
  

Annex IV. Tarifes i preus públics 

1) VIGÈNCIA DE LES TARIFES I ELS PREUS 

A partir de l’inici del curs 2010-2011 s’apliquen els preus establerts als punts 2, 3, 4 i 5 
d’aquest annex. 

La resta de tarifes s’aplicaran a partir del dia 1 de gener de 2011. 

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de 
l’aplicació d’aquestes tarifes, com també per fixar els preus dels serveis que puguin anar 
sorgint durant l’any 2011. 

2)  ENSENYAMENTS 

Els preus públics que s’han de satisfer per la prestació del servei públic de l’educació 
superior a la Universitat de les Illes Balears, el curs 2010-2011, als ensenyaments 
conduents a l’obtenció de títols oficials, seran abonats d’acord amb les tarifes dels 
annexos I, II, III i IV i les altres normes que s’estableixen al Decret 82/2010, de 25 de 
juny (BOIB núm. 99, de 3 de juliol). 

El Consell Social de la UIB fixarà els preus per la prestació dels serveis acadèmics en 
els ensenyaments que no tinguin caràcter oficial. 

Els centres i instituts universitaris adscrits han d’abonar a la UIB el 25 per cent de la 
quantia total ingressada per l’alumnat per la prestació de serveis acadèmics d’acord amb 
les tarifes dels annexos I, II, III i IV del Decret 82/2010, de 25 de juny (BOIB núm. 99, 
de 3 de juliol). 

3)  PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈ MICS 

En aquest apartat es detallen els preus públics per la prestació d’altres serveis en els 
ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials, d’acord amb el 
que estableixen els annexos V i VI del Decret 82/2010, de 25 de juny (BOIB núm. 99, 
de 3 de juliol). 

3.1. Preus públics per la prestació d’altres servei s relatius a la 
matrícula 

3.1.1. Preu del servei d’obertura d’expedient acadèmic a l’inici dels estudis 
i gestió de l’expedient: 31,33 euros. 

3.1.2. Preu d’expedició de la targeta universitària: 10,30 euros. Per poder 
fer ús de la targeta definitiva, l’alumnat que hagi rebut una targeta 
provisional l’ha de retornar en el termini màxim d’un mes o pagar 
20,60 euros addicionals. 



  

3.1.3. Preu per la sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, 
transferència o correspondència d’assignatures o crèdits: 15,00 
euros. 

3.1.4. Preu per la incorporació a l’expedient d’assignatures o crèdits 
reconeguts per correspondència amb cicles formatius de grau 
superior: 4,12 euros per crèdit. 

3.1.5. Preu per la incorporació a l’expedient d’assignatures o crèdits 
reconeguts per l’acreditació d’experiència laboral o professional 
relacionada amb els ensenyaments universitaris oficials que es volen 
cursar: 4,12 euros per crèdit. 

3.1.6. Preu per l’equivalència de títols universitaris estrangers per a l’accés 
als ensenyaments oficials de màster i/o doctorat sense títol 
homologat: 41,78 euros. 

3.1.7. Preu per la tramitació del trasllat d’expedient acadèmic a una altra 
universitat: 31,33 euros. 

 

3.2. Preus públics per la prestació d’altres servei s 

3.2.1. Preu per la realització de les proves d’accés o admissió a la 
universitat: 
3.2.1.a) fase general de la prova per a persones amb títol de 

batxillerat o equivalent: 61,83 euros. 
3.2.1.b) fase específica de la prova per a persones amb títol de 

batxillerat o equivalent: 12,37 euros per exercici. 
3.2.1.c) fase general de la prova per a persones més grans de 25 

anys: 49,46 euros. 
3.2.1.d) fase específica de la prova per a persones més grans de 25 

anys: 24,73 euros. 
3.2.1.e) prova per a persones més grans de 45 anys: 37,10 euros. 
3.2.1.f) valoració de l’experiència laboral o professional per a 

l’admissió de persones més grans de 40 anys: 41,20 euros. 
3.2.1.g) entrevista personal per a l’admissió de persones més grans 

de 40 o 45 anys: 41,20 euros. 
3.2.2. Preu per l’expedició de certificats acadèmics personals: 16,00 

euros. 
3.2.3. Preu del servei de compulsa de documents: 10,20 euros. 
3.2.4. Preu per la signatura d’una acta especial de qualificació final 

autoritzada pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència 
Europea: 104,44 euros. 

3.2.5. Preu per la realització, en casos excepcionals, de la prova per a 
l’obtenció del certificat de suficiència investigadora o del diploma 
d’estudis avançats: 52,22 euros. 

3.2.6. Preu per la realització de l’examen de defensa de la tesi doctoral: 
136,39 euros. 



  

 
3.2.7. Preus per l’expedició de títols acadèmics de caràcter oficial: 

3.2.7.a) Títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria 
tècnica: 78,33 euros. 

3.2.7.b) Títol de grau: 114,74 euros. 
3.2.7.c) Títol de llicenciatura o enginyeria: 143,43 euros. 
3.2.7.d) Títol de màster: 169,03 euros. 
3.2.7.e) Certificat de suficiència investigadora o diploma d’estudis 

avançats: 52,22 euros. 
3.2.7.f) Títol de doctorat, inclosa, si escau, la menció europea: 

213,62 euros. 
3.2.7.g) Suplement europeu al títol: 31,33 euros. 
3.2.7.i) Certificat supletori al títol: 20,60 euros. 
3.2.7.h) Duplicat de títol universitari oficial: 32,90 euros i, si escau, 

les despeses de publicació de l’anunci pertinent. 
3.2.8.  Preu per la realització de la prova de conjunt o prova d’aptitud per 

a l’homologació de títols estrangers d’educació superior: 136,39 
euros. 

3.2.9. Preu per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior 
amb el títol espanyol de màster oficial: 116,64 euros. 

3.2.10. Preu per l’homologació de títols estrangers d’educació superior 
amb el títol espanyol de doctorat: 144,44 euros. 

3.3. Altres  

 3.3.1. Preus públics per la tutela acadèmica per a tots els ensenyaments de   
caràcter oficial: 60,00 euros per any acadèmic. 

 

4) SERVEI LINGÜÍSTIC  

4.1. Tarifes de correcció i traducció 

Llengua Català Espanyol Anglès Francès Alemany Ital ià 

0,0335 
euros/paraula 

0,0335 
euros/paraula 

0,0335 
euros/paraula 

0,0335 
euros/paraula 

Correcció 0,0125 
euros/paraula 

0,0125 
euros/paraula 

8,86 
euros/pàgina 

8,86 
euros/pàgina 

8,86 
euros/pàgina 

8,86 
euros/pàgina 

Traducció  0,080 
euros/paraula 

0,080 
euros/paraula 

0,080 
euros/paraula 

0,080 
euros/paraula 

0,080 
euros/paraula 

0,080 
euros/paraula 

 

Finançament: 

— Gratuïts: documents d’un full i institucionals (administratius). 

