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ASSOCIACIÓ SAB ADELL MEMORIAL (ASM) 
Associació que v etlla per la def ensa del Patrimoni Històric de la ciutat, dignificar el Cementiri Municipal i 
f omentar el catalanisme del segle XXI 
Adherits al Pacte Nacional pel Ref erèndum 
e-mail:  a.sabadellmemorial@gmail.com     
Blog:  http://associaciosabadellmemorial.blogspot.com/ 
Associació Sabadell Memorial (ASM) , carrer St. Joan, 20; Sabadell 08202   Telèf on 93 725 7519     
Registre nº 30.525 de la Generalitat; CIF G-63979793     Registre de l'Ajuntament de Sabadell, nº 667 del 
10-10-2005.  
 
I en el seu nom, Montserrat Barderi i Crusafont, presidenta, Antoni Boleda i Roura, secretari, 
Xavier Marcet i Morera, tresorer, i Joaquim Clusa i Oriach, vice-president, amb DNI 38 995 636 
X, en relació al Reglament del Cementiri, en exposició pública, 
 
ANNEX 1.  
RESUM DE NOVES TAXES DE LES ORDENANCES FISC ALS 3.7 I 4.7 EN EXPOSICIÓ PÚBLIC A (pàg. 6) 
ANNEX 2.  
PRINCIPALS MAGNITUDS ECONÒMIQUES DE LA CONCESSIONÀRIA TORRA SA, DE 2016, SEGONS 
L’AUDITORIA DEL PORTAL DE TR ANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT  (pàg. 7) 
 
EXPOSEM: 
 
QUE LES CONCESSIONS DELS SERVEIS FUNERARIS I DEL CEMENTIRI PRESENTEN, 
EN LA NOSTRA OPINIÓ, ELS PROBLEMES SEGÜENTS: 

 
1. Torra ha aplicat amb criteri restrictiu la data de començament de les concessions de 99 

anys de començament del segle XX, i ha demanat la renovació uns anys abans del 
criteri que va considerar el Síndic, el 2016. 

 
2. Terminis de concessió de les concessions d'abans del 1988: el nou Reglament aprovat 

el febrer, beneeix els 50 anys, en contra del criteri del Síndic del 2016, dels 99 anys. 
 

3. Preus massa alts per les renovacions de sepultures ( relació amb el preu de nova 
construcció): nínxols i tombes i terminis de renovació massa llargs (15 ó 30 anys, pels 
nínxols i 20 o 50 anys per les tombes) que augmenten l’esforç econòmic.. 
 

4. Preus dels serveis funeraris del Tanatori que semblen abusius perquè no estan prou 
justificats, i no formen part de les Ordenances Fiscals. Es suposa que els preus són 
ll iures, a diferència del preu de l’aigua, per exemple, que l’aprova el plenari municipal. 

 
5. Preus dels columbaris:  

• els preus actuals rescabalen la totalitat de la inversió  (amb gestió i benefici), 
sense considerar que al final del  període  es podrà fer una nova concessió 
(al·legació anterior de rebaixar de  307 € en les reversions a 169,31€, amb 
justificació de fórmula matemàtica) 

a. només terminis de 30 anys, sense incloure la possibilitat  de 15, perquè la taula 
dels 15 anys, no inclou cap columna de preus de nova construcció.  

 
6. Escassa transparència en la justificació dels preus dels serveis funeraris i del cementiri: 

els increment de taxes (2% el 2020 en relació al 2019, que no van tenir increment), cal 
justificar-los amb estudis econòmics. 
 

