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PREUS PÚBLICS 2022

8. PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE FORMACIÓ, CREACIÓ I INNOVACIÓ EN
NOVES TECNOLOGIES (INFORMÀTIQUES I AUDIOVISUALS) I EN INDÚSTRIES
CREATIVES

Tarifes
Les quanties de les tarifes són la contraprestació econòmica total a abonar per les
persones usuàries, incloent l’impost sobre el valor afegit en aquells casos en que sigui
aplicable d’acord amb la normativa d’aquest impost.

TARIFA
1. Utilització aules A1 i A2
2. Utilització aules petites i seminaris A3, B4, C1 i C2
més estudis de so 1 i 2
3. Utilització aula divisible en B1, B2, B3

Euros/hora
23,82
11,93

3.1. un terç
3.2 dos terços
3.3 aula sencera
4. Utilització plató audiovisual i sala polivalent

11,93
23,92
33,30
47,70

Bonificacions:
S’aplicaran bonificacions als preus públics per usos continuats o grans usos dels
espais de Torre Barrina, en els supòsits següents:
•

En el cas de sol·licituds realitzades directament per centres educatius, entitats
de lleure infantil i juvenil i universitats o acadèmies de formació especialitzades
en indústries digitals i creatives per afavorir projectes educatius TIC,
audiovisuals o multimèdia realitzats per estudiants i que no persegueixin
finalitat lucrativa, i que no formin part de cap estratègia d’intervenció pública
avalada per àrees municipals. Els treballs realitzats estaran subjectes com a
mínim a llicència Creative Commons NC (no comercial**) i indicaran en els
crèdits la col·laboració de Torre Barrina. La bonificació serà del 25 per cent del
preu d’ús establert per a paquet contractat de 5 sessions i del 50 per cent a
partir la 6èna sessió d’ús.

•

En el cas de projectes de la mateixa naturalesa plantejats per empreses o
particulars, les bonificacions seran del 25 per cent de descompte a partir de la
6ena sessió, i del 50 per cent de descompte a partir de la 11ena sessió, amb
una durada màxima d’un trimestre.

8. Preus públics del servei de formació, creació i innovació en noves tecnologies
(informàtiques i audiovisuals) i en indústries creatives
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