
 
 
 

PROMOCIÓ EN DESPATXOS  

 
OFERTA VÀLIDA FINS 30 / 07 / 2021 I DURANT EL PRIMER ANY  

 
Totes les modalitats inclouen les despeses pròpies de manteniment del local i infraestructures, la gestió i 

impostos locals, i el servei de neteja diari. També inclou l’opció de presència del link de les empreses 

d’usuaris interns a la nostra pàgina web.  

 

 

 

RÈGIM DE PREUS TOT INCLÒS ( en contractacions de llarga durada; 1 any auto-renovables i 

amb un mínim de 6 mesos 3 mesos) 
 

 

Aquest règim inclou el servei de recepcionista complet (de 8:00 a 20:00h).  

Cada lloc de treball té el seu propi mobiliari (una taula amb box, una cadira amb rodes, un armari alt o un 

baix amb estanteries, una paperera i un penjador), un telèfon amb línia pròpia, internet fibra òptica i un 

màxim de 35 hores al mes d’ús de sales de visita.  

 

Servei Oficines Privatives  
 

 

Referència         Descripció del tipus d’oficina                                                 Total  

Oficina                                       Mensual 
 

A-10/1                            Oficina fins 10 m² per 1 lloc de treball                                      350 €     

A-15/1           Oficina fins 15 m² per 1 lloc de treball            500 €  400 €  

A-20/1       Oficina fins 20 m² per 1 lloc de treball            600 €  400 € 

A-25/1                            Oficina fins 25 m² per 1 lloc de treball            650 €  400 € 

  

  

A-PT                              Lloc de treball extra                                                                     70 € 

A-TR                              Taula rodona amb dues cadires               42 € 

 

Aquesta modalitat inclou un rètol gran a l’entrada i un altre més petit al directori de recepció, i l’ús de 3, 4 

i 5 hores de sala de juntes-conferències al mes respectivament segons el tipus d’oficina (A-10/15, 20 i 25), 

no acumulables mes a mes. 

 
  

 

Servei Oficines Privatives d’ús Compartit 
  

Referència                 Llocs de treball                               Total 

Oficina                    Mensual 

                                                                                                                       
B-1                                            1                                                        250 €  200 € 

B-2                                            2                                                        450 €  350 € 

 

Aquesta modalitat inclou un rètol petit al directori de recepció i dues hores d’ús de sala de juntes-

conferències no acumulables mes a mes. 

 



 

 
 

 

 

RÈGIM DE PREUS AMB SERVEIS MÍNIMS 

 

 

 

Coworking  
  
Tipus                      Descripció del tipus de servei                 Total                Total               Total 

Servei                                                                                             Mensual           Setmanal          Diari 

 

D-1                      Taula i cadira amb internet                           130,00 €   60,00 €         25,00 € 

M1                              Armari baix annex                                          12,00 €             6,00 € 2,00 € 

            

 

La tarifa setmanal i diària no requereix contracte. Només pot aplicar-se quan el període de contractació és 

inferior a 6 mesos i 4 setmanes respectivament i el pagament es fa per avançat. 

 

 

 

Espai Virtual 
  
Tipus                                                                  Descripció                                                             Total                 

Virtual                                                                                                                       Mensual 

 

C-1                                            Domiciliació fiscal i comercial                                    78,00 € 

C-2                                            Domiciliació comercial no fiscal                                67,00 € 

 

C-3                                            Per segones domiciliacions fiscals                                      40,00 €          

C-6                                            Per segones domiciliacions comercials                         35,00 € 

 

C-7                                       A partir de la tercera domiciliació fiscal                       35,00 € 

C-8                                            A partir de la tercera domiciliació comercial          30,00 € 

 

C-9                                            Domiciliació fiscal i comercial i 

                                                         ús de 10h de sales de visita                                       136,00 € 

C-10                                          Domiciliació comercial no fiscal 

                                                       i ús de 10h de sales de visita                                       125,00 € 

  

 

 

Aquesta modalitat inclou el servei complet de recepcionista (filtració i gestió de trucades entrants, 

recollida i enviament de paquets opcional, etc.) i un rètol al directori de recepció.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RÈGIM DE PREUS AMB SERVEIS A LA CARTA 

 

 
Mobiliari  
 

Referència                                                    Descripció                                                     Total   Mensual 

                                                                                                                                                         

A-PT                                          Lloc de treball extra                                                     70,00 € 

M1                                              Armari baix                                                                 12,00 € 

M2                                              Armari alt                                                                    16,00 € 

M3                                              Estanteria                                                                       8,00 € 

M4                                              Cadira fixe                                                                     9,00 € 

M5                                              Cadira amb rodes                                                         12,00 € 

A-TR                                          Taula rodona amb dues cadires fixes                           42,00 € 

 

Per l’ús de qualsevol moble tancat en contractacions de serveis mínims s’abonarà una fiança de 6,00 € per 

la clau.  

