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1. SERVEIS AUDIOVISUALS
1.1. Venda / cessió drets d’imatges
Cessió d’imatges per a treballs de publicitat, preu/se
Cessió drets d’imatge vídeos externs polítics/socials/interns, drets
per 1 any, p./obra-edició

15,00.- €
30,00.- €

1.2. Arxiu ADAG vídeo
Accés a l’arxiu ADAG per a consultes + accés a magnet. +
operador, p./hora
Còpies d'arxius (inclòs DVD), 1 còpia simple, preu/ per 1
manipulació
Digitalització cintes vídeo diversos formats analògics, preu/hora
Còpia DVD/CD, amb o sense serigrafia i caixa inclosa (a partir de
21 en endavant), p./u.
Funda de paper DVD/CD, p./u.
Funda de plàstic DVD/CD, p./u.
Caixa rígida DVD/CD, p./u.
Per cada manipulació extra de màster/recerca arxiu
Servei emmagatzematge/dipòsit de documentació a l’arxiu ADAG,
m3, preu/mes

50,00.- €
8,00.- €
10,00.- €
2,00.- €
0,40.- €
0,46.- €
0,70.- €
7,00.- €
10,00.- €

1.3. Arxiu ADAG ràdio
Venda d’àudio per a mitjans de comunicació, preu/minut
Còpies d’arxiu, 1 còpia simple, preu per 1 manipulació
Digitalització cintes àudio diversos formats analògics, preu/hora
Accés a l’arxiu ADAG per a consultes + accés a MD/HD + oper.,
p./hora
Per cada manipulació extra de cintes màster/recerca arxiu

15,00.- €
8,00.- €
10,00.- €
50,00.- €
7,00.- €

1.4. Producció ràdio
Megafonies en gral., producció falca de 15 a 30 segons,
preu/unitat
Lloguer estudi producció ràdio + tècnic/lloguer infraestructures
cont./emissions, p./hora

34,00.- €
90,00.- €

1.4.1. Producció interna de falques ràdio
Producció interna per a serveis municipals de falques, per cada
locució, p/u.
Disseny creatiu 1 falca de ràdio, preu/u.

30,00.- €
16,00.- €
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1.4.2. Treballs adjudicataris de publicitat ràdio
Falques
Durada
20"
20"
20"
60"
25"

Campanya
Unitària
6 mesos
1 any
1 any
Unitària

Passis
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat

Preu
5,00.- €
4,00.- €
3,00.- €
10,00.- €
6,00.- €

Patrocinis
Campanya
6 mesos
1 partit
6 mesos
1 mes

Espai
Magazín matinal + selecció tarda
Retransmissió esportiva (no exclusiva)
Musicals
Col·laboradors

Preu
2.000,00.- €
70,00,- €
1.000,00.- €
200,00.- €

Produccions
Producte
Falca de 15 a 30 segons a una veu
Falca de 15 a 30 segons a dues veus

Preu
30,00.- €
50,00.- €

1.5. Producció audiovisual
Producció int. serv. espots/vídeos fins a 60” editats, p.(sense cost
suport)
Producció int. serv. espots/vídeos fins a 30” editats, p.(sense cost
suport)
Gravació + edició + edició per blocs + difusió internet sessions
plenàries, p./u.
Locució interna i ús extern p./convocatòria
Locució externa (convocatòria especial) p./convocatòria
Locució externa (convocatòria especial off llarg) p./convocatòria
Disseny creatiu (disseny espot/vídeo fins a 60”) p./unitat

150,00.- €
120,00.- €
440,00.- €
45,00.- €
80,00.- €
190,00.- €
18,00,- €

1.5.1. Contractació d’espais, serveis i material audiovisual
Gravació + operador càmera p./u./hora
Gravació + operador càmera p./u./ jornada 7 hores
Edició/servei postproducció preu/unitat/hora
Edició/servei postproducció preu/unitat/jornada 7 hores
Sala de maquillatge, preu /hora
Sala de maquillatge, preu/jornada (8 hores)
Càmera SONY HVR-Z1E + trip. + bat. + mic. + targeta grabador extern
HD, p./u./dia

70,00.- €
250,00.- €
70,00.- €
250,00.- €
15,00.- €
80,00.- €
30,00.- €

Catàleg dels Preus dels serveis de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL. aprovats per l’acord núm.106, de 28 de desembre de
2017,modificats per l’acord núm. 62, de 3 d’abril i per l’acord 124, de 30 de juliol de 2018
Pàg. 4