— 100 per cent per al proponent: documents d’institucions externes (cal 
incrementar-ho amb un 20 per cent si la UIB el reté). 



  

— 60 per cent per al proponent: documents d’institucions vinculades a la UIB 
(IMEDEA, IFISC, FUEIB, FuGUIB). 

— 50 per cent per al proponent: documents no institucionals de departaments i 
d’altres serveis, llevat d’aquells de volum superior a 4.500 paraules, que 
aniran a càrrec del proponent. 

— En qualsevol cas, els preus no inclouen l’IVA. 

 

4.2.Tarifes de matrícula per cursos d’idiomes moder ns i de llengües 
orientals 

Matrícula per cursos 
d’idiomes moderns 

Francès 
Anglès 
Alemany 
Italià 

Anual (110-120 h): 194 € (UIB) / 257 € 
(externs) 
Semestral (55-60 h): 98 € (UIB) / 130 € 
(externs) 

Matrícula per cursos 
de llengües orientals 

Àrab 
Coreà 
Hebreu 
Japonès 
Sànscrit 
Xinès / Cultura xinesa 
Altres 
 

10 h: 50 € (UIB) / 60 € (externs) 
12 h: 55 € (UIB) / 65 € (externs) 
20 h: 75 € (UIB) / 85 € (externs) 
25 h: 85 € (UIB) / 100 € (externs) 
30 h: 115 € (UIB) / 135 € (externs) 
35 h: 125 € (UIB) / 145 € (externs) 
40 h: 130 € (UIB) / 150 € (externs) 
60 h: 194 € (UIB) / 257 € (externs) 

 
 

4.3. Altres 

— Taxa per traducció de la certificació acadèmica personal (anglès): 25 € 

— Exàmens lliures d’idiomes moderns: 50 € 

— Certificació duplicada de cursos: 10 € 

 

Matrícula per cursos de 
llengua catalana 

·Curs de català bàsic (Per a 
alumnes de mobilitat) 

10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

5) TARIFES DE L’EDIFICI SA RIERA 

5.1. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ. CURS ACADÈ MIC 2010-
2011 

 

5.1.1. FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT  

 

Preu CURSOS I SEMINARIS 

Curs 2010-2011 Altres Estudiant FP 

Alfabetització digital per a mestres * * * 

Autoconeixement i diàleg 81 € 75 € 81 € 

Biblioteca escolar 90 € 90 € 90 € 
Com puc millorar la meva veu: tècnica vocal 90 € 90 € 90 € 
Consulta jove a un centre escolar 
(Mallorca/Menorca/Eivissa) 

90 € 90 € 90 € 

Curs avançat en Artteràpia gestàltica 1.380 € 1.380 € 1.380 € 
Curs en línia de xarxes socials 60 € 60 € 60 € 
Curs en línia eines de comunicació i col·laboració (per 
APIMAS) 

25/35/ 
70 € 

- 50 € 

El procés creatiu en fotografia. La fotografia com a 
recurs educatiu 

200 € 200 € 200 € 

El programa ABIES per a biblioteques escolars 45 € 45 € 45 € 
Fonaments bàsics de traductologia 195 € 195 € 195 € 
Introducció a la victimologia del desenvolupament: abús 
sexual 

20 € 20 € 20 € 

Introductori en Artteràpia gestàltica 900 € 900 € 900 € 

La biblioteca com a espai de suport a la lectura (Eivissa) * * * 

La biblioteca com a espai de suport a la lectura 
(Menorca) 

* * * 

La cultura digital a les biblioteques 45 € 45 € 45 € 
La dinamització de la biblioteca escolar 90 € 90 € 90 € 
La gestió i organització de la biblioteca escolar 90 € 90 € 90 € 
La literatura infantil i juvenil a la biblioteca 140 € 140 € 140 € 
La traducció de textos narratius 195 € 195 € 195 € 
L'alimentació en la infància i en l'adolescència 
(Mallorca/Menorca/Eivissa) 

90 € 90 € 90 € 

Literatura comparada i traducció 72 € 72 € 72 € 

MBSR: reducció de l’estrès * * * 

Oxford seminary  * * * 

Primers auxilis (Mallorca/Menorca/Eivissa) 90 € 90 € 90 € 
Promoció i educació per a la salut 
(Mallorca/Menorca/Eivissa) 

90 € 90 € 90 € 

Taller de traducció d'anglès 118 € 118 € 118 € 
Taller de traducció de francès 118 € 118 € 118 € 



  

Taller de traducció de portuguès 118 € 118 € 118 € 

Tècniques de dinamització de grups (Eivissa) * * * 

Tècniques de dinamització de grups (Menorca) * * * 

Transformacions en la lectoescriptura (Eivissa) * * * 

Transformacions en la lectoescriptura (Menorca) * * * 

Trastorn de la conducta (Mallorca/Menorca/Eivissa) 90 € 90 € 90 € 

Treball coordinat amb competències bàsiques 27 € 27 € 90 € 

Jornades sobre Polítiques educatives 15 € 15 € 15 € 

II Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears    

Jornades de Ciències Socials    

Jornades d'Investigació Musical 20 € 20 € 20 € 
Aprenentatge servei (APS) i responsabilitat social de la 
Universitat 

* * * 

Disseny d'accions en el Pla d'acció tutorial * * * 
Gestió emocional de l'aula * * * 
Aprenentatge basat en problemes * * * 
La competència explicativa oral dels docents a les 
classes universitàries 

* * * 

La professió docent en el marc de l'EEES * * * 
Metodologia quantitativa * * * 
Eines de la Web 2.0 i la seva aplicació docent * * * 
La gestió del temps * * * 
Lideratge i docència * * * 
Anàlisi qualitativa d’entrevistes i grups de discussió 
amb N-VIVO 

* * * 

Per què no aprenen els alumnes allò que els ensenyam? * * * 

 

Les activitats assenyalades amb un asterisc (*) són gratuïtes. 

