Tarifes per l’ús dels espais,
equipaments i instal·lacions, 2022
A continuació trobareu les
tarifes dels tres campus

Seguides de les tarifes oficials
que proporcionen informació
més completa.

Lloguer d’espais i equipaments
Inaugurat el gener del 2009 i amb una superfície total de 34.000 m2, aprofita les instal·lacions dels edificis de l’antiga fàbrica tèxtil
de Ca l’Aranyó. Prop de 3.500 persones ocupen aquests nous espais destinats a la formació, la recerca i la producció en l’àmbit
de la comunicació i les tecnologies de la informació. Situat en el districte de la innovació del 22@, disposa d’un modern auditori
i de sales i espais amb l’equipament necessari per desenvolupar-hi conferències, congressos, actes culturals, presentacions de
productes, reunions i accions formatives. A més, disposa d’espais tècnics com platós, sales d’edició de vídeo i locutoris de ràdio.

Campus del Poblenou

AUDITORI DEL POBLENOU

208 places

1.150 € mitja jornada
1.855 € jornada

SALES DE REUNIONS

de 8 a
22 places

225 € mitja jornada
325 € jornada

Roc Boronat, 138. Barcelona

SALA DE CONFERÈNCIES

AULES DE TAULES I CADIRES

de 24 a
42 places

1.150 € mitja jornada
1.855 € jornada

SALA D’ACTIVITATS

de 45 a
60 places

614 € mitja jornada
977 € jornada

185 € mitja jornada
295 € jornada

de 20 a
42 places

2.760,59 m2

1.050 € mitja jornada
1.735 € jornada

SALA “EN CONSTRUCCIÓ” (SALA DE PROJECCIÓ)

33 places

250 € hora
700 € jornada

600/960 € jornada1
75/120 € l’hora1

AULES DE PUPITRES FIXOS

de 56 a
118 places

PLAÇA GUTENBERG

SALA ARANYÓ

341,70 m2

614 € mitja jornada
977 € jornada

54 places

AULES D’INFORMÀTICA

280/420 € mitja jornada1
450/630 € jornada1

ESPAIS TÈCNICS

Platós, edició de vídeos, locutoris
Preus: en funció de l’espai

GALERIA ÀREA TALLERS (EXPOSICIONS)

105 m 2

250 € hora
700 € jornada

CONTACTE
Sali Escrivà - Tel. 93 542 24 83 - rosalia.escriva@upf.edu
www.upf.edu/espais/
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Segons la capacitat

Lloguer d’espais i equipaments
El Campus del Mar disposa d'una gran diversitat d'espais que es poden adaptar amb facilitat a la capacitat i a la disposició que
requereixi l'activitat. D'altra banda, també té instal·lacions específiques per a la realització d'activitats relacionades amb les
ciències biomèdiques, com laboratoris, aula de microscopia, aules d'habilitats clíniques i simulació.

Campus del Mar

Dr. Aiguader, 80. Barcelona

SALA DE GRAUS
40 places

AULES DE GRAN CAPACITAT

225 € mitja jornada
325 € jornada

AULES DIVISIBLES AMB CADIRES
de 30 a
70 places

185/280 € mitja jornada

295/450 € jornada

de 70 a
130 places

70 € l’hora
510 € jornada

450/630 € jornada1

AULES DIVISIBLES AMB TAULA
40 places

AULES D’HABILITATS CLÍNIQUES
20 places

280/420 € mitja jornada1

185 € mitja jornada
295 € jornada

LABORATORIS
32 places

70 € l’hora
510 € jornada

AULA DE SIMULACIÓ
Sala de control i aules de simulació hospitalària
i simulació clínica
CONTACTE
Marta Torras - Tel. 93 316 09 10 - marta.torras@upf.edu
www.upf.edu/espais/

AULES PETITES
40 places

185 € mitja jornada
295 € jornada

AULES D’INFORMÀTICA
de 18 a
50 places

75/120 € mitja jornada1
600/960 € jornada1

AULA DE MICROSCÒPIA
30 places

70 € l’hora
510 € jornada

SALA DE REUNIONS
1500 € jornada

8 places

185 € mitja jornada
295 € jornada
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Segons la capacitat

