CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I CONDICIONS PER A L’ADQUISICIÓ D’UN IMMOBLE
A GRANOLLERS PER COMPLEMENTAR I AMPLIAR LES ACTIVITATS DE L’EQUIPAMENT
MUNICIPAL DE CAN MUNTANYOLA.
1.- Objecte.
Adquisició de bé immoble en el terme municipal de Granollers, amb diversos criteris
de selecció, de la plena propietat, lliure de tota mena de càrregues, gravàmens,
arrendataris, ocupants i precaristes, d’un immoble amb les característiques descrites a
continuació, per l’ampliació de les instal·lacions de l’equipament municipal de Can
Muntanyola , situat al polígon Palou Nord de Granollers.
2.- Situació.
Ubicació de l’immoble en un radi màxim de 500 metres a l’entorn de Can Muntanyola,
carrer Palautordera o carrer del Mig del polígon Palou Nord de Granollers, situat en
l’àmbit comprès en el plànol següent, situat en aquest mateix polígon . Es valorarà la
màxima proximitat a la seu de Can Muntanyola .

3.- Característiques.
Can Muntanyola és un equipament propietat de l’Ajuntament de Granollers, que
gestiona l’entitat municipal Granollers Mercat, on s’ubica el Centre de Serveis a les
Empreses, un equipament que acull serveis i activitats dirigides al foment de
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l'economia de la comarca i que proporciona tot tipus de serveis a l’empresa i als
emprenedors del municipi. L’antiga masia és també la seu de la delegació al Vallès
Oriental de la Cambra de Comerç, la qual posa a l’abast de les empreses de la comarca,
tots els seus serveis així com la Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat.
Can Muntanyola també acull els estudis de Grau en Enginyeria de l’Automoció de la
UVic-UCC, consolidat des del curs 2017-18 amb l’inici del Grau en Enginyeria de
l’Automoció, actualment ja impartint els dos primers cursos amb uns 100 alumnes, i ha
de continuar creixent amb nous espais per desenvolupar l’activitat docent, en aquesta
especialitat o altres de complementaries. Son necessaris espais polivalents, tallers,
laboratoris, aules, auditoris, etc..
La capacitat de creixement de Can Muntanyola és limitada i per tant es veu convenient
disposar de més superfície en algun immoble complementari, que permeti
compatibilitzar les actuals usos com a Centre de Serveis a les empreses i les activitats
docents en creixement.
3.1.- Situació de la Parcel·la
Superfície de sòl de la parcel·la superior als 3.000 m2
De forma el més regular possible per optimitzar els espais i evitar pèrdues per zones
tancades o no accessibles.
Superfície el màxim de plana, amb el mínim de pendents.
Es valorarà la possibilitat de poder enjardinar alguns espais o ubicar algun tipus
d’arbrat en la parcel·la, compatible amb els nous usos.

3.2.- Situació de l’Edificació
Superfície construïda superior als 1.000 m2, sobre rasant.
En planta baixa i sense barreres arquitectòniques o bé amb facilitat per suprimir-les
fàcilment.
Amb lavabos i serveis mínims, amb facilitat d’ampliació
L’alçada mínima dels interiors dels locals serà de 2,80 metres, per poder permetre la
seva climatització si s’escau.
Disposar de paviment adequat.
Preferentment amb moll de descàrrega o similar , per poder facilitar operacions de
càrrega i descàrrega pels tallers, laboratoris o zones de magatzem.Es valorarà una antiguitat en l’edificació no superior als 25 anys
3.3.- Qualitat de l’obra
Es valorarà el nivell d’acabats del immoble, la qualitat dels materials i la tipologia i
qualitat dels tancaments i façanes.
Es valorarà disposi del màxim de façanes amb obertures i facilitat de llum exterior i la
ventilació natural dels locals.
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3.4.- Nivell d’adaptabilitat
Es tindrà en compte la capacitat tècnica i econòmica del immoble per donar
compliment a necessitats docents, adaptabilitat a aules, tallers o possibles laboratoris

3.5.-Accessos i aparcament
Des dels carrers del polígon Palou Nord, amb facilitat d’entrades i sortides.
Es valorarà poder disposar d’espai per a zona d’aparcament.
3.6.-Serveis
Cal que disposi d’accés a tots els serveis i subministres, elèctric, aigua potable, gas o
facilitat o proximitat per adaptar-ne, telecomunicacions, fibra òptica o facilitat per
connectar-ne.
Es valorarà l’existència d’instal·lacions de climatització del immoble.
4.- Preu
D’acord amb les valoracions dels serveis tècnics d’Urbanisme:
Valor del sòl : entre 190 i 250 €/m2
Valor de l’edificació: entre 600 i 770 €/m2
Preu màxim estimat pel concurs : 1.400.000 € Iva exclòs
5.- Disponibilitat
Disponibilitat immediata .
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