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Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s’acorda pro-
posar al Consell Social la modificació de tarifes de serveis

LLOGUER D’AULES 

Tarifes per hora a les quals s’aplica l’IVA vigent:

Tarifes per dia a les quals s’aplica l’IVA vigent:

Usuaris 
externs

Lloguer d’espais universitaris per a activitats promocionals 767,97 euros

S’hi aplica la Normativa de lloguer d’aules i instal·lacions, aprovada per la Junta de 
Govern el 28 d’octubre de 1996.

LLOGUER D’APARCAMENT 

Tarifes mensuals amb IVA inclòs.

Usuaris 
interns

1 plaça aparcament Sescelades (mensual) 13,85 euros
1 plaça aparcament N5 (mensual) 26,78 euros

TAXA PELS SERVEIS DE SUPORT A L’APRENENTATGE

70,00 €/matrícula

Usuaris 
externs

Aules magnes dels campus Catalunya i Sescelades 191,71 euros
Aula Magna o similar 114,35 euros
Sala de graus 114,35 euros
Sala de juntes 77,36 euros
Sala d’audiovisuals 114,35 euros
Sala d’ordinadors 114,35 euros
Sala de tast 114,35 euros
Aula tipus A: més de 120 persones 54,25 euros
Aula tipus B: de 120 a 60 persones 38,11 euros
Aula tipus C: de 59 a 25 persones 23,11 euros
Aula tipus D: menys de 25 persones 15,03 euros
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SERVEI LINGÜÍSTIC 

Preus d’assessorament lingüístic

CATALÀ Correcció 
lleu

Correcció 
intensa

Traducció             
espanyol-català

DOCUMENTS INTERNS
Documents institucionals (presentacions, 
discursos, impresos, opuscles anuncis 
i publicitat, revistes, programes, webs, 
etc.)

0 0 0

Documents de gestió administrativa 
i econòmica (informes, cartes, oficis, 
certificats, títols, memòries, resolucions, 
convenis, etc.)

0 0 0

Edicions del segell Publicacions URV 0 0 0
Documents docents (programes 
d’assignatures, guions de pràctiques, 
apunts, exàmens, diapositives de 
PowerPoint, etc.)

0,0066 0,0097 0,0450

Documents de recerca (articles, resums 
(abstracts), llibres, tesis doctorals, 
projectes d’investigació, comunicacions, 
etc.)

0,0066 0,0097 0,0450

DOCUMENTS EXTERNS
Textos diversos 0,011 0,018 0,0478

ESPANYOL Correcció 
lleu

Correcció 
intensa

Traducció             
espanyol-català

DOCUMENTS INTERNS
Documents institucionals (presentacions, 
discursos, impresos, opuscles anuncis 
i publicitat, revistes, programes, webs, 
etc.)

0 0 0

Documents de gestió administrativa 
i econòmica (informes, cartes, oficis, 
certificats, títols, memòries, resolucions, 
convenis, etc.)

0 0 0

Edicions del segell Publicacions URV 0 0 0
Documents docents (programes 
d’assignatures, guions de pràctiques, 
apunts, exàmens, diapositives de 
PowerPoint, etc.)

0,0086 0,0174 0,0450

Documents de recerca (articles, resums 
(abstracts), llibres, tesis doctorals, 
projectes d’investigació, comunicacions, 
etc.)

0,0086 0,0174 0,0450

DOCUMENTS EXTERNS
Textos diversos 0,0216 0,043 0,094
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ANGLÈS Correcció 
lleu

Correcció 
intensa

Traducció             
espanyol-català

DOCUMENTS INTERNS
Documents institucionals (presentacions, 
discursos, impresos, opuscles anuncis 
i publicitat, revistes, programes, webs, 
etc.)

0 0 0

Documents de gestió administrativa 
i econòmica (informes, cartes, oficis, 
certificats, títols, memòries, resolucions, 
convenis, etc.)

0 0 0

Edicions del segell Publicacions URV 0 0 0
Documents docents (programes 
d’assignatures, guions de pràctiques, 
apunts, exàmens, diapositives de 
PowerPoint, etc.)

