
Centre de Congressos 
TecnoCampus

Tarifes

Espais disponibles per a lloguer al TCM2

Congressos, jornades,  
conferències

950 m2

900 m2

75 m2

150 m2

30 m2

323 persones

400 persones

50 persones

100 persones

12 persones

Exposicions, fires, càterings, 
esdeveniments

Streaming (muntatge i conexió online) 
Pack Streaming amb assistència tècnica 
Espai congressual per esdeveniments híbrids en format físic  
i on-line amb retransmissió en directe a diferents canals d’internet

Sessions paral·leles, reunions, 
presentacions, rodes de premsa, 
workshops i petites conferències.

Sessions paral·leles, 
presentacions, conferències.

Zona @ per càterings o exposició 50 €

Reunions, breakouts i workshops

PaqueTs dies laborables

2.600 € jornada completa
1.410 € mitja jornada
500 € muntatge/desmuntatge

PaqueTs dies laborables

1.260 € jornada completa
640 € mitja jornada
280 € zona Torres Garcia
280 € zona Pre-Foyer 
260€ zona Balcó

PaqueTs dies laborables

260 € jornada completa
200 € mitja jornada
110 € pack mín. 3h

PaqueTs dies laborables

330 € jornada completa
280 € mitja jornada
180 € pack mín. 3h

PaqueTs dies laborables

160 € jornada completa
110 € mitja jornada
70 € pack mín. 3h

PaqueTs dies no laborables

3.360 € jornada completa
1.870 € mitja jornada
500 € muntatge/desmuntatge

PaqueTs dies no laborables

1.950 € jornada completa
1.010 € mitja jornada
355 € zona Torres Garcia 
355 € zona Pre-Foyer
325€ zona Balcó

PaqueTs dies no laborables

380 € jornada completa
265 € mitja jornada 

PaqueTs dies no laborables

460 € jornada completa
355 € mitja jornada

2022

Foyer

Sala Burriac o Sala Laia l’Arquera

Sala Burriac + Laia l’Arquera

Sales de reunions

Auditori

www.tecnocampus.cat

150 €
250 €

500 €

Streaming

Tots els preus d’aquest document no inclouen IVA



Centre de Congressos 
TecnoCampus

Tarifes

Espais disponibles per a lloguer al TCM1

PAQUETS PROMOCIONALS 2022

Presentacions, conferències,  
sessions paral·leles

Exposicions, fires, festivals, rodatges, 
promocions, esdeveniments

Presentacions de productes  
i/o serveis, exposicions

130 m2

4.400 m2

150 m2

70 persones

3.000 persones

2 persones

PaqueTs dies laborables

480 € jornada completa
330 € mitja jornada
210 € pack mín. 3h

PaqueTs dies laborables

870 € jornada completa
570 € mitja jornada

PaqueTs dies laborables

350 € jornada completa
250 € mitja jornada

PaqueTs dies no laborables

610 € jornada completa
405 € mitja jornada

Sala de Graus / LAB Empresa

Plaça universitària

Hall universitari

www.tecnocampus.cat

2022

Paquet Business 
Burriac & Laia, Sala Graus  
o Lab Empresa (un espai)

DDR Mitja Jornada
A partir de 12€/persona. Inclou:
· Lloguer de l’espai
· Projector, pantalla, audio i paperògraf.
· Muntatge i Assistència tècnica a l’inici.
· Cafè, Te, infusions i aigua
· Accés Wi-Fi a tot el recinte

DDR Jornada Completa
A partir de 21€/persona. Inclou:
· Lloguer de l’espai
· Projector, pantalla, audio i paperògraf.
· Muntatge i Assistència tècnica a l’inici.
· Cafè, Te, infusions i aigua (matí)
· Cafè, Te, infusions, aigua i brioixeria o pastes de tè (tarda)
· Accés Wi-Fi a tot el recinte

Paquet Convenció  
Auditori, Foyer i Burriac & Laia  
(tots els espais del Centre de Congressos)

Paquet  
5 Jornades
1.900 €

Paquet  
5 mitges Jornades
1.300 €

Paquet  
3 Jornades
7.000 €

Paquets Multiproductes

Paquet Delegate Rate

— A consumir durant un període de 18 mesos

— Ofertes vàlides segons disponibilitat i mínim 30 persones. 
— Suplement Menú Buffet mig dia 9€/persona