7. Cànons que recapta la concessionària per a l ’Ajuntament i que encareixen el serveis. A 
l’auditoria de l’any 2016 http://fitxers.sabadell.cat/transparencia/2016/008708-
TorraSAAuditoria2016.pdf, van ser el següents: 

a. Serveis funeraris del Tanatori: 680.000 € (11% dels ingressos de 5,98 M€) 
b. Crematori: 62.578 € (11% dels ingressos de 595. 214 €, subvenció de 26.345 €, 

per haver superat els objectius indicats el 2010, en plena crisi) 
c. Cementiri: 24.926 € ( 1,5% dels ingresso s de 1,649M€) 
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8. El Cementiri va tenir un dèficit de -98.141€, el 2016, i que quedaria absorbit amb 
facilitat, integrant els comptes dels tres serveis, perquè els serveis funeraris del 
Tanatori van tenir  un benefici de 645.126€, i el Crematori de 69.246€. 

 
Entenem que les *concessions dels serveis municipals a empreses*, són més aviat un mal 
negoci per a la ciutadania, perquè estan condicionades per la manca de recursos per invertir en 
certs equipaments (Tanatori - uns 5M€ en terrenys municipals- o, Crematori - 1,3 M€) o en la 
renovació del cementiri i les infraestructures d'accés  (els 8,1 M€ del Pla Director del 2010), 
quan aquests equipaments fan falta. En el nostre cas va ser a l 'entorn del 2010, al 
començament de la crisi, i quan l 'Ajuntament gairebé va tenir de deixar de fer inversió al seu 
pressupost. També s'expliquen per la desconfiança de l 'administració en la seva capacitat de 
gestionar serveis. Per sort, l 'Ajuntament de Terrassa sembla un exemple d'empresa municipal i 
serveis funeraris integrats i a l ’entorn del Cementiri, i quin estudi comparatiu demanem.  
 
També estan condicionades per l ’acceptació dels veïnatge, com es va demostrar en l’intent de 
instal·lar un altre empresa com Mémora al barri de Gràcia. 
 
 Als preus dels serveis s'hi incorporen cada any la part proporcional, segons el nombre d'anys 
de la concessió, per rescabalar al totalitat de la inversió (uns 250.000€ en el cas del Cementiri, 
73.000 en el Crematori i 130.000 € pel Tanatori. A més a més cal afegir-hi els cànons municipal 
(660.000 € pel Tanatori, 24.000 pel cementiri i 63.000 pel crematori).  
 
I encara cal afegir-hi els *beneficis empresarials*: 646.000 € del Tanatori, 89.000 del Crematori 
i dèficit de -95.000 del cementiri.  
 
I encara cal afegir-hi l 'IVA que encareixen els serveis que paguem en el 21%, Són 1,26  M€ 
pels Serveis Funeraris, 0,12 M€ pel CREMATORI  0,12 M€  i 0,35 M€ pel CEMENTIRI, 
que s’afegeixen a la xifra d’Ingresso s dels Comptes de Pèrdues i Guanys de cada servei, de 
l’any 2016. 
 
Intuïm que Torra SA pot fer una reclamació de revisió de preus i condicions, separant-lo dels 
altres dos serveis que tenen superàvits, i que justificarà l’augment de preus per raons del dèficit 
del cementiri, que són del 14,5% dels beneficis totals dels 3 serveis. 
RESULTATS INTEGRATS DE TORRA SA

M€
SERVEIS FUNERARIS 0,646         
CREMATORI 0,089         
CEMENTIRI 0,095-         
Total 0,640          
 
No obstant, el fet que a l 'auditoria del 2016 que hem treballat es constati que les *despeses 
d'estructura* i les d’ *indiferenciats* es gestionin conjuntament des de TorraSA i se li faci una 
assignació a cadascun en funció del nombre de defuncions de cada municipi i servei posa de 
relleu que la gestió és única, i per tant, els beneficis són agregats, amb independència (sic) que 
siguin 3 concessions aprovades separadament i per terminis diferents. Es tracta, al nostre 
entendre, d’un reconeixement de  TorraSA QUE LA GESTIÓ ÉS ÚNICA I QUE NO TÉ 
ESTRUCTURES DIFERENTS NI PER A CADA SERVEI, NI PELS 4 CEMENTIRIS 
CONCESSIONATS, i per tant, també és única la Caixa i el Compte de Resultats. 
 