Micròfon corbata AKG C417 preu/unitat./dia
Micròfon Sennheisser MD441-421 o BF 521-527-531 p./u.././dia
Kit micro inalàmbric (emis./receptor) corbata Sennheiser p./u./dia
Servei wifi acces point per fibra òptica simètrica 50 usuaris p./u./dia
Servei wifi acces point per fibra òptica simètrica 50 usuaris p./u./mes
Servei wifi acces point per fibra òptica simètrica 100 usuaris p./u./dia
Servei wifi acces point per fibra òptica simètrica 100 usuaris p./u./mes
Servei wifi acces point per fibra òptica simètrica 200 usuaris p./u./dia
Servei wifi acces point per fibra òptica simètrica 200 usuaris p./u./mes
Servei wifi acces point per fibra òptica simètrica 400 usuaris p./u./dia
Servei wifi acces point per fibra òptica simètrica 400 usuaris p./u./mes
Servei ‘housing’ (allotjament físic d’equips a instal. tècniques CA/RU)
p. unitat./rack/mes
Plató 1 del Centre Audiovisual
Plató 1/preu per rodatge /dia
Plató 1/preu per servei neteja
Plató 1/preu per servei consergeria/hora
Plató 1/preu per servei integral consums (electricitat + gestió)
KW/hora
Plató 1/preu per rodatge nocturn (a partir 23h) projectes en
coproducció /hora
Ús diferents espais rodatge en una mateixa jornada: shootingMIX/dia
Ús diferents espais rodatge en una mateixa jornada: shootingMIX/mitja
jornada
Tècnic de rodatge plató, a partir de les 18.00h / hora
Tècnic de rodatge plató, entre les 09.00h i les 18.00h / hora
Tècnic especialista / hora
Bonificació empreses audiovisuals residents al CA (només aplicable els
dies feiners)
Pack projector + pantalla 16:9 + àudio
Estabilitzador de mà per a càmera GLIDECAM 4000-Pro p./u./dia
Kit il·luminació modular per a rodatge + kit Pro-ligth,Tota + ommni +
finestra Rifa 500W, para-sol, 2 frames, gels dues mides, dos flexi,
bandera, maleta DV Creator 55 Kit p./u./dia
Assessorament estereoscòpic p./u./1 jornada

8,00.- €
9,00.- €
20,00.- €
09,09.- €
72,84.- €
18,19.- €
145,68.- €
36,38.- €
291,36.- €
72,76.- €
582,72.- €
78,00.- €

500,00.- €
100,00.- €
40,00.- €
0,60.- €
62,50.- €
1.500,00.-€
850,00.-€
40,00.-€
0,00.-€
40,00.-€
-30%
200,00.-€
100,00.-€
25,00.-€
200,00.-€

Plató 2 del Centre Tecnològic i Universitari
Vegeu els preus a l’apartat 3.1
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1.6. Rodatges cinematogràfics, fotogràfics i publicitaris

Espais
Preu / dia
La Tèrmica

Preu/dia
amb finalitat
comercial o
lucrativa

Suport tècnic
obligatori
Preu / hora

Neteja

Consum elèctric

1.200,00.- €

40,00 - €. 120,00.- €

0,25.- €/Kw

950,00.- €

40,00 - €. 120,00.- €

0,25.- €/Kw

40,00 - €.

60,00.- €

0,25.- €/Kw

40,00 - €. 120,00.- €

0,25.- €/Kw

500,00.- €

40,00 - €.

60,00.- €

0,25.- €/Kw

500,00.- €

40,00 - €.

60,00.- €

0,25.- €/Kw

950,00.- €

40,00 - €. 120,00.- €

0,25.- €/Kw

1.500,00.- €

40,00 - €. 120,00.- €

0,25.- €/Kw

Antiga porteria

500,00.- €

40,00 - €. 120,00.- €

0,25.- €/Kw

Sala Miranda o
Sala Zero

500,00.- €

40,00 - €. 120,00.- €

0,25.- €/Kw

1.500,00.- €

40,00 - €. 120,00.- €

0,25.- €/Kw

Dents de Serra
Façana Dents de
Serra*
La Troca
Centre d’Arts en
Moviment 1
Centre d’Arts en
Moviment 2
Carrers i altres
Centre
Tecnològic

Sala Nau B1
Coworkings i
mòduls Centre
Audiovisual (**)
Recepció i altres
zones Centre
Audiovisual (**)

2000. - €
1.200,00.- €

1.200,00.-€

40,00.-€

120,00.-€

0,25.-€/Kw

1.000,00.-€

40,00.-€

120,00.-€

0,25.-€/Kw

(**) Només es pot utilitzar els caps de setmana i/o festius, i en coordinació amb els residents
afectats.

Condicions específiques dels rodatges:
· És obligatori el servei de suport tècnic en tots els rodatges.
· La neteja dels espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats
o altres que a causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un
procediment habitual, en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.
· Els preus no inclouen el consum elèctric addicional, en el pressupost es quantificarà
una estimació del cost, que serà revisada un cop s'hagi acabat el rodatge.
· Les persones físiques i entitats que presentin un projecte sense finalitat de lucre poden
sol·licitar la col·laboració de la Societat per obtenir una reducció en el preu de
determinats espais, i segons les característiques del rodatge, per a la resta dels
conceptes. Els rodatges de grups musicals a la Nau B1 també poden presentar una
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proposta de col·laboració. L’articulació d’aquestes reduccions es farà a través d’un acord
de col·laboració.
(*) L’ús de la façana per a pintura contempla els aspectes següents: 1) la jornada prèvia
de preparació tindrà un preu/u de 900,00.-€; 2) abans de procedir als treballs de pintura
s’ha de dipositar una fiança de 2.000,00.-€; 3) en acabar els treballs s’ha de deixar
repintada la superfície utilitzada amb el color original de la façana, i 4) es podrà utilitzar
la plaça exterior per al rodatge i l’interior per atrezzo i materials.
1.7. Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC)
Servei FIRA MAC Espai Expositiu, preu/m2
Servei FIRA MAC Demo
Servei FIRA MAC Catàleg
Inscripció MAC Formació

