
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ÚS DE
L'ESPAI COTREBALL MUNICIPAL HUBITAT.

Article 1.- Concepte.

De conformitat  amb el  que  es  preveu en  els  articles  41  al  47  del  RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals,
este municipi establix el preu públic per la prestació del servei d’Ús de l'Espai Cotreball
Municipal Hubitat, que es regirà pels presents articles.

Article 2.- Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en este acord els qui es
beneficien del servei d'Ús de l'Espai Cotreball Municipal Hubitat. 

Han de comptar, per tant, amb la corresponent autorització municipal per a
l'ús  d'este  espai  i  solament  podran  fer  ús  d'este  servei  mentre  siga  efectiva  esta
autorització.

Les condicions per a la sol·licitud i gaudi del Servei són les recollides en el
Reglament de Funcionament del Servei de Cotreball.

Article 3.- Quantia.

Zona de treball Jornada de treball Tarifa mensual*
Amazonia Room: Zona comuna de cotreball Jornada completa. 80€

Mitja jornada 50€

Zona de treball Jornada de treball Tarifa mensual*
Sabana Workshop: Zona comuna de cotreball

artesans.
Jornada completa. 80€

Mitja jornada 50€

Zona de treball Despatx. Tarifa  mensual*

Amazonia Room: Zona 
de despatxos.
Per a equip de 
persones.

Despatx núm. 1: “Jaguar room”:  
Superfície de 13.56 m2. 
Capacitat per a mínim 3, màxim 5 persones.

250€

Despatx núm. 2: “Monkey room”:
Superfície de 13.46 m2. 
Capacitat per a mínim 2, màxim 5 persones. 

200€

Despatx núm. 3: “ Turtle room”:
Superfície de 13.56 m2.
Capacitat per a mínim 2, màxim 5 persones.

200€

Despatx núm. 5 “Cocodile room”:
Superfície de 9,98 m2. 
Capacitat per a mínim 1, màxim 2 persones.

150€

Despatx núm. 6: Tucan room”:
Superfície de 16.16 m2. 
Capacitat per a mínim 3, màxim 6 persones.

300€

*Duració mínima: 6 mesos 



Zona de treball Bons hores mensuals Tarifa mensual**
Amazonia Room: Zona 
comuna de cotreball.

Bo de 20 hores mensuals. 20€
Bo de 40 hores mensuals 40€
Bo de 60 hores mensuals. 60€
Bo de 80 hores mensuals. 80€

**Les hores no utilitzades en un mes no s'acumularan al següent.  

Espais comuns Tarifa cotreball
Sala reunions 5 € /hora
Sala formació 10 € / hora

Sala showroom 10 € / hora

Article 4.- Bonificacions i Exempcions

Els  usuaris  preferents,  considerats  com a tals  conforme al  Reglament  de
funcionament del Servei de Cotreball, tindran una bonificació del 100% en l’abonament
d'este preu públic, durant els primers 6 mesos de la primera autorització concedida per a
l'ús, bé a jornada completa, bé a jornada parcial, dels espais de treball compartit de les
zones comunes de cotreball Amazònia Room i Sabana Workshop.

Article 5.- Gestió i cobrament

L'usuari  de l'espai  Hubitat,  que desitge  fer-ne ús, ha  d’efectuar  abans  el
pagament del preu públic en la quantia que li corresponga, en funció de l'autorització
municipal que li haja sigut concedida i el quadre de tarifes establit en l'article 3 anterior.

La  liquidació  del  preu  públic  que  corresponga  se  li  practicarà  en  les
dependències  municipals  de  l’OMAC,  perquè   l’ingresse  en  les  entitats  bancàries
autoritzades.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Preu Públic entrarà i seguirà en vigor mentre no s'acorde la seua
modificació o derogació expressa, en virtut de l'acord plenari d'aprovació, i entrarà en
vigor el mateix dia que s’aprove. 