Volem recordar, també, com hem fet en anteriors al·legacions que la nostra entitat va demanar 
un INFORME EMPRESARIAL DE TORRA SA A L’EMPRESA AXESOR, en base a la 
informació fiscal i pública depositada al Registre Mercantil, a l ’abast de tothom per una quantitat 
raonable. L’informe (INFORME - 02/04/2016)  dóna a Torra S.A. les QUALIFICACIONS, MOLT 
POSITIVES, següents: *Scoring 9/10. Riesgo Mínimo. Probabilidad de impago: 0,386%. 
Calificación: 9/10. Evolución Neutra. TORRA SA obtiene rentabilidad económica como 
consecuencia de su inversión en activo, lo que a priori, favorece la situación econòmica 
financiera de la empresa. Alta rentabil idad financiera. El rendimiento neto derivado de la 
actividad típica que la empresa obtiene como consecuencia de sus fondos propios presenta 
unos valores elevados (pàg 6-7). Rentabilidad Económica 10,85%  (beneficis s./ actius). 
Rentabilidad Financiera  34,63%  (beneficis s./ fons propis). C) RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS (A + B) 493.00   736.010   846.648   799.097   945.669   1.208.393 **(2010 - 
2014)* (pàg 14). 
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El nou informe d’AXESOR, rebut el 2/12/2019,referit a l ’exercici del 2017, manté la bona 
situació de Torra SA de l’informe del 2015, amb els valors següents: 
Capital social: 84.382 € - 843 accions de 100€  
Possibil itat d'impagament: 0.386% (ep menys de l '1%!) 
Capacitat màxima de *solvència*: *favorable hasta 730.000€* (!!) 
*Ninguna incidencia en Juzgados* 
Import net de la xifra de negocis: 8.684.869€ (2016) -- 8.847.261€ (2017)-- +1,87% (% variació 
2016/ 2017) 
Marge brut: 49,8%   ---  51,6% --- +3,5% 
Resultat brut d'explotació: 1,482.950€ -- 1.646.483€ --- +11,0% 
Resultat de l'exercici (abans d'impostos): 511.874€ -- 678.306€ --- +32,5% 
Rendibilitat econòmica (sobre immobilitzat): 7,9% --- 9,6% ---+22,6% 
Rendibilitat financera: 23,99% -- 29,49% --  +22,9% 
Nombre d'empleats: 49 -- 50 --- +2,0% 
 
Volem recordar, també, que el resum de les nostres demandes les vam resumir a l ’article 
d’ISABADELL, https://www.isabadell.cat/opinio/serveis-funeraris-abusius-a-sabadell-

per-associacio-sabadell-memorial/ del 4 de març d’enguany. 
 
Finalment, com ja vam dir a l ’al·legació del Reglament del Cementiri, reiterem: “Que, en aquest 
context de discussió de preus i de terminis de concessió, no podem deixar de recordar els 
continguts  més rellevants de L’INFORME EXTRAORDINARI DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE 
GREUGES SOBRE CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS, de 1 de juny de 2016, perquè en 
cas de resolució judicial, l ’Ajuntament hauria de donar la concessió a 99 anys, enlloc de 50, 
com han fet ja altres Ajuntaments, per a les sepultures quina renovació es va fer abans del 
1988, amb repercussió evident sobre l’equil ibri econòmic de la concessió. Són especialment els 
següents (les majúscules seran sempre nostres!): 

 
- *Des de l’any 2011el Síndic ha rebut més de CINQUANTA QUEIXES RELATIVES A LES 

CONCESSIONS FUNERÀRIES I ELS SERVEIS FUNERARIS EN GENERAL, a banda de les  
nombroses consultes  i assessoraments...La ci utadania es quei xa principal ment dels termi nis de les  
caducitats de les concessions, però també de l’elevat preu de renovar-les, de la manca d’infor mació de 
la concessionària dels drets de la ciutadani a,, de l’elevat cos t dels ser veis en general, i també dels  
robatoris que es  produeixen dins dels cementiris.* (pàg 2, paràgraf 1) 

