TARIFES VIGENTS PER L'ANY 2016

Sales de conferències

CAPACITAT

DIA SENCER

MIG DIA

Sala Nicolau d'Olwer

50 persones

600 €

350 €

Sala Pi i Sunyer

45 persones

600 €

350 €

Sala Pere Coromines

90 persones

1.235 €

720 €

Sala Prat de la Riba

150 persones

1.650 €

1.030 €

Sales de reunió

CAPACITAT

DIA SENCER

MIG DIA

Sala Fontserè

20 persones

310 €

205 €

Sala Puig i Cadafalch

25 persones

460 €

310 €

DIA SENCER

MIG DIA

Claustre de la planta baixa i atri

1.600 €

1.000 €

Claustre 1er pis i Jardí Mercè Rodoreda

2.000 €

1.500 €

Tots dos claustres i Jardí Mercè Rodoreda

3.000 €

2.000 €

Espais per a celebracions

Serveis addicionals per als actes celebrats a les sales :
‐ Enregistrament de vídeo :
‐ Videoconferència :

600 €/dia
1.050 €/dia

Serveis addicionals per als actes celebrats ls espais per celebracions :
‐ Equip de so per a parlaments :

350 €/dia

Despeses extraordinàries :
‐ Si l'acte es desenvolupa fora de l'horari habitual d'obertura de l'IEC cal afegir els següents costos
— vigilant
21 €/hora
— tècnic/a
42 €/hora
‐ Servei de neteja específic, quan la naturalesa de l'acte així ho requereixi (a consultar).
‐ Fotocòpies : 0,15 €/còpia
‐ En el cas que se celebrin actes durant el cap de setmana, en dia festiu o durant els períodes en què l’IEC només
obre al matí (per Setmana Santa, pel juliol, per l’agost i per Nadal), a més de les despeses extraordinàries que es
meritin en seguretat, servei tècnic o neteja, l’entitat organitzadora de l’acte ha d’abonar una taxa per a compensar
les despeses generals que comporta l’obertura de l’IEC, d’acord amb les tarifes següents:
— obertura fins a quatre hores
— obertura de més de quatre hores
Cap de les tarifes esmentades inclou l'IVA.

300 €
500 €

