conservació normals 15,00 

 d) Columbaris 15,00 



 
 

 

 

Epígraf quart  

Inhumacions........................................................................

......... 

15,00 

a) De cadàvers i restes:                                                 

      Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la 

mare, pagaran els drets corresponents a una sola inhumació. 

      Les restes de cadàvers inhumats de qualsevol mena de sepultura podran passar al 

columbari; si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura 

quedi completament lliure i totes les operacions aniran a càrrec de l’Ajuntament i la sepultura 

desocupada revertirà al seu favor.                     

Epígraf cinquè  

Exhumacions....................................................................... 10,56 

a) De cadàvers i restes.  

     El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l’efectuarà el personal de 

l’Ajuntament. Si aquestes operacions les efectuen els particulars per el seu compte i amb 

obrers designats per ells, les tarifes es reduiran en un 50% de les que es consignen. 

 

Serveis per a adults   
Servei  Descripció del servei 2021 
Beneficència.    Taüt forma recta, folrat i cotxe Gratuït 
Número 4          Taüt forma recta, envernissat de fantasia, nanses, creu de 

fusta sobre la tapa amb Crist, tanques especials i lletres. 
Cotxe fúnebre número 2 

279,34 

     “       5           Semiarca envernissada amb vernís de fantasia, nanses, 
creu de fusta sobre la tapa, tanques especials i lletres. 
Cotxe fúnebre número 3 

413,41 

     “       6           Semiarca amb talla envernissada amb vernís de fantasia, 
tapa amb vidre, creu de fusta i Crist a la tapa, nanses i 
tanques especials i lletres. Cotxe fúnebre número 3 

519,99 

     “       7           Sarcòfag recte, envernissat de fantasia, creu de fusta amb 
Crist a la tapa, nanses i lletres. Cotxe fúnebre número 3 

644,58 

     “       8           Sarcòfag recte, envernissat de fantasia, creu de fusta amb 
Crist a la tapa, sobretapa de vidre, nanses i lletres. Cotxe 
fúnebre número 4 

755,13 

     “       9           Arca de fusta fina, forma anglesa, envernissada, nanses, 
creu de fusta i Crist sobre la tapa i lletres. Cotxe fúnebre 
número 4 

935,94 



 
 

 

 

     “      10          Sarcòfag de fusta fina envernissada, creu i Crist a la tapa, 
amb sobretapa de vidre, nanses especials de metall. 
Cotxe fúnebre número 5 

1151,02 

     “      11          Sarcòfag recte de fusta fina, polit de to, roure. Nanses creu 
i Crist a la tapa, amb sobretapa de vidre. Cotxe fúnebre 
número 6. El mateix servei es pot escollir, de cantells 
rodons, en colors roure o caoba      

1409,79 

     “      12          Arca gran de fusta fina, envernissada, creu i Crist a la tapa, 
i lletres. Cotxe fúnebre número 5.  

1760,32 

     “      13          Arca llisa de fusta fina, envernissada, color caoba, creu i 
Crist a la tapa, sobretapa de vidre. Cotxe fúnebre número 
6. El mateix servei es pot escollir en color roure 

2156,22 

     “      14 Arca de fusta fina, envernissada, de color caoba o 
noguera, creu de metall i Crist a la tapa, nanses de metall. 
Cotxe fúnebre número 6 

2515,79 

     “      15 Arca de luxe, de fusta fina, envernissada a puny, creu 
metall a la tapa i lletres. Cotxe fúnebre número 6 

3416,72 

Especial Arca de gran luxe, de fusta fina, envernissada a puny, creu 
de metall a la tapa, nanses bronzejades tot a l’entorn del 
taüt i lletres. Cotxe fúnebre número 6 