- Recomanació 1. *Que les  concessions atorgades fins a l’any 1988, cal entendre-les fetes a 99 anys  i no 
a 50 com pretén l’Ajuntament. ...* (pàg 9, p.1) 

- Recomanació 3. *Que l’Ajuntament modifiqui el Reglament, a banda de REBAIXAR ELS PREUS DE 
LES R ENOVACIONS DE LES CONCESSIONS, MODIFIQUIN ELS TERMINIS DE RENOVACIÓ...*  (pàg  
9, p. 3) 

- Recomanació 4. *Que s’impulsin mesures que r eforcin la TRANSPARÈNCIA EN LA INFORMACIÓ en 
els preus dels ser veis funeraris, i també reforçar el règim d’infraccions i sancions, i els ser veis  
d’inspecci ó. I s’editi la informació, de forma que sigui clar, i entenedora pel públic en general* (pàg 9, 
p.4) 

- Recomanació 5. *Que l’empresa concessionària i l’Ajuntament, INFORMIN DEGUDAMENT ALS 
CIUTADANS I CIUTADAN ES DELS DRETS que els  emparen, i no utilitzin la gestió indirecte per  
vul nerar el dret a la bona admi nistració* (pàg. 9 final, p.5)” 

 
Els OBJECTIUS DE L’ ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL EN RELACIÓ A LES 
ORDENANCES FISCALS I A TOTA LA GESTIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS, en la línia de 
les presentades a les ordenances Fiscals, al Reglament del Cementiri, el 2018, i als 
suggeriments pel Reglament dels Serveis Funeraris, són els següents: 
 
- DONAR EL MILLOR SERVEI AL PREU MÉS BAIX POSSIBLE. A recordar l ’estudi que 
va fer l ’ASM comparant el cost fiscal municipal d’un habitatge per m2  era més de 2,5 vegades 
el d’un nínxol,  incloent-hi el preu de renovació. 
- ABARATIR EL PREU DE RENOVACIÓ I NOVA COMPRA. Ja sia per menys termini o 
per preu absolut, o ambdues, com ja ho vam fer en les campanyes del 2003- 2005, 2010 i 
2015, aconseguint baixar dels 50 i  30 anys mínims a 15, junt amb les actuacions del Síndic i 
altres. 
- REDUIR L’ESFORÇ DE PAGAMENT DE LES NOVES CONCESSIONS I LES 
RENOVACIONS, donant més facilitats a les famílies amb pagaments anuals.  
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- GARANTIR MÉS TRANSPERÈNCIA en els aspectes de gestió i econòmics amb més 
informació i justificació anual dels preus dels serveis funeraris i del Cementiri. 
 
 
I per tot això, presentem les següents 
 
AL·LEGACIONS: 
 

1. Que LES TARIFES DE LES ORDENANCES 3.7 I 4.7 QUEDIN CONGELADES UN 
ALTRE ANY, atesos els beneficis que la concessionària, en règim real de monopoli, té 
en els serveis funeraris i en el crematori, com s’ha indicat amb la informació disponible 
de l’auditoria del 2016, QUE NO TENEN GESTIÓ SEPARADA. 
 

2. Que l’Ajuntament faci públics els ESTUDIS TÈCNICS que justifiquen l’increment del 2% 
de les ordenances en relació a les de 2018 i 2019 (que no havien tingut increment). 
 

3. Que els preus dels serveis funeraris, inclosa la TAXA DE MANTENIMENT ES 
PRESENTI AMB IVA INCLÒS, i desglossat, enlloc dels preus sense IVA, com es 
presenten ara. 
 

