
 

 
 

27. Tarifes del Servei de Producció 
Audiovisual UPC 
 
S'apliquen tres tipus de tarifa diferents en funció dels usuaris que demanin el servei i de 
la finalitat de la producció:       
 
Tarifa 1: Gratuïta 
 
S'aplica a usuaris i unitats de la UPC,  quan l'objectiu del vídeo sigui docent (docència 
reglada o formació interna), de recerca o de promoció dels estudis 
 
Tarifa 2: Tarifa estàndard 
 
S'aplica a usuaris i unitats de la UPC, quan: 
      

- la finalitat del vídeo sigui per docència no reglada, formació interna, recerca o 
promoció que no compleixi els criteris de la tarifa 1 o la tarifa 3  
    
- les activitats o projectes disposin de finançament específic (p.e. convocatòries 
d'innovació docent,..)      

 
Tarifa 3: Segons pressupost 
 
Per a projectes UPC de producció audiovisual complexos i per a entitats externes a la 
UPC, el Servei de Producció Audiovisual de la UPC confeccionarà un pressupost 
específic.      
 
A continuació es detallen els preus de les tarifes 2 i 3: 

 
 

TARIFA 2       
Concepte           Preu 
SERVEIS DE PRODUCCIÓ     
 
Media TIC - càpsules formatives de curta 
durada   80€ / càpsula 

       
Vídeo a la carta - 
2 a 5 minuts      

260€ - 420€ / 
vídeo 

 

En funció de la complexitat del projecte. Direcció, producció, 
enregistrament de vídeo i àudio a estudi, postproducció. 
Incloses petites animacions fins el 10% del muntatge  

       
Vídeo a la carta - 
5 a 10 minuts      

420€ - 840€ / 
vídeo 

 

En funció de la complexitat del projecte. Direcció, producció, 
enregistrament de vídeo i àudio a estudi, postproducció. 
Incloses petites animacions fins el 10% del muntatge  
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OPCIONALS 
       
Subtítols - per a cada idioma    2% del cost / idioma 
 Text proporcionat o validat per l'usuari o Unitat  
       
Enregistrament en exteriors - dins espais UPC   120€ / muntatge 
 Muntatge bàsic amb il.luminació, microfonia i càmera  
       
 
ALTRES SERVEIS DE PRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL    
 
Assessorament     50€ / hora 

       
Podcast       85€ - 125€ 
 En funció de la complexitat del projecte  
       
Gravació d'actes i maquetatge    120€ - 200€ 

 

Maquetatge de caretes sense postproducció. Independent 
del cost del suport a l'acte i la possibilitat d'streaming 
afegit  

       
Subtitulació de vídeos       
 Transcripció, a validar per usuari, i subtitulació per idioma 0,85€ / minut 
 (Preu mínim 30€)  
       
Descomptes      

 
Per a serveis molt vinculats a l'activitat pròpia de la UPC 
es pot aplicar fins a un 25% de descompte  

 Possibilitat de descomptes per volum  
    
TARIFA 3       
Concepte           Preu 
 
Projectes complexos segons 
pressupost     
 Tècnic     50€ / hora 
 Suport      40€ / hora 
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