4378,26 

 
Serveis pàrvuls   
Servei  2021 
Beneficència Taüt forma recta i cotxe Gratuït 
Número  21 Taüt forma recta, entapissat de drap blanc, amb creu a 

la tapa i lletres. Cotxe fúnebre número 1 
101,90 

     “        23 Taüt forma recta, envernissat de fantasia, nanses, creu 
de fusta sobre la tapa amb Crist, tanques especials i 
lletres. Cotxe fúnebre número 2 

217,74 

     “        25 Sarcòfag recta de fusta fina, envernissat de fantasia, 
creu de fusta amb Crist sobre la tapa, nanses i lletres. 
Cotxe fúnebre número 4 

539,52 

     “        27 Sarcòfag de fusta fina, envernissada, nanses especials, 
creu de fusta amb Crist a la tapa i lletres. Cotxe fúnebre 
número 6 

1419,53 

 
Cotxes fúnebres 2021 
Recepció de cendres directe a cementiri 51,87 
Número 3 80,38 
     “       4 117,70 
     “       5 228,22 
     “       6 311,24 
     “       7 435,65 

 
Urnes per restes 2021 

1- Urna per restes de plàstic 55,19 

2- Urna per restes de fusta (model bàsic) 110,24 

3- Urna per restes de fusta (model superior) 182,62 



 
 

 

 

 

Tanatori Centelles 2021 

A/ fins a 24 hores 554,00 

B/ Cada 3 hores d’excés 63,51 
 

A totes les tarifes descrites s’aplicarà el 21% d’IVA 
 

Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n, 4t, i 5è, relatius a actuacions singulars 
dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que 
s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei. 
 
2. En el supòsit contemplat en l’ epígraf 3r, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any 
i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
La quota anual és irreduïble. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. En els supòsits dels epígrafs 1r, 2n, 4t i 5è, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
Quan es sol·licita la prestació del servei,  es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària 
per a determinar el deute. 
 
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols 
establerta en l’epígraf 3r, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i 
anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el 
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a 
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de 
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
 
Article 9. Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de 
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, 
amb caràcter previ a la prestació del servei. 
 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits de taxa per  conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà 
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 



 
 

 

 

 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
Disposició Final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió del dia 27 de gener de 2021 entrarà en vigor 
un cop es publiqui integrament, despres de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents. 

 
 
Ordenança fiscal número 16.1.  
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS A APLICAR ALS SERVEIS COMPLEMENTARIS AL 
SERVEI DE CEMENTIRI LOCAL I ALTRES DE CARÀCTER FÚNEBRES 
 
I. Fonament legal 
 
Article 1r. 
L'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pel capítol VI del 
Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants sobre hisendes 
locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril; en allò que no preveuen els textos 
anteriors, cal aplicar les previsions d'aquesta Ordenança. 
 
II. Concepte 
 
Article 2n. 
Tenen la consideració de preus públics la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
la competència municipal, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents: 
a)Que els serveis o les activitats siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als 
administrats. 
b)Que els serveis o les activitats es prestin o realitzin pel sector privat, estigui establerta o no 
la seva reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 
 



 
 

 

 

Article 3r. 
No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents: 
A. Proveïment d'aigua en fonts públiques. 
B. Enllumenat de vies públiques. 
C. Vigilància pública en general. 
D. Protecció civil. 
E. Neteja de la via pública. 
F. Ensenyament en els nivells d'educació obligatòria. 
 
Article 4t. 
Les administracions públiques no estan obligades al pagament de preus públics pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per 
tots els que interessen immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
III. Obligats al pagament 
 
Article 5è. 
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals cal satisfer-los. 
 
IV. Quantia i obligació de pagament 
 
Article 6è. 
L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha 
de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat duta a terme.  
 
Article 7è. 
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin, 

l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’article anterior. En 

aquests casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a 

la cobertura de la diferència resultant, si n'hi ha. 

 
Article 8è. 
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, i també per la 
manca de capacitat econòmica, a part de les que deriven de les conveniències del mateix 
servei; en casos justificats, es pot arribar a la gratuïtat del servei. 
 
Article 9è. 
L'Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d'autoliquidació. 
 