4. Que l’Ajuntament expliqui les gestions que ha fet davant de l’Agencia Tributaria 
Española (o Congrés de Diputats)  per tal D’ABARATIR I SUPRIMIR L’IVA DEL 21% 
sobre els preus dels serveis funeraris. I que entenem que no caldria pagar si el servei 
estigués municipalitzat, o com creiem que és el cas dels serveis de neteja i brossa. 
 

5. Que els preus de renovació i nova adquisició de les sepultures es pugui fer en 
PAGAMENTS ANUALS, junt a la taxa de manteniment que faria més assequible el 
pagament de les quantitats altes de les renovacions i noves sepultures, i que s’inclogui 
en la normativa de les Ordenances del 2020. 
 

6. Que l’Ajuntament RECONSIDERI ELS TERMINIS DE CONCESSIÓ DE LES 
SEPULTURES, especialment en les renovacions, modificant el Reglament aprovat 
enguany,  i rebaixar-los a 10 anys, atesa l’edat avançada de les persones que se’n fan 
càrrec, i del progressiu increment de les incineracions que ja es situa al voltant del 50% 
de les defuncions, a la ciutat.  
 

7. Que l’Ajuntament reconsideri el termini de 50 anys pel de 99, per a les  
CONCESSIONS D'ABANS DEL 1988, tal com va demanar el Síndic en l’informe 
extraordinari de 2016, modificant el Reglament aprovat enguany 
 

8. Que Torra SA no apliqui amb criteri restrictiu la data de començament de les 
CONCESSIONS DE 99 ANYS fetes a començament del segle XX, demanant la 
renovació uns anys abans del criteri que va considerar el Síndic, en resposta a les 
queixes. 

 
9. Que l’Ajuntament estudiï la RENUNCIA AL CÀNON DE L’11% dels serveis funeraris 

(664.296€) que Torra factura i que, de fet, paguen les famílies, per tal QUE EL 
SERVEIS S’ABARATEIXI EN AQUESTA PROPORCIÓ, Cementiri inclòs. 
Alternativament que es substitueixi el cànon lineal en funció de la facturació per un 
lloguer fix de les instal·lacions municipals, si escau. 
 

10. Que es REBAIXIN ELS PREUS DELS NOUS COLUMBARIS DE LA TAXA 4.7, 
inaugurats enguany, al considerar que el final del període de concessió de 15 (si és el 
cas) i de 30 anys, es podrà fer nova concessió, amb preus semblants als de nova 
construcció. S’ha estimat que per a 15 anys, si és el cas, el preu passaria de 307 a 
169€. 
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11. Que l’Ajuntament re- estudiï la TAXA DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI, la qual 
entenem hauria d’anar associada a la despesa real, mentre que els preus de les 
renovacions i noves construccions de nínxols i columbaris ha de relacionar-se amb el 
preu de les noves construccions, considerant el deteriorament pels anys transcorreguts 
des de la construcció, en el context del Compte de Resultats de Torra SA. 
 

12. Que es confeccioni una ESTADÍSTICA ANUAL: inversions anuals i finançament del 
cementiri, mortalitat i ús del crematori, inversions executades i inversions pendents del 
cementiri, i publiqui una COMPARATIVA les ordenances Fiscals, al menys amb 
Barcelona, Terrassa, Manresa i Girona. I que inclogui, també, la comparació, per m2, 
entre el cost del cementiri i els impostos municipals que paga un habitatge mitjà 
anualment. En relació als serveis funeraris: facturació anual i nombre de serveis 
segons escalat de factures pagades per les famílies. 
 

13. Que es convoquin NOVES REUNIONS amb les AAVV i entitats interessades, com la 
nostra, amb la regidoria de Salut i els serveis tècnics, per tal de poder obtenir més 
aclariments i diàleg de tots els aspectes relacionats amb la gestió i els preus dels 
serveis funeraris, per tal de fer-ne un replantejament complert que abarateixi i millori els 
serveis necessaris en els moments més tristos de les famílies. 
 