25,00 .- €
100,00.- €
60,00.- €
5,00.- €
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2. VISITES GUIADES PER A GRUPS, TALLERS PER A ESCOLES, CURSOS I TALLERS, I
ESPECTACLES
2.1. Visites guiades per a grups.
Visites d’una hora de durada. Preu per grup amb un màxim de 30 participants.
Grups escolars de Granollers i grups universitaris
Grups de fora de Granollers

gratuït
52,00.- €

Visites de dues hores de durada. Preu per grup amb un màxim de 30 participants.
Grups d’escolars de Granollers
Grups de fora de Granollers

gratuït
80,00.- €

Altres visites. Preu per grup amb un màxim de 30 participants.
Altres visites a petició del grup, preu per hora

60,00 .- €

2.2 Tallers per a escoles. Preu per grup amb un màxim de 30 participants.
Taller d’una hora de durada
Taller d’una hora i mitja de durada
Taller de dues hores de durada
Taller de tres hores de durada
Visita complementària a la Tèrmica de 30’

52.- €
62,00.- €
75.00.- €
105,00.- €
10,00.-€

En cas de tallers tecnològics, els centres educatius de Granollers podran gaudir d’una
sessió de taller gratuït per un dels nivells educatius al llarg del curs escolar.
2.3. Cursos i tallers. Preu per participant.
S’aplicarà la tarifa adequada segons les característiques de la formació programada.
Tarifa A
Tarifa B
Tarifa C
Tarifa D
Tarifa E

gratuït
2,48.- €
4,13.- €
6,61.- €
8,26.- €

La tarifa a aplicar està condicionada al grau de perfeccionament de la tècnica o
temàtica del taller i del nombre total d’hores.

Catàleg dels Preus dels serveis de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL. aprovats per l’acord núm.106, de 28 de desembre de
2017,modificats per l’acord núm. 62, de 3 d’abril i per l’acord 124, de 30 de juliol de 2018
Pàg. 8

Cursos i tallers al Centre Audiovisual. Preu per participant.
Formació 2 hores (mínim grup de 25 participants)
Formació 25 hores (mínim grup de 25 participants)

30,00.- €
60,00.- €

2.4. Espectacles
Entrada espectacles familiars,
menors de 3 anys
Entrada espectacles familiars, fins a
12 anys
Entrada espectacles familiars, a
partir de 12 anys i adults ‘1’
Entrada espectacles familiars, a
partir de 12 anys i adults ‘2’
Entrada espectacles familiars, a
partir de 12 anys i adults ‘3’
Entrada espectacles familiars, a
partir de 12 anys i adults ‘4’
Concerts entrada general ‘1’
Concerts entrada general ‘2’
Concerts entrada general ‘3’
Concerts entrada general ‘4’
Guarda-roba / per penjador

0,00.- €
2,48.- €
4,14.- €
4,96.- €
5,79.- €
6,62.-€
4,14.- €
8,27.- €
12,40.- €
16,53.- €
0,83.- €