V. Cobrament 
 
Article 10è. 
L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la realització de 
l’activitat. 
 
Article 11è. 



 
 

 

 

L’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. Quan per causes no 
imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no es presti o no es 
dugui a terme, l'import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit. 
 
Article 12è. 
Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant 
el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. Si no s'ha establert 
explícitament, quan es tracti de prestació de serveis de tracte successiu, el venciment serà 
l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si el cobrament s'ha d'efectuar per 
ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el 
moment del requeriment del pagament. 
 
VI. Gestió dels preus públics 
 
Article 13è. 
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'Administració 
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el 
tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l'obligació. 
 
Article 14è. 
L'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment. El procediment 
executiu s'inicia amb l'expedició de la certificació de dèbit corresponent i la justificació que 
s'ha intentat el cobrament o se n'ha fet el requeriment. Quan la deutora sigui una 
administració pública, s'aplicarà en la via de constrenyiment el procediment especial que en 
cada cas correspongui.  
 
VII. Establiment i fixació dels preus públics 
 
Article 15è. 
L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple. Tanmateix, en base de les seves 
facultats de delegació establertes en l'article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, atribueix a 
la Comissió de Govern l'establiment i la fixació dels preus públics. 
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, 
establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el seu cost. Aquesta atribució també es 
podrà fer, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis, tret que hi hagi una indicació 
diferent en els seus estatuts. En tot dos supòsits, els organismes autònoms i els consorcis 
han d'enviar a l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen 
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el 
regula. 
 
Article 16è. 
Els preus públics derivats de prestacions de serveis o activitats concertades amb 
administracions públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que 
inclouen els convenis entre les institucions indicades. Si no n'hi ha, seran els del quadre de 
tarifes derivat d'aquesta Ordenança. 
 
VII. Disposició final 



 
 

 

 

 
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió del dia 27 de gener de 2021 entrarà en vigor 
un cop es publiqui íntegrament, després de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent 
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents. 
 
 

TARIFES COMPLEMENTARIES  Tarifes 2021 
CENTELLES Euros 
RECOLLIDA, TRASLLAT I RECEPCIÓ  
Furgó recollida difunt domicili o residència 97,30 
Furgó recollida difunt nocturn domicili o residència 130,00 
Encaixar difunt a domicili 163,96 
Cotxe trasllat comarcal 98,04 

Cotxe trasllat (sortida) 52,18 
Quilometratge provincial 0,89 
Quilometratge autonòmic 0,94 
Quilometratge nacional 0,98 
Quilometratge estranger 1,15 
Cotxe trasllat aeroport i espera 204,37 
Cotxe trasllat donant cos Uvic 160,00 
Cotxe trasllat donants òrgans i espera i altres universitats 204,37 
Furgó recollida Judicial IMLC – l’Hospitalet de Llobregat 189,75 
Dietes desplaçament provincial 19,13 
Dietes desplaçaments autonòmic 38,28 

Dietes desplaçaments nacional 87,77 
Dietes desplaçaments estranger 114,79 
Temps d’espera personal- cost hora 30,00  

 
INTERIOR DE ZENC I VÀLVULA DEPURADORA DE GASOS  
Bossa estanca per trasllat 205,00 

Segellat del taüt 50,88 
Vàlvula zarzol aplicable a les caixes de zenc 40,00 
  
EMBALATGES I TRANSPORT AERI  
Arpillera o funda especial plastificada per avió 102,63 
Caixa de fusta, tauler o similar per avió 227,89 
  
SERVEIS RELACIONATS A LA UTILITZACIÓ SALA DE VETLLA  
Dipòsit a Tanatori 111,00 
Custòdia a Tanatori 350,00 
Servei cortesia a Tanatori 35,81 

Llibre signatures Tanatori 33,11  
 

EXPEDIENT DE TRASLLAT, RECEPCIÓ O INCINERACIONS 
 

Tramitació registre civil, jutjats i ajuntaments 155,00 
Tramitació defunció judicial 185,00 
Impressos varis 15,00 