0,0149 0,0230 0,0540

Documents de recerca (articles, resums 
(abstracts), llibres, tesis doctorals, 
projectes d’investigació, comunicacions, 
etc.)

0,0149 0,0230 0,0540

DOCUMENTS EXTERNS
Textos diversos 0,038 0,054 0,18

Traducció català/espanyol-anglès  d’un 
expedient acadèmic de la URV 36,02 €/expedient

Traducció català/espanyol-anglès d’un 
títol expedit per la URV 21,19 €/expedient

Certificació de la validesa de la 
traducció d’un títol o expedient no URV 13,56 €/expedient

Aclariments:

1. Totes les tarifes són per paraula del text original.

2. Si per qüestions d’urgència o de volum del Servei Lingüístic no pot assumir la 
traducció o la correcció d’un text, la part interessada haurà de fer-se càrrec 
del cost d’externalització.

3. Les tarifes internes s’apliquen als textos del PDI i PAS de la URV. A tots els 
encàrrecs de la Fundació URV, dels instituts universitaris i dels centres ads-
crits a la URV, s’hi aplica la tarifa interna de documents docents i de recerca.

4. Els encàrrecs urgents tenen un increment d’un 30% en el preu.

5. La tarifa mínima per a qualsevol encàrrec de pagament serà de 10 €.

6. Les còpies dels documents lliurats en format paper tindran un cost de 5 €.

7. Els estudiants que necessiten traduir un títol, certificat o expedient redactat 
en una llengua que no sigui el català, castellà o anglès, han de fer-se càrrec 
de tot el cost de l’externalització.
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Preus cursos Servei Lingüístic 

Àrea de Llengua Catalana

Cursos Preu URV (€) Preu no URV (€)
Nivells B, C i D (70 o 90 h) 204,95 315,95
Nivell A Bàsic (80 h) 0,00 315,95
Nivells Bàsic 1 i Bàsic 2 (40 h) 0,00 140,42
Programa Gràcies 0,00 -
Parla.cat 0,00 -
Acolliment Lingüístic 18,92 -
Suficiència per al PDI (6 o 40 h) 0,00 -

Àrea d’Idiomes Moderns

Hores Cursos currículum 
nuclear*

Preu URV (€) Preu no URV (€) Preu alumne 
Erasmus (€)

120 214,55 591,44 752,26 -
90 214,55 444,68 565,61 -
80 0,00 444,68 565,61 -
60 107,28 380,90 443,29 -
45 - 285,40 356,75 64,61
40 - 253,69 317,12 61,28
30 - 192,71 240,27 -
20 - 127,39 158,56 -

*Per a l’any 2012 aquests cursos són Anglès 2, 3, 4 i 5, Italià 2 i 3, i Francès 2 i 3. 
Els alumnes que no hagin estudiat anglès, francès o italià com a primera llengua 
durant l’ensenyament secundari també tenen dret a pagar aquest preu per als 
cursos Anglès 1, Italià 1 i Francès 1, respectivament. Només els alumnes de pri-
mer i segon cicle i de grau tenen dret a aquest preu. Els altres alumnes de la URV 
han de pagar el preu URV. Els estudiants de família nombrosa i els becaris no són 
exempts del preu d’aquest servei acadèmic ni es poden acollir a cap bonificació. Els 
estudiants amb un grau de minusvalidesa del 33% són exempts de pagar el preu 
d’aquest servei acadèmic. El preu és aproximat. El preu final sortirà publicat en el 
Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Cursos impartits per institucions externes a la URV

101,57 €/hora/professor

Aclariments:

1. El preu URV és aplicable als membres de la URV i als de l’Associació d’Amics 
de la URV.

2. El preu del curs Acolliment Lingüístic no inclou el preu del crèdit.

3. El preus de 64,61 € i 61,28 € dels alumnes Erasmus només s’apliquen als 
cursos d’espanyol per a estrangers.
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Unitat de Fonètica