(*) En aquests preus es podran aplicar descomptes o bonificacions dins del marc del conveni signat amb
Granollers Escena, S.L. per a les campanyes de promoció impulsades des de "Escena Gran".
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3. CESSIÓ D’ÚS DELS EQUIPAMENTS I ESPAIS
Consideracions generals:
1) Els preus per la utilització dels equipaments està diferenciat segons les categories
següents:
A. Preu a aplicar a usos d'empreses, entitats o persones que no compleixen els
requisits dels grups ‘B’ i ‘C’.
B. Preu per Activitats organitzades per entitats inscrites al registre municipal i
per altres organismes públics que cobrin per l’activitat. En cas de fires i/o
esdeveniments de qualsevol mena, es considera cobrar per l’activitat quan
l’entitat subcontractant cobri per taquilla (entrada al públic) o per lloguer
d’estands a tercers.
C. Preu per Activitats realitzades per l’Ajuntament de Granollers, empreses
municipals i organismes autònoms; o per les entitats inscrites al registre
municipal d’entitats que no cobrin per l’activitat, o d’altres administracions
públiques i els seus organismes dependents que no cobrin per l’activitat. També
s’aplicarà aquest preu als artistes residents de l’Espai d’Arts, dels Bucs d’assaig
musical, i del Centre d’Arts en Moviment que sol·licitin espais de manera puntual
per desenvolupar el seu projecte i que no cobrin per l’activitat..
2) A banda de l’import d’utilització establert en els quadres de preus dels serveis
següents, hi caldrà afegir -en cas que se’n generin- els costos de les despeses
extraordinàries que poden ser diferents en funció de l’equipament utilitzat, del tipus i
característiques de l'activitat. Es considera ‘despeses extraordinàries’ les següents: a)
Retirada de residus / b) Increment d’hores de neteja per l’estat en que s’ha deixat l’espai
/ c) subministrament o reposició de taules, cadires o altres elements d) personal de
logística i manteniment. (vegeu preus a l’apartat 6)
3) En les peticions per esdeveniments singulars com fires, festivals, i similars, s’aplicarà
un 10% sobre l’import de l’ús de l’espai i dels serveis de consergeria, neteja i suport
tècnic, en concepte de coordinació i gestió administrativa.
4) Les empreses amb residència a Roca Umbert gaudiran del 15% de descompte en el
preu d’altres espais que sol·licitin per a usos puntuals i complementaris a la seva
activitat.
5) Les persones físiques i entitats que presentin un projecte vinculat als objectius de la
fàbrica poden sol·licitar la col·laboració de la Societat per a obtenir una reducció en el
preu d’ús de determinats espais, i segons les característiques de l’activitat. L’articulació
d’aquestes reduccions es farà a través d’un acord de col·laboració.
6) Les condicions de pagament són les següents: 50% del pressupost, com a més tard 1
mes abans de l’inici de l’activitat en concepte de reserva formal de l’espai, la resta en
acabar l’activitat; en cas de cancel·lació, si aquesta s’efectua amb menys de 15 dies
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d’antelació s’abonarà un 25% del pressupost; essent obligació de l’adjudicatari la difusió
pública de la cancel·lació.
Tots els pagaments es faran per domiciliació bancària.
7) A més d’aquestes consideracions especials, consulteu les condicions especifiques de
cada espai.
3.1. Centre Tecnològic i Universitari
Espai
Ús de l'espai

Consergeria

Neteja

Aules
Sala d’actes CTUG
Plató 2 CTUG
de dilluns a divendres, dins del
calendari i horari públic de 9 a 14h.
de dilluns a divendres de les 14h. a
les 21h.
a partir de les 21h., caps de
setmana, festius o dies de
tancament del centre
Neteja segons activitat

Suport tècnic Suport tècnic extern opcional
Consum
Consum elèctric, només pel Plató
elèctric

A
B
C
Preu/hora Preu/hora Preu/hora
20,00.- €
20,00.- €
0,00.- €
25,00.- €
25,00.- €
0,00.- €
20,00.-€
20,00.-€
0,00.-€
15,00.- €

0,00.- €

0,00.- €

15,00.- €

15,00.- €

0,00.- €

18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

25,00.- €

25,00.- € 25,00.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

Condicions específiques per a la utilització dels espais del Centre Tecnològic i
Universitari:
· La consergeria és obligatòria.
· El suport tècnic extern és opcional.
· La neteja es facturarà segons el tipus d'activitat que es porti a terme. La neteja dels
espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats o d’altres que
a causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un procediment habitual,
en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.
· Les peticions per portar a terme activitats de caire periòdic, de més de 50 hores al llarg
d'un any, tindran una reducció d'un 25% en el preu de l'espai.
3.2. La Troca

Espai
Ús de
l'espai

Aplegador
Resta d’espais

A
B
C
Preu/hora +
Preu/hora +
Preu/hora
Preu/hora
Preu/hora
4 hores
4 hores
25,00.- €
20,00.- €
12,50.- €
10,00.- €
0,00.- €
15,00.- €
12,00.- €
7,50.- €
6,00.- €
0,00.- €
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De dilluns a
divendres de les
9 del matí a les
Conserge
21h
ria
Altres horaris,
caps de setmana
o festius
Neteja segons
Neteja
activitat
Suport Suport tècnic
tècnic
extern opcional

15,00.- €

15,00.- €

15,00.- €

15,00.- €

0,00.- €

20,00.- €

20,00.- €

20,00.- €

20,00.- €

20,00.- €

18,00.- €

18,00.- €

18,00.- €

18,00.- €

18,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

Condicions específiques per la utilització dels espais de La Troca:
· La consergeria és obligatòria per als usos de tipus A.
· El suport tècnic extern és obligatori quan s’utilitzen equips audiovisuals (mínim 3h.).
· La neteja es facturarà segons el tipus d'activitat que es porti a terme. La neteja dels
espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats o d’altres que
a causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un procediment habitual,
en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.
· Les peticions per portar a terme activitats de caire periòdic, de més de 50 hores al llarg
d'un any, tindran una reducció d'un 25% en el preu de l'espai.
3.3. Sala d’actes
A
B
C
Preu/hora +
Preu/hora +
Preu/hora
Preu/hora
Preu/hora
4 hores
4 hores
Ús de
l'espai

Sala d’actes

De dilluns a
divendres de les
9 del matí a les
Suport
21h.
tècnic
obligatori Altres horaris,
caps de setmana
o festius
Neteja segons
Neteja
activitat