 

5.1.2. PLA DE RECICLATGE DE CATALÀ I FORMACIÓ LINGÜ ÍSTICA I 
CULTURAL 

 

ASSIGNATURES MATRÍCULA 
ALS CURSOS 

PRESENCIALS 

MATRÍCULA  

LLIURE 

 

Suport al mòdul 4 de Coneixements bàsics de 
llengua (només matrícula oficial) 

60 € 25 € 

Llengua I ─ 30 € 

Llengua II ─ 30 € 

Cada mòdul de Coneixement del medi social i 
cultural (Geografia/Història/Literatura) 

60 € 25 € 



  

Metodologia general de l’ensenyament de la 
llengua catalana 

60 € 25 € 

Seminari de llenguatge específic i Seminari de 
tractament de llengües en el currículum 

60 € 25 € 

 

5.1.3. TÍTOLS PROPIS 

 

TÍTOLS PROPIS 

Curs 2010-2011 
Preu  

ExU en Programa de Suport a les Famílies en la Primera 
Infància  

781 € 

ExU en Teoria i Pràctica de la Traducció Literària  875 € 
ExU en el Desenvolupament de Competències 
Lectoescriptores 

255 € 

ExU en Tècniques Docents de Grau Superior Gratuït 
ExU en Pedagogia Sistèmica 950 € 
ExU en Educació per a la Salut en la Infància i 
l'Adolescència 

450 € 

ExU en Competències Bàsiques a l'Aula i al Centre 
Escolar 

950 € 

ExU en Organització, Gestió i Dinamització de 
Biblioteques Escolars 

400 € 

EU en Intervenció Socioeducativa de l'Educador Social en 
els Centres Educatius 

600 € 

Curs d'Actualització Professional en Videoperiodisme 1.515 € 

 

5.2. SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS. ACTIVITATS DEL CURS 
ACADÈMIC 2010-2011 

 

Preu CULTURA A LA UNIVERSITAT 

ARTS I ESPECTACLES Intern Extern 

1. Dinamització del campus: música i dansa 

Extracts from Molly Naylor's spoken word show: whenever 
i get blown up i think of you 

* * 

Jornada de tango argentí * * 

Nadales al campus * * 

Perfomance * * 

Cabaret de monges * * 

Superkong * * 

Monkeys * * 



  

2. Cinema: Cinema al Campus, Cinema d'Autor, III Setmana del 
Curtmetratge 

2.1. Dimarts de Cinema a la Universitat 

Cicle John Ford 

Judge priest, 1934 * * 

The stagecoach, 1939 * * 

The grapes of wrath, 1940 * * 

Tobacco road, 1941 * * 

The quiet man, 1952 * * 

Primer contacte amb formes de vida extraterrestre 

The andromeda strain. Robert Wise, 1971 * * 

Sphere. Barry Levinson, 1998 * * 

Mission to mars. Brian de Palma, 2000 * * 

La dècada d'or: sèrie A i ciència-ficció 

The thing from another world. Christian Nyby, 
1951 

* * 

The day the earth stood still. Robert Wise, 1951 * * 

The war of the worlds. Byron Haskin, 1953 * * 

Invasion of the body snatchers. Don Siegel, 1956. * * 

Forbidden planet. Fred Wilcox, 1956 * * 

Minories, immigració i explotació en el món global 

Bread and roses. Ken Loach, 2000 * * 

Flores de otro mundo. Icíar Bollaín, 1999 * * 

Dirty pretty things. Stephen Frears, 2002 * * 

It’s a free world. Ken Loach, 2008 * * 

Cinema oriental i dona 

Da hong deng long gao gao gua (La linterna roja). 
Zhang Yimou, 1991 

* * 

Sanma no aji (El gust del peix). Yasijiro Ozu, 1962  * * 

Shi gan (Temps). Kim ki-duk * * 

El moviment sindical als EUA 

Norma Rae. Martin Ritt, 1979 * * 

Hoffa. Danny Devito, 1992 * * 

Silkwood. Mike Nichols, 1983 * * 



  

Bound for glory. Hal Ashby, 1976 * * 

Economia i cinema 

Tucker, un hombre, un sueño. Francis Ford 
Coppola, 1988 

8 € 8 € 

City hall, la sombra de la corrupción. Harold 
Becker, 1996 

8 € 8 € 

Bienvenido Mister Marshall. Luis García Berlanga, 
1953 

8 € 8 € 

Smoking room. Roger Gual i Julio d. Wallovits, 
2002 

8 € 8 € 

2.2. Cinema d'Autor a l'Augusta 

L'atalante. Jean Vigo * * 

La teta asustada. Claudia Llosa * * 

Él. Luis Buñuel * * 

Hollywood sul tevere. Marco Spagnoli * * 

Tres días con la familia. Mar Coll * * 

53 dies d’hivern. Judith Colell * * 

Lo mejor de mí. Roser Aguilar * * 

Pane e tuipani. Silvio Soldini * * 

2.3. III Setmana del Curtmetratge de les Illes Balears 

3. Música: corals, Òpera Oberta, recorreguts musicals 

Assaig obert d’obres de Leonard Bernstein i Narcís 
Bonet 

* * 

Assaig obert del Rèquiem de W. A. Mozart * * 

Òpera Oberta 

* i 20 € 
si es 
volen 
crèdits  

* i 20 € si es 
volen crèdits  

Carmen de Bizet * * 

Lulu de Berg * * 

Iphigénie en tauride de Gluck * * 

Parsifal de Wagner * * 

Cavalleria rusticana, de Mascagni, i Pagliacci, de 
Leoncavallo 

* * 

Recorreguts musicals 

* i 20 € 
si es 
volen 
crèdits  

* i 20 € si es 
volen crèdits  



  

Músiques de programa 

El mite d'Orfeu en la música * * 

Entre Venècia i París: l'època de Vivaldi * * 

El model beethovenià i els formalistes * * 

El lied entre F. Schubert i J. Brahms * * 

Concert: músiques en l'època de Monteverdi * * 

Pensament i creació musical a les Illes Balears de 1900 a 1950 

Les tres grans querelles al tombant del segle XIX * * 

Figures de transició * * 

Música popular i industrialització * * 

Exiliats i visitants: illencs arreu del món i les 
Balears com a punt d’acollida 

* * 

La producció d’Antoni Torrandell * * 

Concert de cambra * * 

Recorregut auditiu per la història del cant coral 

Cant gregorià, ars antiqua, ars nova i 
Renaixement 

* * 

Barroc: òpera i oratori. Classicisme * * 

Romanticisme i segle XX * * 

El rèquiem, Mozart vs. Fauré * * 

Concert de Collegium Vocale de les Illes Balears * * 

4. Poesia 

Poesia en Acció 

Josep Sou * * 

L'Odissea * * 

Bartomeu Ferrando * * 

Verba volant 

Com més són més s'embullen * * 



  

Combat de gloses * * 

L'indígena * * 

XII Festival de Poesia de la Mediterrània * * 

5. Teatre 

Tirant lo Blanc. Entrada Teatre Principal 3 € 3 € 

Anam a fer una musa. Entrada Teatre Principal 3 € 3 € 
Nu del tot en l'Univers * * 
Jocs perversos * * 

