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PREUS PÚBLICS PEL LLOGUER D’ESPAIS DEL FOODLAB 

 
(BOP Girona núm. 245, de data 24/12/2018; núm. 49, d’11/03/2019 i núm. 119, de 20/06/2019) 

 

Espais per a l’organització d’esdeveniments i jornades: 

 
Concepte Preu (I.V.A. no inclòs) Serveis inclosos 

Auditori (aforament 

màxim de 32 persones) 

18.-€/hora - Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de claus, 

en horari laboral del personal de l’Ajuntament. 

- Accés a internet per WiFi. 

- Serveis de WC. 

- Estris de cuina. 

- Cuina office. 

- Àrea de rentat 

- Vestuari. 

- Neteja de les instal·lacions. 

Servei de neteja de 

l’auditori 

21.-€ Import únic per esdeveniment o jornada. 

Sala de cates 15.-€/hora - Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de claus, 

en horari laboral del personal de l’Ajuntament. 

- Accés a internet per WiFi. 

- Serveis de WC. 

- Estris de cuina. 

- Cuina office. 

- Vestuari. 

- Neteja de les instal·lacions. 

Sala de reunions 10.-€/hora - Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de claus, 

en horari laboral del personal de l’Ajuntament. 

- Accés a internet per WiFi. 

- Serveis de WC. 

- Estris de cuina. 

- Cuina office. 

- Vestuari. 

- Neteja de les instal·lacions. 

Magatzem 2.-€/m2/dia - Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de claus, 

en horari laboral del personal de l’Ajuntament. 

Tramitació de la sol·licitud 36.-€ Import únic per a sol·licitud. 

Retirada de deixalles 

(resta, orgànica, envasos, 

paper i vidre) 

40,37.-€ Import únic per esdeveniment. Servei opcional, si 

l’empresa disposa de gestor de residus. 

 

Obrador d’ús compartit: 

 

Concepte Preu (I.V.A. no inclòs) Serveis inclosos 

Ocupació de l’obrador d’ús 

compartit* 

 
 

* L’ocupació mínima serà 

de 5 hores seguides. 

11,92.-€/hora - Cuina-auditori 

- Cuina de recepció i emmagatzematge d’aliments 

- Vestidors amb guixetes i dutxa 

- Serveis de WC 

- Accés a internet per WiFi 

- Neteja de les instal·lacions 

Tramitació de la sol·licitud 36.-€ Import únic. 

Per la tramitació de l’alta 
d’una nova clau al 
RSIPAC** 
 

 

** Només s’ha d’abonar si 
l’informe tècnic ho 
estableix. 

84,70.-€ IVA exempt. 

http://www.riudellots.cat/
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Espais de coworking: 
 

Concepte Preu (I.V.A. no inclòs) Serveis inclosos 

Lloc de treball 

(1 persona) 

150.-€/mes - Escriptori de 180x80cm amb calaix personal amb 

clau. 

- Ús compartit de despatx/sala de reunions. 

- Accés a internet per WiFi. 

- Trucades (inclou trucades nacionals i internacionals). 

- Serveis de WC. 

- Cuina office. 

- Neteja de les instal·lacions. 

Despatx privat 165.-€/mes - Escriptori de 180x80cm amb calaix personal amb 

clau. 

- Ús compartit de despatx/sala de reunions. 

- Accés a internet per WiFi. 

- Trucades (inclou trucades nacionals i internacionals). 

- Serveis de WC. 

- Cuina office. 

- Neteja de les instal·lacions. 

Planta primera complete 

(inclou 8 llocs de treball i un 
despatx privat) 

1.200.-€/mes - Escriptori de 180x80cm amb calaix personal amb 

clau. 

- Ús compartit de despatx/sala de reunions. 

- Accés a internet per WiFi. 

- Trucades (inclou trucades nacionals i internacionals). 

- Serveis de WC. 

- Cuina office. 

- Neteja de les instal·lacions. 

Tramitació de la sol·licitud 36.-€ Import únic. 
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