25,00.- €

20,00.- €

12,50.- €

10,00.- €

0,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

20,00.- €

20,00.- €

0,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

18,00.-€

18,00.-€

18,00.-€

18,00.-€

18,00.-€

Condicions específiques per a la utilització de la Sala d’actes:
· El suport tècnic extern és obligatori.
· La neteja es facturarà segons el tipus d'activitat que es porti a terme. La neteja dels
espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats o d’altres que
a causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un procediment habitual,
en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.
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3.4. Dents de Serra
A
6 hores/dia
Ús de l'espai

Nau de Dents de
Serra

Dies de
muntatge i
desmuntatge
Consergeria
De dilluns a
divendres, de 8 a
14h.
A partir de les 14h,
caps de setmana o
festius
Lavabos
Neteja
Neteja sala
Neteja intensa
Suport tècnic o
Suport tècnic
logístic opcional
Consum
Consum elèctric
elèctric

B

C

Més de 6
Més de 6
6 hores/dia
Preu/dia
hores/dia
hores/dia

300,00.- € 600,00.- € 150,00.- € 300,00.- € 65,00.- €
150,00.- € 300,00.- €

75,00.- € 150,00.- € 15,00.- €

Preu/hora Preu/hora Preu/hora Preu/hora Preu/hora

15,00.- €

15,00.- €

15,00.- € 15,00.- €

0,00.- €

18,00.- €

18,00.- €

18,00.- € 18,00.- € 18,00.- €

35,00.- €
85,00.- € 85,00.- € 85,00.- € 85,00.- €
85,00.- €
120,00.- € 120,00.- € 120,00.- € 120,00.- €
120,00.- €
25,00.- €

25,00.- €

0,25.- €

0,25.- €

25,00.- € 25,00.- € 25,00.- €
0,25.-€

0,25.-€

0,25.- €

Condicions específiques per la utilització de Dents de Serra:
· La consergeria és obligatòria.
· La neteja es facturarà segons el tipus d'activitat que es porti a terme. La neteja dels
espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats o d’altres que
a causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un procediment habitual,
en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.
· En cas d’ús continuat de l’equipament durant més de 10 dies seguits, s’aplicarà un
descompte del 15% en el preu d’ús de l’espai
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3.5. La Tèrmica
A

Ús de l'espai
Dies de
muntatge i
desmuntatge

La Tèrmica

Consergeria
De dilluns a
divendres, de 8 a
14h.
De dilluns a
divendres de les
14h. a les 21h.
A partir de les
21h., caps de
setmana, festius
o dies de
tancament del
centre
Neteja sala /
Neteja
Neteja intensa,
segons activitat.
Suport tècnic o
Suport tècnic
logístic opcional
Consum elèctric
Consum elèctric
€/Kw

B
C
Més de 6
Més de 6
6 hores/dia
6 hores/dia
Preu/dia
hores/dia
hores/dia
300,00.- € 600,00.- € 150,00.- € 300,00.- € 20,00.- €
150,00.- € 300,00.- €

75,00.- € 150,00.- € 10,00.- €

Preu/hora Preu/hora Preu/hora Preu/hora Preu/hora

15,00.- €

15,00.- €

15,00.- €

15,00.- € 15,00.- €

15,00.- €

15,00.- €

15,00.- €

15,00.- € 15,00.- €

18,00.- €

18,00.- €

18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

85,00.- €
85,00.- € 85,00.- € 85,00.- € 85,00.- €
120,00.- € 120,00.- € 120,00.- € 120,00.- € 120,00.- €
25,00.- €

25,00.- €

25,00.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

25,00.- € 25,00.- €
0,25.- €

0,25.- €

*Condicions a la pàgina 11
Condicions específiques per a la utilització de La Tèrmica:
· La consergeria és obligatòria.
· La neteja es facturarà segons el tipus d'activitat que es porti a terme. La neteja dels
espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats o d’altres
que a causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un procediment
habitual, en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.
· El suport tècnic o logístic és obligatori quan s’utilitzen equips audiovisuals (mínim 3h.).
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3.6. Centre d’Arts en Moviment

A

B
C
Més de 6
6
Més de 6
6 hores/dia
Preu/dia
hores/dia hores/dia hores/dia
Ús de l'espai

Sala Parquet

400,00.- € 800,00.- € 250,00.- € 500,00.- € 200,00.- €

Sala oberta

300,00.- € 600,00.- € 250,00.- € 350,00.- € 200,00.- €

Consergeria
De dilluns a
divendres, de 8 a
14h.
De dilluns a
divendres de les
14h. a les 21h.
A partir de les
21h., caps de
setmana, festius
o dies de
tancament del
centre
Neteja segons
Neteja
activitat
Suport tècnic o
Suport tècnic
logístic opcional
Consum elèctric
Consum elèctric
€/Kw

