PRE
EUS VIGENT
V
TS LLO
OGUE
ER D’A
AULES I ALTRES
INSTA
AL·LAC
CIONS
S
1.1

Lloguer d’aules
d

Concep
pte

Tarifa ½ dia (*)

Tarifa 1 dia (*)

Tarifa per hores

Aules de Teoria

2€
132

264
2 €

22 €

Aules in
nformàtique
es

150
0€

300
3 €

25 €

1.2 Llloguer de
e sales
Concep
pte

Tarifa ½ dia (*)

Tarifa 1 dia (*)

Tarifa per hores

Actes
Sala d’A

180
0€

288
2 €

30 €

Sala de
e Juntes

150
0€

240
2 €

25 €

1.3 Llo
oguer de sales de
e restaura
ació
Concep
pte

Tarifa perr hores (**)

Tarifa pe
er hores (** )

(de 9-13 h i de 17-20 h)

(de 13-16
6h i de 20-22h)

Tariffa ½ dia (*)

Sales R i Q (per sepparat)

25 €

30
3 €

144 €

Sales R i Q (reservva conjunta)

45 €

55
5 €

264 €

ests preus no
n inclouen IVA
(*) Aque
(**) Tariifa per hore
es dins del tram horari e
especificat. Aquests prreus no incllouen IVA

1.2 Publicitat i màrqueting

Concepte

Tarifa (*)

Ocupació espai <15 m2
Primer dia de promoció

500 €

Segon dia i successius

400 €

Ocupació espai entre 15 m2 i 75 m2
Primer dia de promoció

675 €

Segon dia i successius

540 €

(*) Aquests preus no inclouen IVA

Condicions
1. La utilització de les aules i les instal·lacions de l’FME està sotmesa a l’autorització
prèvia mitjançant la sol·licitud escrita per part de la persona o unitat interessada a la
unitat d’Ordenació d’Estudis de l’FME. El fet d’omplir la sol·licitud implica l’acceptació
de les tarifes, normes i condicions establertes per l’FME.
2. Les quotes establertes no són fraccionables i s’han de satisfer prèviament a l’ús de les
instal·lacions. L’ocupació de ½ dia correspon a 6 hores ininterrompudes.
3. A més de les tarifes anteriors, que equivalen a un lloguer, seran a càrrec del
peticionari les despeses addicionals que es puguin generar: personal de neteja (*),
personal de seguretat, subministraments, serveis diversos, etc.
4. L’FME podrà demanar al sol·licitant en alguns casos, la constitució d’una fiança i/o
pòlissa d’assegurances per tal de:
‐ Efectuar el pagament de despeses addicionals que es generin
‐ Rehabilitar les instal·lacions o equips, el seu estat inicial, en cas de desperfectes.
5. En casos excepcionals l’FME podrà autoritzar preus diferents atenent a la singularitat
del tipus d’activitat o a d’altres circumstàncies.
6. Segons conveni establert amb l’empresa Merit School, el preu acordat de forma
específica per a la reserva d’espais serà de 7,10 € / h.

(*) Cost contractació extraordinària del personal de neteja: 13,35 € / hora (iva inclòs).
Cost contractació extraordinària del personal de seguretat: 18,50 € / hora (iva inclòs) vigilant
de seguretat; 10,50 € / hora (iva inclòs) auxiliar de control.

ANNEX
TARIFES D’APLICACIÓ A:
‐
‐
‐

‐
‐

Empreses o entitats externes a la UPC
Altres unitats externes a l’FME
Reserves efectuades per estudiants d’altres centres. P.E: Lectura de tesis
doctorals; sempre i quan cap membre del tribunal sigui professor d’alguna unitat
amb vinculació a l’FME.
Aquelles unitats de l’edifici U en que l’activitat que es du a terme els reporti un
moviment econòmic (ex: congressos, cursos, seminaris...)
Departaments amb vinculació a l’FME (EIO, MA1, MA2, MA3 i MA4) que
desenvolupin alguna activitat que els reporti un moviment econòmic (ex:
congressos, seminaris, cursos...)

AQUESTES TARIFES NO SERAN D’APLICACIÓ A:
‐

‐
‐
‐

Departaments amb vinculació a l’FME (EIO, MA1, MA2, MA3 i MA4) que
desenvolupin alguna activitat que no els reporti un moviment econòmic (ex:
reunions, sessions informatives...).
Estudiants de l’FME o d’altres centres que realitzin alguna activitat on participi
algun professor amb vinculació amb l’FME.
Unitats de l’edifici on l’activitat que duen a terme no els reporti un moviment
econòmic.
Activitats organitzades per l’ABEAM, Cangurs, Olímpics, promoció d’estudis...