ANÀLISI ACÚSTICA
EXTERNS 

INSTITUCIONS 
PÚBLIQUES

EXTERNS 
PRIVATS

Hora ús de l’instrumental de la UF 8,62 € 10,57 €
Preu addicional ús material reproducció i 
enregistrament (p.s) 0,3 € 0,3 €

Preu addicional ús Macquirer extern (p.s) 0,2 € 0,2 €
Preu addicional ús accessoris de mesura de flux i 
pressió d’aire (p.s.) 3,75 € 3,75 €

Anàlisi fonètica i acústica de la veu (*) - 63,71 €
Hora de personal tècnic 41,28 € 80,22 €

(p.s): per sessió

(*) Preu per anàlisi estàndard de l’estat de la veu. Per a anàlisis més específiques, 
altres anàlisis i anàlisis per a PUB, preu segons pressupost.

En els serveis externs, el cost del personal tècnic sempre s’ha inclòs dins el pres-
supost que s’ha fet segons el tipus de servei sol·licitat.
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ESPORTS URV

ACTIVITAT PREU SOCI PREU NO 
SOCI OBSERVACIONS

QUOTA SOCI - 21,00 € -
LLIGUES 
UNIVERSITÀRIES

Futbol sala

Futbol 7

340,00 €

340,00 €

-

CAMPIONATS 
UNIVERSITARIS

Catalunya

Ajut desplaçament

Ajut mitja dieta

0,08 €/km

5,25 €/dia

-

CURSOS (1)

(1) S’aprovaran les tarifes corresponents als cursos en el moment de la seva pro-
gramació.

Pel que fa al lloguer de les instal·lacions esportives, les tarifes són les següents:

Membres de la CU Usuaris externs i NO SOCIS
1. Pavelló campus Sescelades 10,50 €/ hora 46,00 €/ hora

NOTA 1: El Consell de Direcció pot acordar una reducció extraordinària per a acti-
vitats de caire educatiu.
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SERVEI DE RECURSOS EDUCATIUS 

Per tal de confeccionar un pressupost el Servei de Recursos Educatius es basarà en 
tres conceptes, els preus de la dedicació del personal tècnic i els preus del material 
utilitzat. Per usuaris externs a la URV caldrà afegir, si s’escauen, les despeses de 
desplaçaments i dietes de personal, segons preus oficials URV.

A continuació indiquem els dos apartats restants corresponents al preu del perso-
nal tècnic i al preu del material.

Personal tècnic

Tots els preus són en euros i amb IVA inclòs.

Els preus són per una hora o fracció de dedicació del personal tècnic per la realit-
zació de les tasques encarregades, excepte els marcats amb (1).

Segons la procedència del projecte estan estipulats tres tipologies d’usuaris, amb 
preus diferents:

Tasca a realitzar

Continguts 
docents 
d’estudis 
de grau, 
màsters i 
doctorats 
de la URV

Altres 
continguts 
docents. 
Centres, 

departaments 
i altres serveis 

URV i FURV

Usuaris externs a la URV

Còpia de Blu Ray 15,00 25,00 47,20 (40,00 + 18% IVA)
Còpia de Blu Ray amb 
impressió 15,70 25,70 48,03 (40,70 + 18% IVA)

Còpia de CD o DVD - 0,50 11,80 (10,00+18% IVA)
Còpia de CD o DVD 
amb impressió 0,70 1,20 14,16 (12,00 + 18% IVA)

Còpia domèstic-
professional - 2,50 47,20 (40,00 + 18% IVA)

Còpia professional-
professional - 2,50 59,00 (50,00 + 18% IVA)

Còpia 
transcodificacions/
digitalitzacions

- 2,50
47,20 (40,00 + 18% IVA)

Filmació/
enregistrament 
d’àudio

- 25,00
371,70 (315,00 + 18% 

IVA)(1)

Postproducció - 25,00 371,70 (315,00 + 18% 
IVA)(1)

Edició CD, DVD o Blu 
Ray - 25,00 65,00 (55,00 + 18% IVA)

(1) Preu per cada 6 hores de treball, fracció mínima per als usuaris externs a la 
URV.
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Material

Tots els preus són en euros i amb IVA inclòs. 

