PREUS CESSIÓ TEMPORAL D’ESPAIS
1.1

Cessió d’aules

Concepte

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Tarifa per hores

Aules de Teoria

162 €

324 €

30 €

Aules informàtiques

189 €

378 €

35 €

1.2 Cessió de sales
Concepte

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Tarifa per hores

Sala de reunions

135 €

270 €

25 €

Sala d’Actes

216 €

432 €

45 €

Sala de Juntes

189 €

378 €

35 €

1.3 Cessió de sales de restauració
Concepte

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Tarifa per hores

Sales R i Q (per separat)

162 €

324 €

30 €

Sales R i Q (reserva conjunta)

297 €

594 €

55 €

(*) Aquests preus no inclouen IVA

1.2 Publicitat i màrqueting

Concepte

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Ocupació espai <15 m2
Primer dia de promoció

500 €

Segon dia i successius

725 €

980 €

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

850 €

Segon dia i successius

980 €

1.695 €

Curtmetratges i espots publicitaris
Primer dia de promoció

2.035 €

Segon dia i successius

675 €

Reportatge fotogràfic
Primer dia de promoció

1.500 €

Segon dia i successius

500 €

(*) 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, 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.

(*) Cost contractació extraordinària del personal de neteja: 14 € / 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.

