
Criteris d'ús de les instal·lacions de la
Fundació Bit

CentreBit Menorca

Mentre tingui un nivell  baix d'ocupació, el  CentreBit manté una política de cessió
d'espais molt permissiva per donar-se a conèixer. A mesura que augmenti el nivell
d'ocupació, s'anirà restringint als grups prioritaris.

SALES
Cessió gratuïta:
 Empreses instal·lades al CentreBit (amb un límit d'ús).

 Qualsevol entitat  que pertanyi a l'administració pública (amb prioritat  del  
GOIB).

 Entitats sense  afany  de  lucre  (amb  prioritat  a  entitats  en  l'àmbit  de  la  
tecnologia i la ciència).

 Qualsevol activitat alineada amb la missió del CentreBit i que sigui gratuïta.

Cessió amb lloguer:
 Qualsevol empresa que vulgui desenvolupar activitats puntuals (amb prioritat 

en empreses d'àmbit de la innovació, la tecnologia i la ciència).
 50% de reducció en actuacions formatives amb cost adreçades a empreses i 

professionals del CentreBit sempre que incorporin tarifa reduïda específica  
per a treballadors del CentreBit.

 50% de reducció per a empreses instal·lades a la CentreBit que hagin superat 
el ímit d'ús gratuït.

FABLAB
Cessió gratuïta:

Durant el 2021 i fins a tenir una foto clara de quin és l'ús que els professionals de les
diferents instal·lacions i fins que el nivell  d'ocupació no sigui alt, es realitzarà una
cessió  gratuïta  de  les  instal·lacions  amb l'única  excepció  d’aquelles  activitats  que
duguin associades un cobrament pels usuaris  (tallers  formatius desenvolupats per
tercers que cobren als participants). 



L’accés a cadascuna de  les àrees es realitzarà amb una validació prèvia d’usuari
per assegurar que els usuaris tenen el coneixement necessari per poder utilitzar la
maquinària amb seguretat i correctament.

 Aula de robòtica.

 Fresadora.
 Gravadora i talladora làser.

 Plotter.
 Impressora 3D.

ParcBit
Cessió gratuïta:
 Empreses instal·lades a qualsevol edifici del ParcBit (amb un límit d'ús).
 Entitats que partanyin al GOIB.

 Entitats sense afany de lucre de l'àmbit de la tecnologia i la ciència o que  
realitzin alguna  actuació directament relacionada amb l’ús de tecnologia o  
amb el desenvolupament científic o tecnològic.

 Empreses externes que desenvolupin una actuació dedicada a donar servei  
per empreses del ParcBit (formacions, tallers, etc.).

 Qualsevol  activitat  alineada  amb  la  missió  de  la  Fundació  Bit  i  que  sigui  
gratuïta i del sector tecnològic, STEM o relacionat, com per exemple Django 
Girls, MallorcaJS o altres.

Cessió amb lloguer:
 Qualsevol  empresa  que  desenvolupi  activitats  puntuals  (amb  prioritat  en  

empreses d'àmbit de la innovació, la tecnologia i la ciència).
 50% de reducció en actuacions formatives amb cost, adreçades a empreses i 

professionals del ParcBit, sempre que incorporin tarifa reduïda específica per 
a treballadors del ParcBit

 50% de reducció per a empreses instal·lades a la Funtdació  Bit que hagin  
superat el límit d'ús gratuït.

Cessió espais exteriors per activitats audiovisuals
 Empreses instal·lades al ParcBit, amb permís previ per assegurar que no 

afecta l'ús habitual d'altres activitats del parc.



TARIFES (no inclouen IVA)

CentreBit

 Auditori (100 persones) 40 €/h - dia complet: 200€
 Sala Polivalent (25 persones) 12 €/h
 Plaça CentreBit (40 persones) 24 €/h
 Sala de reunions (10 persones) 12 €/h

ParcBit
 Sala de Formació (25 persones) 15 €/h1 – dia complet: 300€.
 Sala de Premsa (50 persones) 30 €/h - 1 dia comple: 300€.
 Sala Auditori (140 persones). 1/2 dia o fracció: 400€

1 diacomplet: 700,00 € (+IVA).
 Sala de videoconferències (10 persones) 15 €/h
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