Vides privades * * 

Pràctiques escèniques de teoria i pràctica del teatre * * 

6. Exposicions 

Artteràpia * * 

Flortografies * * 

25 anys de publicacions universitàries * * 

Concurs de fotografia: arquitectura urbana * * 

 

 

Preu CULTURA A LA UNIVERSITAT 

DIVULGACIÓ Intern Extern 

Setmana de cultura índia 

Inauguració * * 

Dansa sagrada dels temples del sud de l'Índia * * 

Art i mercat al cinema indi: de Satyajit Ray a 
Bollywood 

* * 

Pather panchali * * 
El culte en un temple de l’Índia * * 
L’Índia: potència econòmica i política del segle 

XXI 
* * 

Segona setmana de cultura portuguesa 

Conversa amb Valter Hugo Mãe * * 

Conversa amb Ana Luísa Amaral * * 

Conversa amb Inês Pedrosa * * 

Conversa amb José Luís Peixoto * * 



  

Segones jornades de cultura italiana 

Cucina e futurismo * * 

Montalbano, un comissari a la taula * * 

I grandi nomi della letteratura italiana * * 

L’uomo e la scienza * * 

Le macchine di Leonardo * * 

La nostra ciència de cada dia 

Biologia de les plantes 

Optimització del ús de l’aigua en les plantes * * 

Caracterització de la tomàtiga de ramellet * * 

Recuperació de la malvasia de Banyalbufar * * 

La nostra química de cada dia 

La calcificació dels teixits i l'envelliment: dels 
càlculs renals a la calcificació cardiovascular i 
l’Alzheimer 

* * 

Additius alimentaris, els grans desconeguts. És 
imprescindible l’ús d’additius? 

* * 

Química a l’atmosfera: sense, la vida a la Terra no 
seria possible 

* * 

El futbol professional des de la perspectiva de l’anàlisi econòmica 

El futbol professional des de la perspectiva de 
l’anàlisi econòmica: desenvolupaments històrics i 
estructura econòmica 

* * 

Managerial change i team performance en el futbol 
professional 

* * 

El futbol professional: problemes actuals i 
perspectives futures 

* * 

Figures bíbliques 

Judes * * 

Maria Magdalena * * 

Pau * * 



  

Llàtzer * * 

La literatura impassible 

Escriptures estoiques * * 

Literatures i audiències * * 

XV Curs de Pensament i Cultura Clàssica. Dialogar amb els clàssics: un camí 
per a la reflexió 

Orígens de la filosofia a Grècia. Entre la saviesa i el 
mite 

* * 

El dolor i la bellesa sobre el tràgic * * 

El viaje real e imaginario en la poesía latina del 
siglo I antes de Cristo 

* * 

Amor y sexo en la antigüedad clásica * * 
Mitología y condición humana * * 
Las múltiples representaciones del mundo de los 

muertos: imaginar el más allá 
* * 

El concepto de bárbaro y su utilización en la Grecia 
clásica 

* * 

Commemoració d’Enric Valor 

Exposició: Enric Valor. El valor de les paraules * * 

L’estàndard oral d’Enric Valor * * 

Antoni M. Alcover i Enric Valor, rondallaires 
paral·lels 

* * 

Audiovisual * * 
Narració de rondalles d’Enric Valor * * 

 

Preu CULTURA A LA UNIVERSITAT 

FORMACIÓ Intern Extern 

Cursos 

L'Economia a debat Jovellanos 50 € 

Espanya-Amèrica (1810-2010): dos segles de trobades 
i allunyaments 

15 € 30 € € 

II Jornada de Fiscalitat (Menorca) Jovellanos  € 

IV Jornada de Fiscalitat (Eivissa) Jovellanos  € 

VII Setmana de l'Emprenedor i l'Empresa Jovellanos  € 

Concurs de simulació de borsa (GVC-GAESCO) Jovellanos  



  

XXII Club d'Inversió Sa Nostra - UIB Jovellanos  

Identitat, visibilitat i reputació digital de professionals, 
entitats i equipaments socioculturals: conceptes, 
aplicacions i tecnologies 

40 € 60 € 

Estètiques i poètiques de la mort 20 € 40 € 

Promoció i comercialització turística en línia 45 € 75 € 

Actualitat jurídica 20 € 40 € 

Els delictes d'abusos sexuals a menors 30 € 45 € 

Acte inaugural del curs 2010-2011 dels estudis de 
Matemàtiques 

  

LateX: introducció 20 € 45 € 

LateX avançat 20 € 40 € 

Seminari: la fotografia al cinema 

Gratuït, 
però si 
voleu 

formació, 
40 € 

Gratuït, 
però si 
voleu 

formació, 
40 € 

Taller  

El llibre d'artista. Una disciplina amb potencial 
educatiu 

25 € 45 € 

Introducció a l'autoconeixement i les tècniques de 
diàleg al segle XXI 

30 € 50 € 

Taller de disseny del paisatge 45 € 75 € 

Taller de debat universitari * * 

El llibre d'artista. Una disciplina amb potencial 
educatiu 

25 € 45 € 

 

 

 

 

Preu CULTURA A LA UNIVERSITAT 

PARTICIPACIÓ Intern Extern 

Club de lectura: la visita dels traductors 

La Divina Comèdia * * 
El xal * * 



  

Vi de solitud * * 
Poètiques de la traducció * * 
Rant i El club de la lluita * * 
Verd aigua * * 
Ragtime * * 
Poètiques de la traducció * * 
Poètiques de la traducció * * 
Dia internacional del traductor * * 

Concursos 

Concurs de blogs * * 
Concurs de videocreació * * 
Concurs de fotografia Memorial Miquel Seguí 

Aznar 
* * 

Viva Voce 
És possible el procés de pau a Israel? * * 
La reassignació de sexe: s’equivoca la natura? * * 
Són excessius els cobraments per drets d’autor? * * 
Són suficients els controls sobre la corrupció? * * 

 
 

Les activitats assenyalades amb un asterisc (*) són gratuïtes. 
 

