PREZOS POLA UTILIZACIÓN DE SALAS E OUTROS ESPAZOS COMÚNS DO
CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN E DO EDIFICIO NODUS DO CONCELLO DE
LUGO. (AVDA. DA CORUÑA, 500 ANTIGO CUARTEL DE GARABOLOS).
SALAS.
SALAS COMUNS

TARIFAS

Salas de Xuntas
Salón de Actos
Aula de Formación
Aula TIC
Sala Multimedia
Sala de Demostracións Tecnolóxicas
Sala de Videoconferencias

Diaria
51,10 €/día
204,40 €/día
102,20 €/día
122,65 €/día
204,40 €/día
122,65 €/día
122,65 €/día

Cesión mínima
8,20 €/hora
32,70 €/hora
16,35 €/hora
20,45 €/hora
32,70 €/hora
15,35 €/hora
15,35 €/hora

SERVIZOS DE REPROGRAFÍA E FAX:
SERVIZOS
Fotocopias/ Impresións

DESCRICIÓN
A4 en branco e negro
A4 en cor
A3 en branco e negro
A3 en cor
Cada páxina
Cada páxina
2 cubertas e 1 canutillo

Fax
Escáner
Material de encuadernación

TARIFAS
0,03 €
0,20 €
0,06 €
0,36 €
0,15 €
0,15 €
0,60 €

SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS
SERVIZOS

TARIFA

Audioconferencia con España
Audioconferencia coa U.E.
Audioconferencia resto do mundo

CONEXIÓN SIMPLE
10,20 €/hora
30,65 €/hora
51,10 €/hora

CONEXIÓNMÚLTIPLE (4)
20,45 €/hora
40,90 €/hora
71,55 €/hora
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EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA:
SERVIZOS
Equipo reproductor-grabador DVD
Equipo de vídeo
Equipo de TV
Proxector vídeo
Pantalla de proxección
Ordenador portátil
Visor de documentos
Teclado e rato sen fíos
Punteiro láser
Equipo de audioconferencia
Escáner
Impresora láser

TARIFAS
Diaria
Cesión mínima
10,20 €/día
2,05 €/hora
10,20 €/día
2,05 €/hora
10,20 €/día
2,05 €/hora
20,45 €/día
4,10 €/hora
10,20 €/día
2,05 €/ hora
20,45 €/día
4,10 €/ hora
15,35 €/día
3,05 €/ hora
13,30 €/día
2,55 €/ hora
6,15 €/día
1,00 €/ hora
20,45 €/día
4,10 €/ hora
13,30 €/día
2,55 €/ hora
10,20 €/día +0,05 € copia
2,05 €/hora +0,05 € copia

EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS (ARTIGO 4º DA ORDENANZA 402)
1. Non serán esixibles as cotas polo uso das Salas e outros espazos Comúns por parte das empresas instaladas no CEINODUS, por un máximo de ata tres días ó mes. A partires do cuarto día, aplicarase unha bonificación do 40% sobre a
tarifa xeral establecida.
A utilización das salas e outros espazos comúns non devengará cantidade algunha sempre que o CEI-NODUS actúen como
entidades coorganizadoras ou colaboradoras na promoción do acto ou evento que, revestindo de interese para as empresas,
precise das referidas instalacións.
2. A utilización do equipamento informático, audiovisual e multimedia e dos servizos de telecomunicacións por parte
das empresas instaladas no CEI-NODUS gozará dunha bonificación do 40% sobre a tarifa xeral establecida.
3. As empresas beneficiarias do servizo de domiciliación de empresas e as empresas que estiveron instaladas no CEINODUS que contaron no seu día cunha autorización administrativa de uso dun módulo, integrantes do viveiro virtual do
CEINODUS, gozarán das exencións e bonificacións dispostas nos puntos 3 e 4 do artigo 4º, equiparándose para estes
efectos ás empresas instaladas no Centro.
4. As restantes empresas integrantes do viveiro virtual do CEI-NODUS, é dicir, as empresas constituídas ó abeiro do CEINODUS e outras empresas que dende o punto de vista das actuacións que desenvolvan, das súas finalidades e obxectivos,
dos colectivos desfavorecidos ós cales se dirixan, do seu carácter social ou innovador, do desenvolvemento das novas
tecnoloxías, ou do seu impacto no territorio en materias tales como creación de emprego ou de fomento da riqueza e do
benestar ou calquera outra acción desenvolvida complementaria das anteriores, e sempre que así se estime pola Concellería
de Economía, Emprendemento e Autónomos, non lles será esixibles as cotas polo uso das Salas e outros espazos
comúns, regulados no punto 2 do artigo 3º da Ordenanza 402, por un máximo de ata dous días ó mes. A partires do terceiro
día, aplicarase unha bonificación do 20% sobre a tarifa xeral establecida. Ademais pola utilización do equipamento
informático, audiovisual e multimedia e dos servizos de telecomunicacións, as devanditas empresas gozarán dunha
bonificación do 20% sobre a tarifa xeral establecida.
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ESPAZOS COMÚNS E CARACTERÍSTICAS
- Sala de Xuntas (12 postos)
- Salón de Actos (70 prazas)

-Sala Multimedia (20 postos)

- Aula Formación (18 – 30 alumnos)
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- Aula TIC (15 postos )

- Sala de videoconferencia (8 postos )

- Sala de Demostracións Tecnolóxicas 15 postos
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