Preu/hora Preu/hora Preu/hora Preu/hora Preu/hora

15,00.- € 15,00.- € 15,00.- €

15,00.- € 15,00.- €

15,00.- € 15,00.- € 15,00.- €

15,00.- € 15,00.- €

18,00.- € 18,00.- € 18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

18,00.- € 18,00.- € 18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

25,00.- € 25,00.- € 25,00.- €

25,00.- € 25,00.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

Condicions específiques per a la utilització del Centre d’Arts en Moviment:
- La consergeria és obligatòria.
- La neteja es facturarà segons el tipus d'activitat que es porti a terme. La neteja dels
espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats o altres que a
causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un procediment habitual,
en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.
- El suport tècnic o logístic és obligatori quan s’utilitzen equips tècnics (mínim 3h.).
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3.7. Espai d’Arts
A

B
C
Més de 6
6
Més de 6
6 hores/dia
Preu/dia
hores/dia hores/dia hores/dia
Ús de l'espai

Sala Miranda

300,00.- € 500,00.- € 150,00.- € 300,00.- € 150,00.- €

Espai Zero

400,00.- € 800,00.- € 250,00.- € 500,00.- € 250,00.- €
Preu/hora Preu/hora Preu/hora Preu/hora Preu/hora

Consergeria

Neteja

De dilluns a
divendres, de 8h
a 21h.
A partir de les
21h., caps de
setmana, festius
o dies de
tancament del
centre
Neteja segons
activitat

15,00.- €

15,00.- € 15,00.- €

15,00.- € 15,00.- €

18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

18,00.- € 18,00.- €

25,00.- € 25,00.- €

25,00.- € 25,00.- €

Suport tècnic /
assessorament
professional

Suport tècnic o
logístic opcional

25,00.- €

Consum elèctric

Consum elèctric
€/Kw

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

Condicions específiques per a la utilització de l’Espai d’Arts:
· La consergeria és obligatòria.
· La neteja es facturarà segons el tipus d'activitat que es porti a terme. La neteja dels
espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats o d’altres que
a causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un procediment habitual,
en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.
· El suport tècnic o logístic és obligatori quan s’utilitzen equips audiovisuals (mínim 3h.).
· Les peticions per portar a terme activitats de caire periòdic, de més de 50 hores al llarg
d'un any, tindran una reducció d'un 25% en el preu de l'espai.
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3.8. Sala Nau B1

A

B
Més de 6
Més de 6
6 hores/dia
6 hores/dia
hores/dia
hores/dia
Ús de l'espai exclusiu per a
activitats musicals / sala de
concerts
Neteja

C
Preu/dia

1000,00.- € 1500,00.- € 300,00.- € 500,00.- €

65,00.- €

120,00.- € 120,00.- € 120,00.- € 120,00.- € 120,00.- €

Regidoria de l’espai €/h
Consum elèctric €/Kw

40,00.- €

40,00.- €

40,00.- €

40,00.- €

40,00.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

0,25.- €

Condicions especifiques per a la utilització de la Sala Nau B1:
· La regidoria de l’espai és obligatòria.
· La neteja és obligatòria. La neteja dels espais no inclou la recollida i gestió dels residus
o elements com decorats o d’altres que a causa del seu volum o composició no puguin
ser eliminats per un procediment habitual, en aquest cas s’aplicaran els preus detallats
a l’apartat 6.
· El servei de tècnic de llum i so és obligatori i serà a càrrec del/de la sol·licitant, qui
contractarà els servei a l’empresa acreditada a Roca Umbert.
· És obligatori la petició de llicència d’activitat i el compliment estricte de la Llei
d’espectacles. El/la sol·licitant es farà càrrec de la contractació del personal que se’n
deriva: controladors de sala, vigilants per a l’interior de la sala i per l’exterior, suport
logístic, etcètera.
· La societat es reserva el dret d'aplicar descomptes als preus de les entrades per a
determinades campanyes promocionals destinades a la promoció de l'espai i a la
captació de nous públics
· Per a activitats organitzades per escoles de música de la ciutat, s’aplicarà un descompte
del 50% en el preu d’ús de l’espai.
3.9. Altres espais

Taller 1 Edifici
E1
Taller 2 Edifici
E1

Dia

A
Setmana

28,00.- €

85,00.- €

214,00.- €

14,00.- €

42,50.- €

107,00.- €

28,00.- €

85,00.- €

214,00.- €

14,00.- €

42,50.- €

107,00.- €

Mes

Dia

B
Setmana

Mes

Condicions especifiques per la utilització dels Tallers:
· Aquest preu no inclou neteja. En finalitzar, l'espai s'ha de deixar net i buit, i en les
mateixes condicions en que es va lliurar. En cas contrari, la retirada de residus, neteja i
/ o reparacions finals estarà subjecta als preus especificats en l'apartat 6.
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3.10. Carrers interiors i aparcament

1 hora
Carrers interiors (cada 20
metres)
Instal·lació i consum
elèctric associat a l’ús dels
carrers interiors de Food
trucks o similars
Aparcament (cada plaça)
Neteja segons activitat

20,00.- €

------------18,00.- €

A
1 Dia (+8h)

B
1 hora 1 Dia (+8h)

160,00.- € 10,00.- €

C
Ús

80,00.- €

0,00.- €

-------

12,00.- €

12,00.- €

9,60.- € ------------- 18,00.- €

4,80.- €
-------

4,80.- €
18,00.- €

12,00.- €

Condicions específiques per la utilització dels carrers i de l’aparcament:
· La neteja dels espais no inclou la recollida i gestió dels residus o elements com decorats
o d’altres que a causa del seu volum o composició no puguin ser eliminats per un
procediment habitual, en aquest cas s’aplicaran els preus detallats a l’apartat 6.