5.3. VICERECTORAT DE PROJECCIÓ CULTURAL - INSTITUT DE 
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ. CURS ACADÈMIC 2010-2011 
 

Preu CURSOS I SEMINARIS 

Curs 2010-2011 Altres Estudiant FP 

La biblioteca com a espai de suport a la lectura i 
l'escriptura (Eivissa) 

* * * 

Violència de gènere i mitjans de comunicació (Eivissa) 20 € 20 € 20 € 

Tècniques de dinamització de grups aplicades al 
desenvolupament de competències en la lectoescriptura 
(Eivissa) 

* * * 

II Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears 
(Eivissa) 

75 € 35 € 75 € 

Transformacions en la lectoescriptura: L'alfabetització 
digital, literatura i TIC (Eivissa) 

* * * 

Transformacions en la lectoescriptura: L'alfabetització 
digital, literatura i TIC (Menorca) 

* * * 

La biblioteca com a espai de suport a la lectura i 
l'escriptura (Menorca) 

* * * 

II Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears 
(Menorca) 
 

75 € 35 € 75 € 



  

Política Territorial (Menorca) 
 

30 € 15 € 30 € 

Tècniques de dinamització de grups aplicades al 
desenvolupament de competències en la lectoescriptura 
(Menorca) 
 

* * * 

 
 
5.4. UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS (UOM). CURS ACADÈMIC 
2010-2011 
 
 
DIPLOMA SÈNIOR DE LA UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJOR S 

Curs Preu  

Primer curs  103 € 

Segon curs 103 € 

Tercer curs 115 € 

 
 
ASSIGNATURES SOLTES I/O ASSIGNATURES DE REPETIDORS DEL 
DIPLOMA SÈNIOR O SÈNIOR SUPERIOR 

Hores Preu 

10 7 € 

20 14 € 

 
 
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ  

Curs Preu  

Diploma d'Especialització de la UOM en Evolució de la Vida 120 €  

Diploma d'Especialització de la UOM en Literatura Contemporània 120 € 

 
 
TALLERS I SEMINARIS DE LA UOM  

Preu Tallers i seminaris 
Exalumnes i 
alumnes de 

la UOM 

Altres 

Escoltar i comprendre els grans compositors 28 € 33 € 

La construcció històrica d'Espanya 28 € 33 € 

L'educació del segle XXI: Claus per a la seva comprensió 28 € 33 € 

Matemàtiques aplicades a la vida quotidiana 28 € 33 € 



  

Nutrició i alimentació del segle XXI 18 € 28 € 

Introducció a la literatura i cultura oriental (la Xina i el 
Japó) 

18 € 28 € 

Psicologia de l'amor i de l'odi 18 € 28 € 

L'activitat física com a factor per a la millora del 
desenvolupament 

18 € 28 € 

Fantasia còmica i cultural de tradició oral 18 € 28 € 

Ciutats i seguretat 18 € 28 € 

Informàtica I: Introducció al funcionament de l'ordinador 28 € 33 € 

Informàtica II: Editor de text Microsoft Office Word i 
Microsoft PowerPoint 

28 € 33 € 

Informàtica III: Iniciació al Web 2.0. Xarxes socials 28 € 33 € 

Fotografia digital i el retoc fotogràfic 28 € 33 € 

Llengua catalana: Català per a catalanoparlants I 28 € 33 € 

Iniciació a la llengua anglesa. Bàsic 1 28 € 33 € 

Iniciació a la llengua anglesa. Bàsic 2 28 € 33 € 

Anglès per viatjar 28 € 33 € 

Diversitat de paisatge natural i d'ocupació humana a 
Mallorca I 

33 € 38 € 

Diversitat de paisatge natural i d'ocupació humana a 
Mallorca II 

33 € 38 € 

 
 
5.5. VICERECTORAT DE PROJECCIÓ CULTURAL: CORAL 
UNIVERSITÀRIA (CORAL INFANTIL ONZETRETZE, CORAL INF ANTIL 
CINCSET, CORAL INFANTIL VUITDEU, CORAL JUVENIL) 

 
 

Preu  
Membres del Patronat de la CUIB CURSOS I SEMINARIS 

 General 
Socis Protectors Patrocinadors 

Un cantaire 130 € 95 € Gratuït Gratuït 

Dos germans 235 € 185 € 30 € Gratuït 

Tres germans 343 € 279 € 45 € Gratuït 

Quatre germans 457 € 372 € 60 € Gratuït 



  

 
 
 

6) LLOGUER D’AULES I INSTAL·LACIONS 

 
6.1. Espais que es poden utilitzar 

 

EDIFICI Aules Altres espais 

Ramon Llull 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 21, 22, BA06 

Aula de Graus 
Sala de reunions 
1 aula informàtica  
1 aula de videoconferència  

Mateu Orfila i Rotger 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Aula de Graus 
3 aules informàtiques  
1 aula de videoconferència  

Guillem Colom 
Casasnovas 

17, 18, 19, 20, 21  

Anselm Turmeda 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sala d’actes 
Sala de reunions 
4 aules informàtiques  

Aulari A015, A016, A017, A023 2 aules informàtiques  
Guillem Cifre de 
Colonya 

A01, A02, A03, A04, A11, A12, A14,  
A16, B01, B02, B03, B04, B12, B13, C00, 
C01, C02, C03, C04 

Sala d’actes 
Aula de Graus 
3 aules de videoconferència  
2 aules informàtiques  

Gaspar Melchor de 
Jovellanos 

AB01, AB02, AB03, AB04, AB05, 
AB06, AB07, AB08, AB09, AB11, 
AB12, AB13, AB14, AB22, AB23, 
AB24, AB25, AB26 , AB27, AA01, 
AA02, AA03, AA04, AA05, AA06, 
AA11, AA12, AA13, AA22, AA22B, 
AA23, AA24, AA25, AA26, AA27 

Sala d’actes 
2 aules de Graus 
6 aules informàtiques  
3 aules de videoconferència  
 

Beatriu de Pinós 1, 2, 3, 4 i 6 2 aules informàtiques  
Sa Riera 0, 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8 Sala d’actes 

Sala de reunions 
1 aula informàtica  

Seu universitària de 
Menorca 

A04, A08, A09, A10, A11, AP Sala d’actes 
Sala de reunions 
1 aula informàtica 
1 seminari 
6 aules de videoconferència 

Seu universitària 
d’Eivissa i Formentera 

A6, A7 Sala d’actes 
Sala de reunions 
6 seminaris 
6 aules de videoconferència 
1 aula informàtica 

Cas Jai  Sala d’actes 
Sala de reunions 

Son Lledó  Sala d’actes 
Sala de reunions 

 
 



  

 
 
 
 
6.2. Criteris de reserva i de pagament 
 
Les reserves d’espais que procedeixin d’algun òrgan de la UIB són gratuïtes, com també 
l’equipament de l’espai, sempre que no s’hagi d’emprar material específic del qual no es 
disposi a la Universitat. 
 
Les reserves d’espais que procedeixin d’organismes oficials o d’entitats privades sense 
conveni específic amb la UIB en matèria de cessió d’espais, han de cobrir totes les 
despeses, que són: el lloguer de l’espai, el servei de consergeria i altre personal, el servei 
de neteja, el servei de seguretat, el sistema de videoconferència i altres serveis, així com 
les despeses de cancel·lació de la reserva, si escau. 