Material Preu
Funda paper o plàstic CD/DVD 0,11 (0,09 + 18% IVA)
Funda plàstic transparent adhesiva CD/DVD 0,26 (0,22 + 18% IVA)
Box CD/DVD negre 0,32 (0,27 + 18% IVA)
Caixa normal CD/DVD 0,30 (0,25 + 18% IVA)
Caixa rodona 0,47 (0,40 + 18% IVA)
Caixa minipack 0,47 (0,40 + 18% IVA)
Caixa minislim 0,37 (0,31 + 18% IVA)
Plàstic tipus botó 0,18 (0,15 + 18% IVA)
Funda plàstic blava Blu Ray 2,86 (2,42 + 18% IVA)
Mini DV 3,25 (2,75 + 18% IVA)
CD 700 0,45 (0,38 + 18% IVA)
DVD 4,7 0,71 (0,60 + 18% IVA)
DVD 8,5 0,89 (0,75 + 18% IVA)
Blu Ray 25 8,26 (7,00 + 18% IVA)
Blu Ray 50 12,84 (10,88 + 18% IVA)
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

CORAL DE LA URV

Concert a capella: el preu per als usuaris externs es fixa en 2.956,10 euros sense 
incloure l’IVA.

En cas de programes amb acompanyament instrumental (orquestra, piano, etc.), 
el preu variarà en funció de cada repertori.

Quan la celebració del concert impliqui un desplaçament a més de 25 km de Tarra-
gona, el transport es facturarà addicionalment.

AULA DE TEATRE DE LA URV

Espectacles d’interior en cartell: 530,45 euros

Espectacles de carrer en cartell: 705,55 euros

Espectacles per encàrrec: 1.059,90 euros

En tots els casos s’hi afegiran els desplaçaments i les dietes d’acord amb la norma-
tiva vigent, i també el cost del material tècnic i escènic, si són necessaris.

Aquestes tarifes no inclouen l’IVA vigent.

ORQUESTRA DE LA URV

Concert simfònic: el preu per als usuaris externs es fixa en 1.900,35 euros sense 
incloure l’IVA.

Quan la celebració del concert impliqui un desplaçament a més de 25 km de Tarra-
gona, el transport es facturarà addicionalment.

ORFEÓ DE LA URV

Concert amb acompanyament de piano: el preu per als usuaris externs es fixa en 
528,40 euros sense incloure l’IVA.

Quan la celebració del concert impliqui un desplaçament a més de 25 km de Tarra-
gona, el transport es facturarà addicionalment.
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INTERVENCIONS EN ACTIVITATS DE LES ANTENES DEL CONEIXEMENT

ACTIVITATS TIPUS PREU PER SESSIÓ (€)
Participació/moderació en una taula rodona 60
Presentació de material artístic 
(exposicions, llibres, documentals, etc.)

80

Conferències 100 la primera / 80 la resta
Lectura/comentari d’obres literàries 100
Consultes i assessoraments (sessions 
formatives)

100 (aprox. 2 hores)

Guia per a sortides excursionistes o 
similars

150

Coordinació d’activitats formatives 
(jornades, cursos, tallers i seminaris)

150

Impartició de cursos de formació 50 €/hora (1)

Actuació artística o cultural

Quantitat equivalent a les tarifes 
fixades pel SEGEU

Preu negociat cas per cas, sempre 
de forma prèvia a la realització

(1) Preu marcat fins a un màxim de 8 hores de curs. En el cas que les sessions so-
brepassin aquesta extensió, es fixarà un preu global per al conjunt del curs.

El projecte es fa càrrec de les despeses de desplaçament dels col·laboradors, i el 
quilometratge es paga segons les tarifes genèriques establertes per la Universitat.

Excepcionalment es poden establir tarifes més elevades amb l’autorització prèvia 
del vicerectorat corresponent.
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BOTIGA URV EN LÍNIA

Tots els preus tenen IVA inclòs.

