
 

PREUS PÚBLICS CAN MUNTANYOLA 
 
 
Aprovats pel Consell d’Administració de Granollers Mercat en data 21 de novembre 
de 2012 
 

1.- Preus públics per el servei d’impressió, escàner i fotocopiadora: 

 
Preu 

unitari 

1. Servei de Fotocopiadora 

1.1 Fotocòpies Blanc/negre (per full) 0,05 € 

1.2 Fotocòpies Color (per full) 0,10 € 

  

2. Servei d'impressora i fax 

2.1 Impressió Blanc/negre (per full) /Fax 0,22 € 

2.2 Impressió Color (per full) 0,40 € 

 
 
2.- Preus públics per el servei de lloguer d’aules i sales per a impartició de 

cursos, seminaris, reunions i altres esdeveniments. 

 

DENOMINACIÓ 
PREU 
HORA 

PREU 
MIGDIA 

(4h) 

PREU 
DIA 

DTE. > 5 
USOS 

DTE. 
CAMBRA 

SALA 3 15,00 € 45,00 € 80,00 € 10% fins el 50% 

SALA D’ACTES 50,00 € 100,00 € 200,00 € 10% fins el 50% 

AULA-1 20,00 € 50,00 € 90,00 € 10% fins el 50% 

AULA-2 20,00 € 50,00 € 90,00 € 10% fins el 50% 

AULA-3 20,00 € 50,00 € 90,00 € 10% fins el 50% 

AULA-4 15,00 € 45,00 € 80,00 € 10% fins el 50% 

AULA INFORMÀTICA 30,00 € 70,00 € 120,00 € 10% fins el 50% 

 
(*) El descompte que s’ofereix a la Cambra de Comerç vindrà donat segons el 

document de protocol signat entre Granollers Mercat i la Cambra. 
 
(**) Les empreses o entitats allotjades a Can Muntanyola gaudiran del 15% de 
descompte. 
 
El preu del lloguer inclou, si és necessari, equip d’àudio i vídeo, portàtil, projector o 

TV, taules i cadires o cadires amb faristol. 
 
ALTRES SERVEIS INCLOSOS: Clima, llum, wifi, neteja, sala espera, consergeria 
de matins. 
 
ALTRES SERVEIS NO INCLOSOS : Fotocòpies i impressions, telèfon , material 
d’oficina, etc., que es regiran pels preus públics fixats a tals efectes. 



 

 

 
3.- Preus públics per el servei de lloguer de sales i espais per a 

l’allotjament d’empreses. 

 

TIPUS 
ALLOTJAMENT 

DENOMINACIÓ UBICACIÓ ESPAI PREU/MES 

Sala 
Compartida 

SALA GRAN Planta baixa 5,00 m2 70,00 € 

AULA-1 Planta baixa Masia 5,00 m2 70,00 € 

Despatx tancat 

DESPATX 1 Planta baixa 6,23 m2 80,00 € 

DESPATX 2 Planta baixa Masia 21,52 m2 260,00 € 

DESPATX 3 Planta baixa 8,20 m2 105,00 € 

 

 
L’espai mínim de lloguer en sala compartida és de 5 m2, podent ser superior, 
llavors el preu es calcularà en la proporció dels metres quadrats llogats. 

 
ALTRES SERVEIS INCLOSOS: Clima, llum, wifi, neteja, sala espera, consergeria 
de matins, 15% de descompte en lloguer de les sales i espais inclosos en l’apartat 2 
d’aquesta proposta. 
 
ALTRES SERVEIS NO INCLOSOS : Fotocòpies i impressions, telèfon, material 
d’oficina, etc.,  que es regiran pels preus públics fixats a tals efectes. 
 
El servei d’allotjament d’empreses té una durada màxima d’un any. 
Excepcionalment es podrà prorrogar per 6 mesos més. 
 
 
4.- Preus públics que regiran el servei d’ús de telèfon, material d’oficina, 

enviaments postals i missatgeria i servei especial de consergeria 
 
Els preus públics que regiran l’ús del telèfon, material d’oficina i enviaments postals 
i de missatgeria que s’encomanin a Granollers Mercat es facturaran al mateix preu 
de cost més impostos que li ha costat a l’entitat. 
 
El preu de la consergeria fora de l’horari habitual serà de 25 €/hora i es facturarà 
conjuntament amb la factura mensual del preu de lloguer i altres extres. 
 
A tots els preus públics anteriorment exposats se’ls ha de sumar el percentatge 
d’IVA corresponent en cada cas o l’impost que a tals efectes li sigui adjunt. 


