
 
 

 

SOL·LICITUD DE RESERVA  
Sala de conferències de l’Escola de Camins 

 

 
Persona que sol·licita la 
reserva 

 

Persona responsable de la 
reserva 

 

Unitat / Departament  

Correu electrònic  

Telèfon   

Edifici i despatx  

 

Activitat per la que se 
sol·licita la reserva 

 
 
 

Reserva puntual  

Data de la reserva  

Horari de la reserva  

Número d’assistents 
previstos  

 

Posició de les taules  

Reserva periòdica  

Data d’inici  

Data de finalització  

Dies de la setmana  

Horari  

Número d’assistents  

Finançament extern (si/no)  

 
 
Signatura de la persona responsable de  
la sol·licitud de reserva                                  

Signatura de la cap d’administració 
i serveis de l’Escola de Camins 

 
 
 
 
 
 
Barcelona, ........de.....................de............. 
 

 

 



Condicions d’us i reserva de la sala de conferències de l’Escola de Camins 
 
Utilització de la sala de conferències 
 La sala de conferències està concebuda per realitzar actes acadèmics i científics. 
 Els actes acadèmics celebrats per l’Escola constitueixen l’activitat principal d’aquesta sala i tindran prioritat davant la 

resta d’activitats. 
 No es realitzaran reserves periòdiques per a cursos o màsters en aquest espai. 
 La reserva comporta la utilització única i exclusivament de l’interior de la sala i no dels espais que l’envolten. 
 La gestió de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de l’activitat, així com les despeses addicionals 

que es puguin generar (control d’equip de megafonia, traducció simultània, personal, etc.), correran a càrrec de 
l’organitzador,  no obstant això, es podrà fer constar a la sol·licitud la necessitat d’una taula a l’entrada de la sala i la 
utilització d’un telèfon i d’una sortida d’ordinador. 

 L’Escola no donarà suport en el desenvolupament de les activitats que constitueixen el motiu de la reserva. 
 Per utilitzar qualsevol material ubicat a l’interior de la sala s’haurà de contactar prèviament amb la Unitat Multimèdia 

dels Serveis TIC de l’Escola de Camins: telèfon 93 401 70 65, correu electrònic serveisTIC.camins@upc.edu, situada a 
la 1a planta de l’edifici B2 de l’Escola. 

 La sala d’actes s’utilitzarà única i exclusivament per a la realització de l’activitat per a la qual s’ha concedit la reserva. 
  
Procediment per a la reserva 
 Emplenar i signar el formulari de sol·licitud que es pot trobar a la intranet de l’Escola, i enviar-lo a la Unitat de Personal 

i Serveis de l’Escola (correu electrònic: area.recursosiserveis.camins@upc.edu).  
 La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del corresponent document de difusió de l’activitat. 
 El fet de presentar la sol·licitud comporta l’acceptació de les tarifes i de les condicions establertes per l’Escola en 

aquestes instruccions. 
 Horari de l’activitat objecte de reserva: Les reserves es podran realitzar de dilluns a divendres. L’horari dependrà 

sempre de l’autorització prèvia de l’Àrea de Suport TIC de l’Escola. 
 En cas que una reserva estigui formalitzada i finalment, s’anul·li, l’organitzador haurà de comunicar-lo a la Unitat de 

Personal i Serveis per correu electrònic (correu electrònic: area.recursosiserveis.camins@upc.edu). 
 Com a norma general no es podran fer aperitius als vestíbuls dels edificis B2 i C2. Per demanar permís per a un acte 

de forma excepcional, haureu de fer arribar un correu electrònic a l’adreça: area.recursosiserveis.camins@upc.edu 
 

Termini per a la reserva 
 Les reserves es realitzaran amb una antelació mínima d’una setmana. 
 
Resolució 
 La resolució de la petició, es comunicarà per correu electrònic a l’adreça que consti a la sol·licitud. 
 L’Escola es reserva el dret d’anul·lar la reserva per a activitats no prioritàries, en cas de necessitats no previstes 

associades a l’activitat principal i prioritària d’aquests espais. Serà responsabilitat de l’organitzador de l’activitat 
desplaçada cercar un espai alternatiu per al desenvolupament de la mateixa. 
 

Tarifes  
 La reserva d’aquesta sala estarà subjecta al pagament de les tarifes establertes anualment al pressupost de l’Escola 

per a aquest espai. 
 En aplicació de que s’estableix al punt 4 apartat 2 de les tarifes aprovades pel Consell Social amb el pressupost anual 

de la UPC “2. Les quotes establertes no son fraccionades i s’han de satisfer abans d’utilitzar les instal·lacions”.  
 Forma de pagament. Es pot fer el pagament per un d’aquests mitjans: 
 

 Transferència bancària a: 
− Caixa de Catalunya, 2013-0500-11-0202658593/IBAN ES40 2013 0500 02658593/SWIFT CESCESBB 
− Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 2100-3648-97-2500001071/ IBAN ES68 20100 3648 9725 0000 

1071/ SWIFT CAIXESBB 
En aquest cas cal que envieu la còpia de la transferència a la Unitat de Recursos Econòmics de l’Escola de 
Camins a l’edifici C2 2ª planta despatx 201 o bé al correu electrònic area.recursosiserveis.camins@upc.edu 

 Xec nominatiu a la Universitat Politènica de Catalunya, Plaça Eusebi Güell, 6 08034 - Barcelona 
 

 Les tarifes per utilitzar la sala d’actes són les següents: 
 

   Capacitat     Tarifa ½ dia Tarifa 1 dia 

Sala d’actes        35            300 €       543 € 

 
Aquests preus no inclouen l’IVA, tenen vigència anual i figuren al pressupost de l’escola. 
L’ocupació de mig dia correspon a 6 hores ininterrompudes, i la d’un dia correspon a 12 hores ininterrompudes. 
 

 Les activitats organitzades pels professors amb docència a l’Escola en les quals no es cobri quota d’assistència als 
participants, i no disposin de finançament extern per a l’organització de l’activitat, estaran exemptes del pagament de 
quotes. 

 Les activitats organitzades pels professors amb docència a l’Escola, en les quals es cobri quota d’assistència als 
participants o disposin de finançament extern, estaran subjectes al pagament de les quotes establertes, però gaudiran 
d’un 50% de descompte, sempre i quan, facin constar la col·laboració de l’Escola als documents de difusió de 
l’acte. Els professors de l’Escola que organitzin congressos podran demanar un ajut a l’Escola a través de la 
convocatòria d’ajuts que es realitza anualment per finançar aquesta despesa. 