Descripció
Preus 

usuaris 
externs

Preus comunitat 
universitària

Preus per a 
centres de cost 

interns URV
Bolígraf vermell 0,42 € 0,38 € 0,24 €
Bolígraf plàstic 0,70 € 0,63 € 0,50 €
Bolígraf metall làser 1,80 € 1,62 € 1,50 €
Penjabosses 4,89 € 4,40 € 2,85 €
Cartera de pell gravada 30,00 € 27,00 € 19,33 €
Clauer metacrilat 1,06 € 0,96 € 0,62 €
Llapis de fusta amb goma 0,32 € 0,29 € 0,19 €
Corbata de seda 100% 20,00 € 18,00 € 14,01 €
Mocadors de seda 100% 33,00 € 29,70 € 23,74 €
Clips acer bany níquel logo 1,32 € 1,19 € 0,77 €
Set de vi làser 45,00 € 40,50 € 33,70 €
Rellotge polsera gravat esfera 20,00 € 18,00 € 15,12 €
Bolígraf 3 en 1 làser 7,00 € 6,30 € 5,08 €
Clauer metall vermell làser 4,14 € 3,73 € 2,42 €
Bandolera petita vermella 4,89 € 4,40 € 2,85 €
Portanotes 2,12 € 1,91 € 1,24 €
Portaidentificador maleta 1,49 € 1,34 € 0,87 €
Maletí esport vermell 15,00 € 13,50 € 13,36 €
Funda neoprè 13,50 € 12,15 € 11,10 €
Carpeta classificadora URV 3,74 € 3,36 € 2,18 €
Rellotge disseny 12,00 € 10,80 € 7,37 €
Bolígraf natura 0,89 € 0,80 € 0,52 €
Bossa ecològica 2,34 € 2,10 € 1,36 €
Tassa Mug 3,06 € 2,75 € 1,78 €
USB 4 Gb boli + làser 36,00 € 32,40 € 27,01 €
MiniUSB 4 Gb 15,00 € 13,50 € 12,00 €
Bossa conferència 5,10 € 4,59 € 2,97 €
Bloc notes 3142 0,76 € 0,69 € 0,45 €
Bloc notes Guli 1,23 € 1,11 € 0,72 €
Llibreta Zinco 2,00 € 1,80 € 1,50 €
Marcador doble 1,42 € 1,28 € 0,83 €
Gorra granat 3,59 € 3,23 € 2,09 €
Pin 1,80 € 1,62 € 1,05 €
Samarreta 5,80 € 5,22 € 3,38 €
Polo piqué màniga curta 11,75 € 10,57 € 6,85 €
Polo piqué màniga llarga 16,38 € 14,74 € 9,55 €
Dessuadora caputxa 20,00 € 18,00 € 13,95 €
Tallavent color marí 14,00 € 12,60 € 9,85 €
Davantal doble funció 10,00 € 9,00 € 6,94 €
Gorra vermellosa 4,46 € 4,01 € 2,60 €
Gorra logo lateral 4,00 € 3,60 € 3,00 €
Paraigua bicolor 9,45 € 8,51 € 5,51 €
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USB 4 Gb diversos colors 10,00 € 9,00 € 7,33 €
Key Holder 0,90 € 0,81 € 0,53 €
Punt de llibre logo 6,48 € 5,83 € 3,78 €
Gorra 5,00 € 4,50 € 4,50 €
Cd Coral 5,00 € 4,50 € 4,50 €
Llibreta rectangular 21x10,5 5,00 € 4,50 € 3,50 €
Rellotge transparent 12,00 € 10,80 € 8,00 €
Bossa motxilla negra 2,50 € 2,25 € 1,46 €
Sobre ecoplast vermell 2,31 € 2,08 € 1,35 €

Consulteu estocs i característiques a www.botigaurv.cat

Usuaris externs i comunitat universitària: comanda mínima 6 €.

Centres de cost: sol·liciteu el material a botiga@urv.cat.