 
 

Altres serveis 
 

Descripció               Usuaris del Centre             Usuaris Externs       

 

Connexió de  wifi 15,00 €/mes                              - 

Connexió d’internet a sales                                                     6,00 €/dia                     12,00 €/dia    

Punt d’accés a internet inalàmbric (oficines privatives)         6,00 €/mes                              - 

Accés de línia telefònica privada exterior     8,00 €/mes                              - 

Personalització de telèfon (línia pròpia)                      16,60 €/mes            - 

Telèfon inalàmbric          10,00 €/mes              - 

Reenviament telefònic de trucades i fax                         s/consum            - 

Servei d’enviament de fax per fulls          s/consum            - 

Servei de missatgeria, correu y paqueteria                    s/consum            - 

Servei de fotocòpies/impressions B/N          

A3                                                                                     0,16 €/ud                          0,30 €/ud 

A4                                                                                     0,08 €/ud                          0,15 €/ud 

Servei de fotocòpies/impressions color 

A3                                                                                     0,56 €/ud                          0,90 €/ud 

A4                                                                                     0,28 €/ud                          0,45 €/ud 

Ús de sala visites fins 8 persones                               12,45 €/h                          14,32 €/h 

Pack 7 hores de sala de visites                                        60,00 €/mes                      85,00 €/mes 

Pack 15 hores de sala de visites                                      125,00 €/mes                    160,00 €/mes 

Pack 35 hores de sala de visites                                      175,00 €/mes                    215,00 €/mes  

Ús sala juntes fins 30 persones                                   25,00 €/h                          35,00 €/h 

Ús projector i sala de juntes                                        40,00 €/h                          60,00 €/h 

Ús d’oficina privativa                             -                  100,00 €/dia 

Rètol petit al directori de recepció                               10,00 €/mes                             - 

Rètol gran exterior                                                    40,00 €/mes                             - 

Materials d’oficina, papereria, consumibles                          s/consum                                 - 

d’informàtica… 

 

 



 

 

 
 

 

 

Pels clients que requereixin l’ús de sala de visites no contractades, la connexió a internet té un cost de 6 

euros al dia. 

El cost del consum telefònic i d’enviament de fax variarà segons la companyia telefònica i el temps de 

trucada. 

Els preus del servei de missatgeria dependran del preu de la companyia d’enviament que utilitza el centre. 

En cas que la companyia de missatgeria emeti el rebut per un import superior al pressupostat inicialment, 

el centre no es fa responsable d’aquesta diferència i es guarda el dret de cobrar-ho a la següent 

mensualitat. Els packs de sales de visites per usuaris externs s’han de pagar per avançat i inclouen la 

connexió a internet. 

Les sales requereixen reserva prèvia. En cap cas podran utilitzar-se les sales de visita com oficina 

privativa o lloc de treball personal. 

Pels serveis de venta de petit material o serveis externs serà necessari comanda específica per escrit 

després de rebre el corresponent pressupost. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentació necessària 

 

1-Fotocòpia de l’escriptura de la constitució de l’empresa, de nomenament o apoderament i còpia del NIF amb el telèfon i fax.  

2-Fotocòpia del DNI de l’administrador o persona firmant apoderada. 

3-Telèfon de contacte fixe i mòbil.  

4-Correu electrònic del contacte i administrador autoritzat, i pàgina web de l’empresa si és que en tenen. 

5-Número de compte corrent (amb les lletres d’ identificació inicials – IBAN-) 

 

 

La tarificació no conté l’ I.V.A.  

La contractació de qualsevol servei implicarà una fiança de dues mensualitats (sense IVA) a retornar al final del contracte. 

L’alta i modificació dels contractes suposarà un càrrec extraordinari de 70€ més l’ IVA corresponent. En cas de realitzar-se la 

modificació per ampliació de serveis, aquest es veurà reduït a zero. I en cas de baixa, s’ha de notificar per escrit amb 3 mesos 

d’antelació 2 mesos d’antelació. 

Contracte anual auto-renovable amb 6 mesos de permanencia 3 mesos de permanencia. 

Tota contractació implica la firma de l’autorització pertinent per la recepció personalitzada de telèfon y enviaments. 

El centre té els accessos adaptats per aes persones amb mobilitat reduïda i disposa d’ascensors interiors de comunicació.  

 
 

 

 

 

 

 

 

www.gspcn.com                                   c/Major, 40   08221 Terrassa                     Tel.: + 34.93.733 89 10 

                                                               recepcio@simoprado.com 

mailto:recepcio@simoprado.com