14. Que l’Associació Sabadell memorial pugui defensar la present al·legació a la 
COMISSIÓ INFORMATIVA d’Hisenda de l’Ajuntament, apart de poder-ho fer al Plenari 
municipal a la sessió d’aprovació de les presents Ordenances. 

 
Sabadell, a 3 de desembre de 2019. 
 
Signat: 
ASSOCIACIÓ SABADELL MEMORIAL,  
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ANNEX 1. RESUM DE NOVES TAXES DE LES ORDENANCES FISCALS 3.7 I 4.7 EN 
EXPOSICIÓ PÚBLICA  
 
TAXES DEL CEMENTIRI 2020
ORDENANCES FISCALS EN INFORMACIÓ PÚBLICA FINS 2 DE DESEMBRE

CONCEPTES MÉS IMPORTANTS I COMPARACIÓ 2018 - 2020 (PREUS ARRODONITS A €s)
PREUS / TAXES SENSE IVA DEL 21%

ORDENANÇA FISCAL 3.7
TAXES SOBRE SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 21%

CONCEPTES
2020 

(SENSE 
IVA)

2019 
(SENSE 

IVA) = 2018

% 2019-  
2020

2019 
(AMB IVA)

2018 
(SENSE 
IVA) = 
2019

5.7. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL RECINTE DEL CEMENTIRI
COLUMBARI 9                 9                 2% 11              -
NÍNXOLS 17               16,95         2% 21             17             
COLUMNARI 52               51               2% 63             51             
TOMBES, PANTEONS I MAUSOLEUS. € /M2 13               13               2% 16             13             
TOMBES, PANTEONS I MAUSOLEUS DE 3 M2 40               39               2% 49             39             

5.1. EXPEDICIÓ DE TÍTOLS I DUPLICATS
TÍTOL 11               11               2% 13             11             
DUPLICAT 19               18               2% 23             18             

5.2. TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT
INTERVIUS. N ÍNXOLS I COLUMBARIS 13               13               2% 16             13             
INTERVIUS. TOMBA I SIMILAR 147            144             2% 178          144          
MORTIS CAUSA- 1R GRAU. NÍNXOLS I C OLU MBARIS 26               26               2% 32             26             
MORTIS CAUSA- 1R GRAU. TOMBA I SIMILAR 295            289             2% 357          289          

ALTRES SERVEIS 2020
5.3. INHUMAC IÓ (Nínxol, 112€)     5.4. (68,54€, nínxol)- -- 5.5.  EXHUMACIÓ (29,73€)  --- 5.6. COL·LOCACIÓ LÀPIDES 
(22,85€)
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ORDENANÇA FISCAL 4.7

CONCEPTES
2020 

(SENSE 
IVA)

2019 
(SENSE 

IVA) = 2018

% 2019- 
2020

2020 
(AMB IVA)

2018 
(SENSE 
IVA) = 
2019

NÍNXOLS I COLUMBARIS DE CENDRES (PROVINENTS DE 
REVERSIO DEL SECTOR MERIDIONAL) (6 FILES)
NÍNXOLS 3ª FILA
15 ANYS. 332            325             2% 402          325          

30 ANYS 604            592             2% 730          592          
COLUMBARIS
15 ANYS 314            308             2% 380          308          
30 ANYS 569            558             2% 689          558          
SEPULTURES MONUMENTALS (€/M2) + 639            627             2% 773          627          
 + SEPULTURES MONUMENTALS (PER UNITAT) 604            592             2% 730          592          
UNA SEPULTU RA MONUMEN TAL DE 3 M2 I 4 NÍNXOLS 4.331         4.246         2% 5.241       4.246       

DE NOVA CONSTRUCCIÓ
NÍNXOLS 3ª FILA
15 ANYS no no
30 ANYS (MÍNIM?) 1.267         1.243         2% 1.533       1.243       
COLUMBARIS -           
15 ANYS no no no
30 ANYS (MÍNIM?) 569            558             2% 689          no

RENOVACIÓ DE CONCESSIONS (SECTOR MERIDIONAL)
NÍNXOLS 3ª FILA
15 ANYS 332            325             2% 402          325          
30 ANYS 604            592             2% 730          592          
COLUMNARIS (3 NÍNXOLS)
15 ANYS 1.037         1.017         2% 1.255       1.017       
30 ANYS 1.885         1.848         2% 2.281       1.848       
TOMBA, PANTEÓ I MAUSOLEUS (€/M2)
20 ANYS 351            345             2% 425          345          
50 ANYS 639            627             2% 773          627          

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. 

