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1 | Preus dels serveis
Els serveis de Torre Jussana són gratuïts per a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona,
en l’horari d’obertura de l’equipament.
En aquest document informem dels preus públics per fer ús d’aquells serveis del centre que permeten
l’admissió d’altres tipus d’organitzacions o de particulars. Són els següents serveis:
- Cessió d’espais.
- Formació.
- Assessoraments/acompanyaments.

Sales
reunions

Sala
Polivalent

Sala
Polivalent

Sala
Polivalent

Exteriors
*****

Exclusivitat

30m2 pax
6 -12 /
preu hora
*

40m2 pax 25
/ preu hora

40m2 pax 50
/ preu hora

120m2 pax
120 / preu
hora

300m2 pax
300 / preu
hora

preu dia

Entitats de BCN
(FGEC/Codi Ètic)

-€

-€

-€

-€

-€

-€

Altres entitats: acte
gratuït

2,56 €

5,34 €

10,67 €

17,28 €

17,28 €

285 €

Altres entitats: acte de
pagament

5,12 €

10,67 €

21,35 €

34,57 €

34,57 €

517 €

PARTICULARS I
EMPRESES

10,37 €

21,61 €

43,21 €

69,14 €

69,14 €

1.240 €

Cessió d'Espais

ENTITATS SENSE ÀNIM
DE LUCRE**

EXTRES

Preu hora****

Suplement festiu/nocturn 22h

Consergeria fora horari
obertura****

16,70 €

8,30 €

Suport tècnic

21,50 €

* Els preus aprovats són sense IVA. Per tant se’ls aplicarà el règim d’IVA que correspongui segons normativa vigent.
** Les entitats sense ànim de lucre del Districte d’Horta Guinardó, així com les associacions adherides al Codi Ètic de les Associacions
o reconegudes per aquests i les administracions publiques, tindran un descompte del 20% en aquesta taula de preus.
*** Fora d'horari cal afegir la despesa de consergeria en totes les reserves.
**** El mínim són 4 hores de consergeria.
***** Només ús d’exteriors amb accés a l’equipament. La resta d’opcions implica l’ús d’exteriors dins de la disponibilitat.
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Formació

Preus hora*

Entitat sense ànim de lucre BCN

-€

Entitat sense ànim de lucre fora de Barcelona

3,90 €

Persones individuals

4,70 €

* Els preus aprovats són sense IVA. Per tant, se’ls aplicarà el règim d’IVA corresponent segons normativa vigent.

Assessoraments/Acompanyaments

Preus hora*

Entitats sense ànim de lucre BCN

-€

Assessoraments presencials entitats fora de BCN

78,5 €

Venda Útil Pràctic (Unitat)

5€

Acompanyament/Hora

21,5 €

* Els preus aprovats són sense IVA. Per tant, se’ls aplicarà el règim d’IVA corresponent segons normativa vigent.
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