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Espai multi activitats amb capacitat fins a 100 persones i
equipat per a realització d'actes.

- 8 altaveus de sala
- Projector
- 2 pantalles LED 4K de 75'' posteriors a ponència
- 3 pantalles LED de 43'' de sala
- 2 micròfons de sobretaula
- Micròfon de corbata
- Micròfon de mà sense fils
- Sala de control tècnic amb ordinador Mac Mini 
- Càmera de vídeo



Cobertura per a actes de
menys de 3 hores.

INCLOU

          Recepció

          Ús de pantalles
 
          Ordinador

          Climatització

NO INCLOU

          Tècnic audiovisual 

           Secretaria tècnica

DIES LABORABLES
(MITJA JORNADA)

Cobertura per a actes de fins a 
 6 hores.

INCLOU

          Recepció

          Ús de pantalles
 
          Ordinador

          Climatització

NO INCLOU

          Tècnic audiovisual 

           Secretaria tècnica

DIES LABORABLES
(JORNADA COMPLETA)

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.



Cobertura per a actes de
menys de 3 hores.

INCLOU

          Recepció

          Ús de pantalles
 
          Ordinador

          Climatització

NO INCLOU

          Tècnic audiovisual 

          Secretaria tècnica

DIES FESTIUS
(MITJA JORNADA)

DIES FESTIUS
(JORNADA COMPLETA)

Cobertura per a actes de fins a 
 6 hores.

INCLOU

          Recepció

          Ús de pantalles
 
          Ordinador

          Climatització

NO INCLOU

          Tècnic audiovisual 

           Secretaria tècnica

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.



Coordinació, control,
seguiment d'inscripcions i
contacte amb els ponents.

INCLOU

          Gestió logística

          Certificats i diplomes 
 
          Dossier del curs

          Coordinació audiovisual

NO INCLOU

          Tècnic audiovisual 

          Acreditacions

FINS A 50 ASSISTENTS MÉS DE 50 ASSISTENTS
Coordinació, control,
seguiment d'inscripcions i
contacte amb els ponents.

INCLOU

          Gestió logística

          Certificats i diplomes 
 
          Dossier del curs

          Coordinació audiovisual

NO INCLOU

          Tècnic audiovisual 

          Acreditacions

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.



Emissió per a ponents. 

INCLOU

          Diploma

DIPLOMA

Acreditació d'assistència i
participació. 

INCLOU

          SEAFORMEC/UEMS

NO INCLOU

          Secretaria tècnica 

          Diploma

FINS A 80 INSCRITS
Acreditació d'assistència i
participació. 

INCLOU

          SEAFORMEC/UEMS

NO INCLOU

          Secretaria tècnica 

          Diploma

FINS A 160 INSCRITS

Acreditació d'assistència i
participació. 

INCLOU

          SEAFORMEC/UEMS

NO INCLOU

          Secretaria tècnica 

          Diploma

FINS A 200 INSCRITS

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.



Acreditació del Consell Català
de Formació Continuada per a
Professions Santàries. 

INCLOU

          Acreditació

NO INCLOU

          Diploma

CCFCPS
(A DISTÀNCIA O MIXTA)

Acreditació del Consell Català
de Formació Continuada per a
Professions Santàries. 

INCLOU

          Reacreditació

NO INCLOU

          Diploma

CCFCPS
(PRESENCIAL)

Acreditació del Consell Català
de Formació Continuada per a
Professions Santàries. 

INCLOU

          Reacreditació

NO INCLOU

          Diploma

CCFCPS
(A DISTÀNCIA O MIXTA)

Acreditació del Consell Català
de Formació Continuada per a
Professions Santàries. 

INCLOU

          Acreditació

NO INCLOU

          Diploma

CCFCPS
(PRESENCIAL)

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.



Cobertura per a actes d'entre  3
i 6 hores.

INCLOU

          Tècnic audiovisual

          Gravació i emissió

NO INCLOU

          Tècnic auxiliar

          Acte híbrid

          Secretaria tècnica

VÍDEO REALITZACIÓ
(JORNADA COMPLETA)

Cobertura per a actes de
menys de 2 hores.

INCLOU

          Tècnic audiovisual

          Gravació i emissió

NO INCLOU

          Tècnic auxiliar

          Acte híbrid

          Secretaria tècnica

VÍDEO REALITZACIÓ
(MITJA JORNADA)

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.



Cobertura per a actes de
menys de 2 hores.

INCLOU

          Tècnic de vídeo

          Gravació i emissió
 
          Tècnic auxiliar

          Participació en línia 

NO INCLOU

          Secretaria tècnica

ACTE HÍBRID
(MITJA JORNADA)

Cobertura per a actes d'entre  3
i 6 hores.

INCLOU

          Tècnic de vídeo

          Gravació i emissió
 
          Tècnic auxiliar

          Participació en línia 

NO INCLOU

          Secretaria tècnica

ACTE HÍBRID
(JORNADA COMPLETA)

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.



Maquetació gràfica de
programes i altres recursos
gràfics per a actes.

INCLOU

          Disseny digital

NO INCLOU

          Impressió

DISSENY
 

Pack de recursos en paper per
a la realització de l'acte. 

INCLOU

          Carpetes i folis

NO INCLOU

          Impressió

MATERIAL
 

IMPRESSIÓ

Impressió de programes en
color per a participants o
difusió.

INCLOU

          Impressió

NO INCLOU

          Disseny digital

IMPRESSIÓ
 

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.



Servei d'alimentació i refrigeri
per a jornades.

CÀTERING
Atenció i servei als participants
de les jornades. 

HOSTESSES

Gravació artística de la jornada
amb declaracions de ponents
i/o participants per a
maquetació.

VÍDEO

Materials, cobertures i serveis
segons necessitats de l'acte.

ALTRES SERVEIS

IVA no inclòs. Preus subjectes a disponibilitat i validació tècnica de les necessitats per al correcte funcionament. Les
cobertures que requereixin recursos o equips no prevists en sala es facturaran a banda. Serveis i preus només vàlids

per la seu el COMT a Tarragona.