CONCESSIONS

 

ANNEX 2. PRINCIPALS MAGNITUDS ECONÒMIQUES DE LA CONCESSIONÀRIA TORRA 
SA, DE 2016, SEGONS L’AUDITORIA DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE 
L’AJUNTAMENT http://fitxers.sabadell.cat/transparencia/2016/008708-

TorraSAAuditoria2016.pdf

pàg. 4
Repartiment despesa 
d'es truc tura Import (M€)

Percen-
tatge

Ingressos funeraris 6,47         74,5%
Ingressos Crematori 0,57         6,6%

Ingressos Cementiri 1,65         19,0%

8,68         100%

Repartiment despeses 
Estructura Àrea Sanitària

Núm 
Difunts

Percen-
tatge

Sabadell 2.082       67,7%

Castel lar del Vallès 54            1,8%
Caldes de Montbui 126          4,1%
Sant Llorenç 29            0,9%

2.291       74,5%
-       

Ingressos %
Sabadell 5,83         90,1%
Castel lar del Vallès 0,24         3,6%
Caldes de Montbui 0,35         5,4%
Sant Llorenç 0,06         0,9%

6,47         100,0%

pàg. 4. Donat que l 'empresa reali tza serveis de pompes  fúnebres  a 
el percentatge d'aquestes despeses  que s'asigna a cada municipi es  

L'es truc tura és única per les  3 concessions . 
Justi fica integrar CPiG
Repercussió de les despeses  indirectes 
*indiferenciats* (pàg. 3)

al número de difunts de cada un d'el ls  durant l 'any. El 
càlcul és el següent:
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CREMATORI MUNICIPAL DE SABADELL
INGRESSOS 0,595214
S ubvencions  municipals 0,026345
DESPESES 0,505968
P ersonal 0,157664
A mortizacions 0,102539
Cànon 0,062576 11% INGRESS OS
RESULTAT ABA NS D'IMPOSTOS 0,089246

E l termini de  c onces sió final itzarà el  31 /12 / 2027

Incineracions 1.047         
50,3% de les de func ions

E difici de l crematori 1,099
A morti tzació  anual 0,073268 15          anys
Forns crematoris i inst tèc niques 0,2133
A morti tzació  anual 0 ,0277 7,700361 anys ??  

CEMENTIRI MUNICIPAL

Torra SA dels serveis funeraris i del Cementir i municipal

INGRESSOS 1,65         
Dret s i nínxols 0,41         
Suplements cementiri 0,62         
Suplements làpides 0,03         
TAXA DE CONSERVACIÓ 0,59         

DESPESES
Total despeses 1,75         
Consums 0,06         
Personal 0,78         
CÀNON 0,02         
Tr ibuts municipals 6. 523,00   ???
Reparacions i manteniments 0,22         
AMORTITZACIONS 0,25         
Bens immobilitzats 8,31         
Compromís concessió 8,07         
Amort ització anual 0,23         34,33  anys!!
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 0,0951-      

DÈFICIT

pàg 2. Hem rebut  l'encàrrec de revisar i ver ificar el C de 

La  durada inicial de la concessió serà de 34 

corresponent exclussivament al Serveis de Cementiri 

 

RESULTATS INTEGRATS DE TORRA SA
M€

SERVEIS FUNERARIS 0,646         
CREMATORI 0,089         
CEMENTIRI 0,095-         
Total 0,640           

 