 
Els organismes públics oficials podran tenir una bonificació del 50 per cent dels preus 
que s’indiquen en aquest apartat 6, sens perjudici que mitjançant un conveni específic es 
pugui establir una bonificació superior. No obstant això, hauran de cobrir les despeses 
que es generin del servei de consergeria i altre personal, del servei de neteja, del servei de 
seguretat, del sistema de videoconferència i d’altres serveis, així com les despeses de 
cancel·lació de la reserva, si escau. 
 
Una vegada realitzada la reserva de l’espai, la UIB cobrarà les despeses de gestió en cas 
de cancel·lació o modificació de la reserva per part del sol·licitant. 
 
Es comprovarà en el moment de dur a terme la reserva d’un espai si l’entitat que fa 
l’encàrrec està al corrent de pagament amb la Universitat. Si no, per poder fer la 
tramitació i la confirmació de la reserva, s’ha de saldar prèviament el deute. 
 
El pagament de les reserves d’espais es produirà contra factura de la Universitat en el 
termini de dos mesos a comptar de la data d’emissió d’aquesta. 
 
Els preus que es detallen en aquest apartat 6 no inclouen l’IVA. 
 
 

6.3. Preus de les aules 
 

GRUP 1. Aules amb capacitat per a menys de 75 persones 
 

HORARI Preu en euros 
Jornada (de 6 a 9 hores) 221,62 
Mitja jornada (de 1 a 5 hores) 140,57 

 
GRUP 2. Aules amb capacitat per a més de 75 i menys de 100 persones 

 
HORARI Preu en euros 

Jornada (de 6 a 9 hores) 299,53 
Mitja jornada (de 1 a 5 hores) 189,27 

 
GRUP 3. Aules amb capacitat per a més de 100 persones 

 
HORARI Preu en euros 

Jornada (de 6 a 9 hores) 437,94 



  

Mitja jornada (de 1 a 5 hores) 275,76 
 
 
PREUS D’ALTRES ESPAIS 
 

 

EDIFICI ESPAI CAPACITAT HORARI DE 
RESERVA 

Preu en 
euros 

   Jornada (6-9 h) 628,24 
Cas Jai Sala d’actes 120 persones Mitja jornada (1-5 h) 394,70 

   Jornada (6-9 h) 213,05 
 Sala de reunions 40 persones Mitja jornada (1-5 h) 135,19 

   Jornada (6-9 h) 1.661,03 
Son Lledó Sala d’actes 308 persones Mitja jornada (1-5 h) 1.040,19 

    Jornada (6-9 h) 67,72 
 Sala de reunions 12 persones Mitja jornada (1-5 h) 44,38 
   Jornada (6-9 h) 379,29 

Ramon Aula de Graus 72 persones Mitja jornada (1-5 h) 239,14 
Llull   Jornada (6-9 h) 264,94 

 Sala de reunions 50 persones Mitja jornada (1-5 h) 167,64 
Mateu   Jornada (6-9 h) 363,48 
Orfila Aula de Graus 69 persones Mitja jornada (1-5 h) 229,18 

   Jornada (6-9 h) 1.027,85 
Anselm Sala d’actes 197 persones Mitja jornada (1-5 h) 644,46 

Turmeda   Jornada (6-9 h) 135,19 
 Sala de reunions 25 persones Mitja jornada (1-5 h) 86,55 

   Jornada (6-9 h) 519,26 
Sa Riera Sala d’actes 99 persones Mitja jornada (1-5 h) 326,58 

   Jornada (6-9 h) 135,19 
 Sala de reunions 25 persones Mitja jornada (1-5 h) 86,55 

 Jornada (6-9 h) 1.354,83 
Guillem 

 
Sala d’actes 

 
260 persones Mitja jornada (1-5 h) 848,80 

Cifre   Jornada (6-9 h) 368,75 
 Aula de Graus 70 persones Mitja jornada (1-5 h) 232,50 

   Jornada (6-9 h) 1.209,51 
Gaspar Sala d’actes 216 persones Mitja jornada (1-5 h) 757,99 

Melchor de   Jornada (6-9 h) 295,01 
Jovellanos Aula de Graus A 56 persones Mitja jornada (1-5 h) 186,00 

   Jornada (6-9 h) 395,09 
 Aula de Graus B 75 persones Mitja jornada (1-5 h) 249,10 



  

 

EDIFICI ESPAI CAPACITAT HORARI DE 
RESERVA 

Preu en 
euros 

   Jornada (6-9 h) 368,75 
Seu Sala d’actes 70 persones Mitja jornada (1-5 h) 232,50 

universitària    Jornada (6-9 h) 57,34 
de Menorca Sala de reunions 10 persones Mitja jornada (1-5 h) 37,88 

   Jornada (6-9 h) 57,34 
 Seminari 10 persones Mitja jornada (1-5 h) 37,88 
   Jornada (6-9 h) 420,64 
 Sala d’actes 80 persones Mitja jornada (1-5 h) 264,95 
   Jornada (6-9 h) 83,29 
 Sala de reunions 15 persones Mitja jornada (1-5 h) 54,10 
   Jornada (6-9 h) 143,83 
 Seminari 1 27 persones Mitja jornada (1-5 h) 91,94 

Seu   Jornada (6-9 h) 98,86 
universitària  Seminari 2 18 persones Mitja jornada (1-5 h) 63,82 
d’Eivissa i    Jornada (6-9 h) 135,19 

Formentera Seminari 4 23 persones Mitja jornada (1-5 h) 86,55 
   Jornada (6-9 h) 135,19 
 Seminari 5 23 persones Mitja jornada (1-5 h) 86,55 
   Jornada (6-9 h) 117,56 
 Seminari 6 20 persones Mitja jornada (1-5 h) 75,26 
   Jornada (6-9 h) 57,34 
 Seminari 7 10 persones Mitja jornada (1-5 h) 37,88 
   Jornada (6-9 h) 600,00 

Can Oleo Sala d’actes 56 persones Mitja jornada (1-5 h) 400,00 

 
Altres espais que es poden llogar són: el Propileu, els halls dels edificis i les 
aules específiques (aules de música, plàstica, etc.), sempre que el Consell de 
Direcció hi doni el vistiplau, i els preus resten per convenir en el moment de la 
reserva. 
 
 

 
AULES INFORMÀTIQUES 

 
 

Tipus d’aula Preu en euros 

Aules amb un màxim de 15 ordinadors 
(capacitat per a 30 persones) 

109,24/h 

Aules amb un màxim de 30 ordinadors 
(capacitat per a 60 persones) 

161,15/h 

Aules amb un màxim de 50 ordinadors 
(capacitat per a 100 persones) 

221,69/h 



  

 

PREUS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA  

 

Lloguer de l’equip tècnic per cada seu 

Hores Preu en euros 

1 135,21 
2 258,46 
3 375,24 
4 472,54 
5 556,88 
6 628,24 
7 686,64 
8 732,04 
9 764,48 
10 783,94 

 

Aquests preus inclouen la posada en marxa dels equips. No inclouen el lloguer de 
l’aula, el cost de la connexió telefònica, la realització ni el suport tècnic.  

