
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 
 

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE 
TECNOLÒGIC I COMUNITARI (CTC) 

 
USUARIS 1: Empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu i per a empreses 
usuàries de despatxos d’ús puntual del Viver d’Empreses Masquef@ctiva 
 
Tarifa 1- EQUIPAMENTS 
 
1. Sala de reunions 1 i 2: 
§ Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu  0,00€ 
§ Per la resta d’empreses que facin usos puntuals  10,00€/h 

 
2.Sala de conferències:  
§ Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu  0,00€ 
§ Per les empreses que facin usos puntuals  25,00€/h 

 
3.Despatxos d’ús exclusiu 3,4,5 i 6:  260,00€/mes 
 
4. Despatxos d’ús puntual 1,2,7 i 8:  5,00€/h  
 
5. Aula TIC 1 i 2 
§ Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu  0,00€ 
§ Per les empreses que facin usos puntuals: 

Preu hora  28,00€ 
Tot el matí o tota la tarda 120,00€ 
Tot el dia   240,00€ 

 
Tarifa 2- SERVEIS REPROGRÀFICS  
§ Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu que hagin superat els 

serveis inclosos i per empreses d’ús puntual: 
 Impressió i fotocòpia  b/n a/4 – de 10 0,10€ 
 Impressió i fotocòpia b/n a/4 + de 10 0,05€ 
 Impressió i fotocòpia color din a/4 – de 10 0,20€ 
 Impressió i fotocòpia  color din a/4 + de 10 0,15€ 
 Impressió i fotocòpia b/n din a/3 – de 10 0,20€ 
 Impressió i fotocòpia b/n din a/3 + de 10 0,15€ 
 Impressió i fotocòpia color din a/3 – de 10 0,30€ 
 Impressió i fotocòpia color din a/3 + de 10 0,25€ 
 Impressió i fotocòpia color fotografia ½ pàgina 0,70€ 
 Impressió i fotocòpia  color fotografia 1 pàgina 1,50€ 
 Impressió de caràtula de DVD i CD 1,50€ 
 Enquadernació din a/4 amb espiral 1,50€ 
 Enquadernació espiral + portada i contra 2,10€ 
 Enquadernació tèrmica a/4 2.10€ 
 Plastificació de carnet 0,60€ 
 Plastificació din a/4 0,75€ 
 Plastificació din a/3 1,50€ 
 Enviament de fax provincial (per plana) 0,90€ 



 Enviament de fax nacional (per plana) 1,20€ 
 Enviament de fax internacional (per plana) 2,40€ 
 Rebre fax (per plana) 0,90€ 
 Disquet de 3 ½ 0,40€ 
 CD-ROM verge de 74 min. 640 mb 0,80€ 
 CD-ROM regravable 1,50€ 
 DVD 1,00€ 
 DVD regravable 1.90€ 
 Capsa de disquets 3,60€ 

 
Tarifa 3- LLOGUERS DE MATERIAL TECNOLÒGIC 
§ Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu  0,00€ 
§ Per les empreses que facin usos puntuals: 

 Lloguer del canó amb o sense ordinador 1 hora                30,00€ 
 Lloguer del canó amb o sense ordinador tot el matí o tota la tarda  90,00€ 
 Lloguer del canó amb o sense ordinador 1 dia       100,00€ 
 Lloguer ordinador portàtil 1 hora      10,00€ 
 Lloguer ordinador portàtil tot el matí o tota la tarda         20,00€ 
 Lloguer ordinador portàtil 1 dia         40,00€ 
 Lloguer pantalla de presentacions 1 hora         10,00€ 
 Lloguer pantalla de presentacions tot el matí o tota la tarda         20,00€ 
 Lloguer pantalla de presentacions 1 dia         40,00€ 
 Fiança per particulars i empreses 100,00€ 

 
Tarifa 4- CURSOS DE FORMACIÓ EN TIC 
§ Per empreses usuàries de despatxos d’ús exclusiu 0,00€ 

(Resten excloses les Certificacions de Microsoft) 
 

§ Per les empreses que facin usos puntuals: 
 

a) Windows, Word, Acces, Excel, Power Point i Internet (16 hores) 40,00€ 
 
b) Windows, Word, Acces, Excel, Power Point i Internet (8 hores) 20,00€ 
 
c) Photoshop, creació pàgines web i cursos especialitzats 150,00€ 
 
d)Certificacions Microsoft  
 Curs 25,00€ 
 Llibre 40,00€ 
 Dret a examen 50,00€ 
 
e) Tallers (2 hores)      0,00€ 

 
 
 