— A consumir durant un període de 18 mesos

Tots els preus d’aquest document no inclouen IVA



Centre de Congressos 
TecnoCampus

Tarifes

Aules disponibles per a lloguer al TCM1 / TCM6

Jornada

Jornada completa (més de 6 hores): entre les 8 h i les 22 h 
Mitja jornada (6 hores): matí o tarda. Matí fins a les 14 h o tarda a partir de les 15 h
Totes les tarifes tenen incloses els serveis bàsics necessaris en cada espai, a mode de paquet.

Aula formació

Aula formació

Aula formació

Aula formació

Aula formació

40 m2

60 m2

70 m2

85 m2

140 m2

30 persones

40 persones

50 persones

70 persones

100 persones

PaqueTs dies laborables

160 € jornada completa
110 € mitja jornada
70 € pack mín. 3h

PaqueTs dies laborables

160 € jornada completa
110 € mitja jornada
70 € pack mín. 3h

PaqueTs dies laborables

190 € jornada completa
150 € mitja jornada
85 € pack mín. 3h

PaqueTs dies laborables

260 € jornada completa
210 € mitja jornada
135 € pack mín. 3h

PaqueTs dies laborables

280 € jornada completa
230 € mitja jornada
150 € pack mín. 3h

Aula tipus 1

Aula tipus 2

Aula tipus 3

Aula tipus 4

Aula tipus 5

www.tecnocampus.cat

2022

recàrrec

Els caps de setmana, el lloguer dels espais tindrà un recàrrec de 150 € per mitja jornada i de 250 € per jornada completa.

Tots els preus d’aquest document no inclouen IVA



Centre de Congressos 
TecnoCampus

Tarifes

Lloguer de serveis extres

assistència Tècnica audiovisual:
Cost hora Tècnic (dia laborable): 45 €/hora
Cost hora Tècnic (no laborable): 60 €/hora
* Per a llogar l’Auditori sempre serà obligatori contractar el servei d’assistència tècnica. Mínim 4 hores.
Suport tècnic per instal·lar i posar en marxa audiovisuals a la Sala Burriac o Sala Laia l’Arquera: 45€
Lloguer Pantalla LEDS a Foyer (muntatge i proves): 250 €/dia
Lloguer projector en espais no pre-instal.lats: 150 €/dia
Preu
servei de consergeria / guarda-roba
Hora laborable diürna: 13,00 € / hora
(dilluns a divendres de 8 h a 22 h / dissabtes de 8 h a 14 h)
Hora laborable nocturna: 13,50 € / hora
Hora festiva diürna: 13,50 € / hora
(dissabtes tarda i diumenges)
Hora festiva nocturna: 14,00 € / hora

seguretat 
Hora laborable diürna/nocturna: 17,50 € / hora
Hora festiva diürna/nocturna (dissabtes i diumenges): 19,00 € / hora
* S’estableix l’obligatorietat de guarda de seguretat per actes amb públic superior a 150 persones.

neteja dies laborables 
Auditori o Foyer: 50 € / dia
Sala reunions gran (+75m2): 30 € / dia
Sala reunions mitjana (75m2): 20 € / dia
Sala reunions petita (-75m2): 10 € / dia
— Segons la situació epidemialògica caldrà reforçar aquest servei segons es consideri per part de Congressos

neteja no laborables 
Auditori o Foyer: 70 €/dia
Sala reunions gran (+75m2): 50 € / dia
Sala reunions mitjana (75m2): 30 € / dia
Sala reunions petita (-75m2): 20 € / dia
— Segons la situació epidemialògica caldrà reforçar aquest servei segons es consideri per part de Congressos

Manteniment elèctric i climatització
Preu/hora festiu: 35 € / hora (mínim de contractació 4 h)

Càtering
Coffee Break / Lunch / Brunch / Aperitius 
* Pressupost a mida

servei d’hostesses/os, servei de traducció simultània, altres serveis congressuals
* Pressupost a mida

www.tecnocampus.cat

Tots els preus d’aquest document no inclouen IVA
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