Els preus dels espais no especificats en aquest document i que oportunament es 
consideri que es poden llogar els fixarà, en el moment en què es faci la reserva, el 
Consell de Direcció. 

 
 

 

7) ALTRES SERVEIS 

7.1. Servei de Recursos Audiovisuals 

7.1.1. Tarifes 
 

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS Preu UIB 
en euros 

Preu 
externs en 

euros 

Gravació   
Càmera HD P2 (amb operador + equip complet de gravació) (jornada) 288,80 577,61 
Càmera HD P2 (amb operador + equip complet de gravació) (per hora) 44,34 88,68 
Càmera HDV / DVCAM (amb operador + equip complet de gravació) 
(jornada) 161,90 323,82 
Càmera HDV / DVCAM (amb operador + equip complet de gravació)  
(per hora) 29,76 59,50 
Glidecam (estabilitzador gold system + equip operador) (jornada) 257,82 515,62 
Reportatge fotogràfic (per hora) 30,08 60,17 
No hi ha incloses les despeses de fungible, desplaçament, allotjament o 
manutenció

 
  



  

Edició   
Edició de vídeo digital (actes, conferències, jornades, cursos...) (jornada) 161,90 323,82 
Edició de vídeo digital (actes, conferències, jornades, cursos...) (per hora) 28,54 52,31 
Edició de vídeo digital (Final Cut Pro HD) (jornada) 270,27 540,53 
Edició de vídeo digital (Final Cut Pro HD) (per hora) 54,79 109,60 
Edició d’àudio digital (locutori + suport digital) (jornada) 231,65 463,31 
Edició d’àudio digital (locutori + suport digital) (per hora) 38,62 77,21 

B) COMANDES 
Preu UIB 
en euros 

Preu 
externs en 

euros 

Còpia de format VHS, Hi-8, DV... a DVD (còpia i fungible + impressió 1 
color i funda) 10,59 21,18 
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 0′ a 5′) sense fungible 12,44 24,91 
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 5′ a 30′) sense fungible 18,68 37,36 
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 30′ a 60′) sense fungible 24,91 49,82 
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 60′ a 120′) sense fungible 37,36 74,72 
Còpia d’àudio (casset/DAT...) (còpia i fungible + impressió 1 color i funda)  10,59 21,19 
Duplicació DVD-DVD (4,7 Gb) (còpia i fungible + impressió 1 color i 
funda). Unitat 4,20 8,40 
Duplicació CD-CD (còpia i fungible + impressió 1 color i funda). Unitat 3,60 7,20 
Duplicació: preu per unitat fins a 50 còpies. Més de 50 còpies, demanau-ne 
pressupost 
Disseny de caràtula i impressió a 4 colors: pressupost per convenir 

 

 
Escàner d’opacs (unitat) 1,69 3,38 
Escàner de diapositives 35 mm (unitat) 1,69 3,38 
Canvi de format digital vídeo/àudio (mpeg2, mpeg4, avi, mov, flash, wav, 
mp3...)                                                  primera hora 24,91 49,82 
                                                               hora extra 12,44 24,91 

C) MATERIAL FUNGIBLE 
Preu UIB 
en euros 

Preu 
externs en 

euros 

Cinta Betacam SP 5 minuts 15,62 15,62 
Cinta Betacam SP 30 minuts 18,99 18,99 
Cinta Betacam SP 60 minuts 34,76 34,76 
Cinta Betacam SP 90 minuts 49,40 49,40 
Cinta Betacam digital 40 minuts 37,59 37,59 
Cinta Betacam digital 64 minuts 52,92 52,92 
Cinta Betacam digital 94 minuts 82,69 82,69 
Cintes mini DV60 minuts 8,41 8,41 
Cintes DVcam 184 minuts 49,33 49,33 
Cintes HDV 63 minuts 26,53 26,53 

 
Els preus no inclouen l’IVA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

7.2. Serveis Cientificotècnics 

 

7.2.1. Tarifes 

 

Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Quími ques  Unitat Preu 
en euros 

Espectròmetre de masses d’alta resolució. 
Amb ionització per impacte electrònic (EI-HRMS) 

hora 
163,41 

Espectròmetre de masses d’alta resolució. 
Amb ionització per electroesprai (ESI-HRMS) 

hora 
204,00 

Espectròmetre de masses de baixa resolució (EM) hora 129,41 
Espectròmetre de masses de relació isotòpica (IRMS) (dual inlet) hora 163,41 
Espectròmetre de masses de relació isotòpica (IRMS) (conflow) mostra 10,31 
Espectrofotòmetre infraroig amb transformada de Fourier (FT-IR) hora 129,41 
Espectrofotòmetre UV-visible hora 81,76 
Espectrofluorímetre hora 106,24 
Cromatògraf de gasos (CG) hora 103,52 
Injector d’espai en cap (headspace) hora 98,09 
Injector de purga i trampa (P&T) hora 98,09 
Desorció tèrmica (ATD) hora 102,27 
Cromatografia líquida d’alt rendiment (HPLC) hora 115,79 
Cromatògraf líquid-masses (LC-MS) hora 129,41 
Cromatògraf iònic (CI) hora 115,79 
Digestor de microones  81,76 
Espectrofotòmetre d’emissió òptica de plasma acoblat inductivament 
(ICP-OES) 

hora 
122,63 

Espectròmetre de massa de plasma acoblat inductivament (ICP-MS) hora 163,41 
Absorció atòmica amb cambra de grafit (GF AAS) hora 122,63 
Absorció atòmica amb sistema de generació d’hidrurs (HG AAS) o 
tècnica de vapor fred (CV AAS) 

hora 
129,41 

Analitzador AOX hora 122,63 
Autoanalitzador FIA (N, P, amoni, etc.) hora 98,09 
Ús del laboratori de química: pH-metre, conductímetre, mufla, 
rotavapor, balances, etc. 

hora 
99,42 

 
 

  

Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metro logia  Unitat Preu 
en euros 

Microscopi electrònic de transmissió de 200 kV (TEM)  hora 163,41 
Microscopi electrònic de transmissió de 100 kV (TEM) hora 122,68 
Microscopi electrònic de rastreig (SEM) hora 110,37 

Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies 
Químiques 

Unitat  Preu en 
euros 

Ressonància magnètica nuclear 300 MHz hora diürna 122,62 
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz nit (8 h) 196,17 
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz cap de setmana 