 
 

 

 

Expedient de trasllat autonòmic 50,00 
Expedient de Trasllat nacional i Restes 100,00 
Expedient de Trasllat estranger 175,00 
Expedient de recepció amb despatx a Sanitat 100,00 
Expedient de recepció estranger amb despatx a Sanitat 175,00 
Expedient d’incineració o de recepció 35,00 
Expedient de pràctiques sanitàries 75,00 
Expedient de trasllat de restes 72,50 

Gestió legal i documental 120,00 
Gestió legal i documental plus 150,00 
  

 

SERVEIS IMPREMPTA  
Pack 225 esqueles més repartiment 135,00 
Pack 100 recordatoris estàndards 70,00 
Suplement unitari recordatori estàndard 0,45 
  
PRÀCTIQUES SANITÀRIES  
Acondicionament 85,36 
Acondicionament i Tanatoestètica 144,37 
Acondicionament i Tanatopràxia 248,14 
Acondicionament i Conservació 300,00 
Acondicionament i Embalsamament 600,00 
Extracció marcapassos 66,67  

 

VESTICIÓ  
Vestir o amortallar difunt 35,53 
Cel·lofan i materials absorbents 32,24 
Subministrament llençol per amortallar 23,50  

 
SUDARIS  
Sudari per la recollida del difunt 32,50 
Sudari per la recollida de defunció infecciosa 150,00 
Sudari per restes inhumades a nínxols 32,50  

 

CERTIFICATS MÈDICS 
 

Imprès Certificat mèdic de defunció 3,00 
Signatura Certificat mèdic de defunció (defunció a Centelles) 21,00 
  
PERSONAL AJUDANT I INSTAL·LACIONS PRÀCTIQUES SANITÀRIES 

 

Utilització Sala de Tanatopràxia 63,79 
Personal ajudant i materials conservació 71,42 
Personal ajudant i materials embalsamament 90,26 
  

UTILITZACIÓ DE TÚMUL 
 

Túmul núm. 3 especial per vetlla a domicili 61,27 
 



 
 

 

 

 

TARIFES TREBALLS CEMENTIRIS Tarifes 2021  
 

Treballs paleta  
Destapiar i tapiar nínxol corrent 90,00 
Destapiar i tapiar nínxol corrent amb vidre 102,23 
Destapiar i tapiar nínxol doble 120,27 
Destapiar i tapiar nínxol doble amb vidre 162,24 
Destapiar i tapiar columbari 80,00 
  
Treball ordenació nínxol  
Inhumació 44,97 
Ordenació i neteja de nínxol 56,98 
  
Per trasllat de restes:  
Exhumació, trasllat i reinhumació 1es restes mateix cementiri 56,18 
Per cada una de les altres restes 17,04 
  

Altres despeses d’enterrament  
Lloseta armada davant de nínxol 42,54 
  
Col·locacions cementiri (posteriors a l’enterrament)  
Col·locació ràpida- nínxol senzill 45,00 
Col·locació làpida- nínxol doble 75,00 

Col·locació cristallera- nínxol senzill 40,00 
Col·locació cristallera- nínxol doble 70,00 
Col·locació laterals- nínxol senzill 25,00 
Col·locació laterals- nínxol doble 40,00 
Col·locació ampit 10,00 
Col·locació curva 20,00 

 
 
Incineració Tarifes 2021 
Desplaçament comarcal al crematori de Vic 87,90 
Incineració 586,75 
Urna bàsica 53,00 
Urna biodegradable 179,00 

 

 

CERIMÒNIA  
Servei religiós 70,00 
Servei Laic- Orador 155,00 
Servei Laic- Orador i acompanyament musical (1intèrpret) 250,00 

Música en directe- 2 intèrprets 230,00 
Música en directe. 3 intèrprets 330,00 
Música en directe- 4 intèrprets 420,00 


