
 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 
SALA D’ACTES DE MERCABARNA 

 
 

Mercabarna disposa d’una Sala d'Actes per dur a terme activitats diverses com cursos, 
seminaris, col·loquis, congressos, fòrums, conferències, rodes de premsa, etc. Aquestes 
activitats s'accepten i realitzen tenint en compte les característiques i finalitat de l’espai. 

 
La Sala, ubicada al primer pis del Centre Directiu de Mercabarna, situat al carrer Major nº 76, 
compta amb una superfície d'uns 323 m2  i un aforament màxim de 200 persones, que no 
podrà ser superat, per motius de seguretat. L’horari d’utilització és de 7.00 h a 20.00h. 

 

 
Equipament de la sala 

 
 

- 150 cadires. 
- 2 projectors digitals. 
- 2 pantalles. 
- 3 micròfons de mà i 1 de corbata. 
- 1 faristol amb micròfon incorporat. 
- Taula presidencial amb 6 seients, 6 

micròfons i 3 pantalles. 
- Rack de premsa (20 tomes) 
- Wi fi. 
- Sala multimèdia, per controlar so, 

llums i clima. 

- Sala per a traduccions. 
- Sala VIP amb WC, 4 butaques i 1 

taula. 
- Espai per càtering. 
- Magatzem. 
- Llums graduables. 
- Cortines opaques. 
- Vestíbul/sala d’estar de recepció 

amb 4 butaques i tauleta. 
- 1 Penja-robes. 

 
Sol·licitud i assignació 

 

 
- Es pot sol·licitar informació: 

• de forma presencial, a la recepció del Centre Directiu. 
• telefònicament, trucant al 93 556 30 00. 
• per correu electrònic a comunicacio@mercabarna.cat 
• a través de la pàgina web www.mercabarna.es/informaciopractica 

 

 
- La sol·licitud s'haurà de lliurar emplenada i signada: 

• a la recepció del Centre Directiu. 
• per correu electrònic a comunicacio@mercabarna.cat 

 
Pagament 

 
• Durant  l'exercici  2018  regiran  les  següents  tarifes,  a  les  quals  caldrà  afegir  l’IVA 

corresponent. 
 

 
 Mitja Jornada (- de 5h) Jornada Completa (+ de 5h) 

Preu estàndard 600,00€ 1.000,00€ 
Tècnic Sala 160,00 € 260,00 € 
Plus neteja 200,00€ 200,00€ 
Plus vigilància 100,00€ 100,00€ 
Altres peticions/necessitats a concretar a concretar 
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• Les tarifes no són fraccionables. 
 
 

• Les empreses ubicades al recinte de Mercabarna gaudiran d'una bonificació del 50% 
sobre les tarifes indicades. 

 
 

• Mercabarna podrà dispensar del pagament total o parcial de la tarifa de lloguer als 
gremis empresarials del recinte, a les entitats sense ànim de lucre o quan s'acreditin 
circumstàncies excepcionals. L’exempció de pagament no exonera l’arrendatari de la 
resta de responsabilitats (contractació de tècnic, neteja, manteniment, etc.). 

 
• La reserva de la Sala només serà totalment efectiva quan s’aboni l’import al compte 

corrent que es faci constar a l’albarà, i es presenti comprovant de pagament. 
 

• Mercabarna es reserva el dret a rebutjar sol·licituds d’aquelles entitats que tinguin 
pendent l'abonament d'alguna factura amb l’empresa Mercabarna. 

 
 

• Una vegada la sol·licitud estigui conformada per Mercabarna, s’haurà de fer l’ingrés de 
l’import del lloguer al compte de LA CAIXA nº: ES54 2100 0749 19 0200000884. 