(48 h) 318,79 
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda hora diürna 245,25 
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda nit (8 h) 392,34 
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda cap de setmana 

(48 h) 637,59 



  

Microscopi de forces atòmiques (AFM) hora 110,37 
Microanàlisi RX-EDS amb el TEM o SEM hora 123,08 
Microscopi confocal hora 110,37 
Microscopi òptic hora 85,83 
Aprimador iònic hora 98,09 
Sputtering procés 14,70 
Evaporador procés 24,53 
Punt crític procés 98,09 
Preparació de mostra TEM mostra 269,73 
Difractòmetre de raigs X hora 122,63 
Calorímetre diferencial de rastreig per a mostres sòlides (DSC) hora 85,83 

 

Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metro logia  Unitat Preu 
en euros 

Microcalorímetre diferencial de rastreig per a mostres líquides (DSC) hora 110,37 
Microcalorímetre de valoració isotèrmica (ITC) hora 110,37 
Termobalança hora 85,83 
Calibratge instrumental (dimensional) instrument 79,00 
Analitzador termomecànic hora 85,83 
Màquina universal d’assaigs mecànics hora 98,09 
Fresatge de placa de circuit imprès (sense placa i sense eines)  hora 122,63 
Fabricació de placa multicapa (sense materials) capa/procés 79,00 
Metal·lització de placa de circuit imprès procés 113,11 
Muntatge de SMD (sense components) hora 79,00 

 

Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Biolò giques  Unitat Preu 
en euros 

Analitzador de carboni orgànic total (TOC) per a mostres líquides i 
sòlides 

hora 
27,42 

Analitzador de N (Kjeldahl) hora 85,83 
Extractor de greix  hora 85,83 
Digestor  hora 48,27 
Seqüenciador ADN mostra 11,46 
PCR hora 40,95 
PCR quantitativa hora 40,95 
Liofilitzador dia 108,81 
Autoclau dia 108,81 
Estabulari (manteniment de rata/ratolí) animal/dia 1,37 
Laboratori de cultius hora 90,73 

   

Secció de Laboratori de Tecnologies Marines  Unitat Preu 
en euros  

CTD dia 74,74 
Manteniment d’embarcacions  embarcació cal consultar 
Utilització d’embarcació i motor dia  
Càrrega de bombones d’aire comprimit hora  

   

Preus generals  Unitat Preu 
en euros  

Tècnic superior (I i II) hora 79,00 



  

Tècnic intermedi (III) hora 61,41 

 

7.2.2. Criteris de pagament 

Les tècniques i/o mostres especials requereixen l’elaboració del pressupost 
corresponent.  

En el cas de mostres similars i/o d’un nombre de mostres elevat, es realitzarà un 
descompte màxim d’un 40 per cent sobre els preus tarifats. 

A l’efecte de facturació, la mínima unitat temporal serà de 30 minuts. 

Tots els preus de la taula inclouen l’operador. En cas que sigui necessària una 
preparació/manipulació de mostres addicional, aquestes hores es facturaran 
independentment.  

El cost no inclou els reactius necessaris. Tampoc no inclou l’IVA.  

 

7.3. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i T eledetecció 

7.3.1. Tarifes 

 CONCEPTE Preu personal 
intern  

Preu personal extern 
  

 

 

Utilització del 
Laboratori SSIGT 1   

  
   

 Aula 21,00 € 105,00 €/hora*  
 Aula + estacions de treball 210,00 € 315,00 €/hora*  

 

Utilització 
d’equipament1   

  
   

 
Estació de treball amb 
software SIG 

26,25 € 42,00 €/hora* 

 
 GPS 21,00 € 31,50 €/dia  
 Càmeres digitals 5,25 € 15,75 €/dia  

 

Dedicació de 
personal del SSIGT: 
catàleg de serveis2   

  
   

 Tècnic mitjà 47,25 € 63,00 €/hora  
 Tècnic superior 57,75 € 84,00 €/hora  

 Activitats formatives   
  
   

 Impartició de 
cursos/seminaris de 
tecnologies d’informació 
geogràfica 

73,50 € 126,00 €/hora  

 Reprografia   
  
   

 Impressió plòter A0/A1. 
Color ple i paper fotogràfic 

21,00 € 36,75 € 
 

 

 Impressió plòter A0/A1. 
Color ple i paper normal o 
bé línies i paper fotogràfic 

15,75 € 26,25 € 
 

 

 Impressió plòter A0/A1. 
Línies i paper normal 

10,50 € 15,75 € 
 

 



  

 Impressió A2/A3. Color 
ple i paper fotogràfic 

5,25 € 10,50 € 
 

 

 Impressió A2/A3. Color 
ple i paper normal o bé 
línies i paper fotogràfic 

4,20 € 6,30 € 
 

 

 Impressió A2/A3. Línies i 
paper normal 

1,58 € 2,10 € 
 

 

      
 

1 Per a ús exclusiu de docència i investigació.    

 
2 Serveis : 1. Assistència tècnica en tecnologies de la informació geogràfica (TIG) 

  1.1. Creació de bases de dades geogràfiques  
  1.2. Elaboració de productes cartogràfics  
  1.3. Anàlisi de dades geogràfiques   
  1.4. Creació de serveis cartogràfics web  
  1.5. Instal·lació de software   
  1.6. Desenvolupament d’aplicacions informàtiques  
  1.7. Assessorament    
  2. Participació en projectes de recerca bàsica/aplicada  
      
 

* Disponible en funció de les necessitats del Servei de SIG i Teledetecció.  
 Els preus externs no inclouen l'IVA.    
      

 

7.4. Centre de Tecnologies de la Informació 

 

7.4.1. Tarifes 

7.5.1.1. Ús del sistema de lectura de marques òptiques per a processos de 
selecció, oposicions, proves d’accés o similars: 1.653,75 € + IVA. 
Inclou una reunió inicial, fins a 1.000 fulls de marques òptiques, la lectura 
dels fulls, la generació de llistats de resultats (en paper i electrònics) i una 
reunió de revisió. No inclou les hores extres del personal necessari. Quan hi 
hagi situacions diferents, es faran les adaptacions pressupostàries 
corresponents.  
 
7.5.1.2. Ús de les aules d’informàtica per a processos de selecció, oposicions, 
proves d’accés o similars: 1.653,75 € + IVA. 
Inclou una reunió inicial, l’ús d’un ordinador per comprovar l’enunciat, la 
realització de les proves informàtiques i la recollida dels fitxers resultants. 
No inclou les hores extres del personal necessari. Quan hi hagi situacions 
diferents, es faran les adaptacions pressupostàries corresponents. 

 