Catàleg dels Preus dels serveis de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL. aprovats per l’acord núm.106, de 28 de desembre de
2017,modificats per l’acord núm. 62, de 3 d’abril i per l’acord 124, de 30 de juliol de 2018
Pàg. 18

4. RESIDÈNCIES PER A EMPRESES, COWORKERS I PROJECTES ARTÍSTICS
4.1. Residències per a empreses i coworkers
Servei superfície residència, preu mensual/m2
Servei superfície residència (promoció -20%), preu mensual/m2
Servei neteja, preu mensual/m2
Servei contribució electricitat/clima, preu mensual/m2
Servei neteja per a superfícies a partir de 41 m2, preu mensual
Servei contribució electricitat/clima a partir de 41 m2, preu mensual
Servei fibra òptica simètrica general, preu mensual/lloc treball
Servei control d'accés, informació, dinamització, preu
mensual/espai
Servei sala reunions, preu/hora
Servei sala de formació/presentacions (equips
tècnics/videoconferència), preu/hora
Servei sala taller, preu/hora
Servei sala taller, preu/dia (horari obertura CA)
Servei sala taller, preu/setmana (dies i horari obertura CA)
Servei sala locucions/estudi/postpo so (sense tècnic), preu/hora
Servei espai magatzem, preu mensual/m2
Servei impressora/fotocopiadora, preu/còpia A4 b/n
Servei impressora/fotocopiadora, preu/còpia A4 color
Servei impressora/fotocopiadora, preu/còpia A3 b/n
Servei impressora/fotocopiadora, preu/còpia A3 color
Servei de coworking fix, preu mensual
Servei de coworking fix (promoció -25%), preu mensual
Servei de coworking rotatiu, preu dia (aplicable per un mínim de 5
dies consecutius)
Servei de coworking rotatiu, preu dia (promoció -25%), aplicable per
un mínim de 5 dies consecutius
Servei de coworking rotatiu, preu mensual franja adscrita (8h-15h o
15h-22h)
Servei de coworking rotatiu (promoció -25%), preu mensual franja
adscrita (8h-15h o 15h-22h)
Servei de coworking fix, amb línia de suport per a ‘projectes
formatius’ i ‘inici projecte', amb contracte igual o posterior a
01/01/2018, preu mensual
Servei residència associada, preu mensual
Servei superfície residència amb línia de suport per a ‘projectes
estratègics’ i/o ‘projectes formatius’, amb contracte igual o posterior
a 01/01/2018, preu mensual/m2
Servei superfície residència amb línia de suport per a ’inici de
projecte’, preu mensual/m2
Fiança adjudicatari mòdul

13,75.-€
11,00.-€
2,00.-€
1,50.-€
82,00.-€
61,50.-€
5,48.-€
33,85.-€
3,00.-€
10,00.-€
6,00.-€
40,00,-€
200,00.-€
10,00.-€
6,00.-€
0,04.-€
0,10.-€
0,12.-€
0,16.-€
140,00.-€
105,00.-€
20,00.-€
15,00.-€
120,00.-€
90,00.-€
80,00.-€
40,00.-€
10,00.-€
10,00.-€
200.-€
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Fiança adjudicatari coworking
Fiança adjudicatari residència associada
Fiança adjudicatari Residència G3
Servei general Residència G3, preu mensual
Servei fibra òptica simètrica particularitzat, preu repercutit segons
ampliació de cabal
Servei telefonia: a) trucades entrants i de sortida a fix estatal:
gratuïtes; i b) trucades de sortida a mòbil i internacional: preu
segons consum/extensió adscrita
Servei de coworking amb contracte anterior al 01/01/2018, preu
mensual
Servei superfície residència amb contracte anterior al 01/01/2018,
preu mensual/m2
Servei superfície residència per a un mínim de 450 m2 d’ocupació i
amb consideració de ’projecte estratègic’, amb contracte anterior al
01/01/2018, preu mensual/m2
Servei superfície residència amb consideració de 'projecte
estratègic', amb contracte anterior al 01/01/2018, preu mensual/m2
Serveis i consums de consergeria, neteja, telèfon i fibra òptica, per a
les residències amb contracte anterior al 01/01/2018, preu
mensual/espai
Servei de fibra òptica simètrica general per a la resta d’edificis de
RU, amb contracte anterior al 01/01/2018, preu mensual/espai

105.-€
40.-€
200,00.-€
1.109,32.-€
preu de cost
preu de cost
75,00.-€
10,00.-€
4,00.-€
6,00.-€
167,28.-€
30,00.-€

· En finalitzar la residència, els espais s'han de deixar buits i recollits, i en qualsevol cas,
en les mateixes condicions en que es va lliurar. En cas contrari, la retirada de residus,
neteja i reparacions finals o reposició de mobiliari i/o material malmès estarà subjecta
als preus especificat en l'apartat 6.
4.2. Residències per a projectes artístics a l'Espai d’Arts
Tallers/Sales
Taller 1
Taller 2
Taller 3
Taller 4
Taller 5
Taller 8
Taller 9
Taller 10

Preu mensual
80,00 €
60,00 €
50,00 € + IVA
50,00 € + IVA
50,00 € + IVA
50,00 € + IVA
50,00 € + IVA
30,00 € + IVA

Tipus d’ús
Ús compartit*
Ús compartit*
individual i/o compartit
individual i/o compartit
individual i/o compartit
individual i/o compartit
individual i/o compartit
individual

Sala La Miranda

300,00 €

individual i/o compartit

Sala Zero

750,00 €

individual i/o compartit

Residència associada

Superfície
52,11m2
32,94 m2
34,58 m2
33,12 m2
30,36 m2
29,33 m2
31,71m2
11,89 m2

Quota anual 30€ + IVA
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Condicions específiques per les residències a l’Espai d’Arts:
· Les residències als tallers estan regulades per la normativa específica d’accés
· La neteja dels tallers correspon a cada artista.
· En finalitzar la residència, el taller s'ha de deixar buit i net, i en qualsevol cas, en les
mateixes condicions en que es va lliurar. En cas contrari, la retirada de residus, neteja i
reparacions finals estarà subjecta als preus especificats en l'apartat 6.
4.3. Residències per a projectes artístics al Centre d'Arts en Moviment
Franja matí, de dilluns a divendres de 8 a 16h.
30,00 € per dia / 100,00 € per setmana / 400,00 € per mes
Activitat gratuïta
(preu per un dels espais)

Franja tarda, de dilluns a divendres de 17 a 22h.
10,00 € per dia / 50,00 € per setmana / 200,00 € per mes
Altres horaris: 25,00 €/hora
Franja matí, de dilluns a divendres de 8 a 16h.
50,00 € per dia / 250,00 € per setmana / 1.000,00 € per mes

Activitat no gratuïta
(preu per un dels espais)

Franja tarda, de dilluns a divendres de 17 a 22h.
15,00 €per dia / 75,00 € per setmana / 300,00 € per mes
Altres horaris: 25,00 €/hora

Condicions específiques per les residències d’Arts en Moviment:
· Les residències estan regulades per la normativa específica d’accés
· En acabar cadascuna de les sessions de residència, l'espai s'ha de deixar net i ordenat,
per tal que la següent ocupació se'l trobi en condicions. En cas contrari, la neteja, retirada
de residus, neteja i / o reparacions finals estarà subjecta als preus especificats en
l'apartat 6.
4.4. Residències per a projectes artístics de grups musicals al CUB
BUC compartit per dos
grups

123.97 € per mes / grup

BUC per hores

9.92 € per hora

Sala d'enregistrament per
hores

16.53 € / hora
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5. PUBLICACIONS I MATERIAL PUBLICITARI
Objecte
Catàlegs arts visuals
Llibre-objecte
Tote bag
Samarretes

Preu
2,48.- €
3,31.- €
3,30.- €
8,00.- €

6. ELEMENTS MOBLES I D’ALTRES
Cessió / preu per dia
Targes de pàrquing
(unitat)
Papereres (unitat)
Plafons (unitat)
Mostradors (unitat)
Taules (unitat)*
Cadires (unitat)*

A

B

C

5,00.- €

5,00.- €

5,00.- €

10,00.- €
10,00.- €
40,00.- €
20,00/10,00.- €
4,00/2,00.- €

5,00.- €
5,00.- €
20,00.- €
10,00/5,00.- €
3,00 /1,00.- €

0,00.- €
0,00.- €
0,00.- €
5,00/0,00.- €
1,00/0,00.- €

* el preu de les taules i cadires es en funció de si s'han de desplegar i/o recollir

Reposició d’elements cedits i no
retornats, o d’elements malmesos
Mostradors (unitat)
Taules (unitat)
Cadires (unitat)
Altres elements
Altres serveis
Suport logístic i/o manteniment
Neteja exterior / interior
Retirada de residus

A/B/C
70,00.- €
70,00.- €
20,00.- €
Es pagarà el preu de compra, i instal·lació, més
un recàrrec del 20% en concepte de gestió
A/B/C
25,00.- € / hora i persona
(20% increment en cas d'horari nocturn o festius)
18,00.- €/hora
450,00.- €/ per contenidor

A tots els preus públics anteriorment exposats se’ls ha de sumar el percentatge d’IVA
corresponent en cada cas o l’impost que a tal efecte li sigui adjudicat.

Granollers, 30 de juliol de 2018
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