
LLOGUER D’AULES  

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

  
2 hores 1/2 dia 1 dia 

    Aula Magna campus Catalunya, campus Sescelades  387,25 697,06 1.239,21 
        Aula Magna o similar (1) 230,99 415,78 739,16 
        Sales específiques (2) 230,99 415,78 739,16 
        Sala d’ordinadors > 30 ordinadors 269,11 484,41 861,16 
        Sala d’ordinadors ≤ 30 ordinadors 230,99 415,78 739,16 
        Aula tipus A: més de 150 persones 121,20 218,16 387,84 
        Aula tipus B: de 60 a 150 persones 80,80 145,44 258,56 
        Aula tipus C: menys de 60 persones 50,50 90,90 161,60 
        

 
Tarifa 2 hores: servei de lloguer d’aules igual o inferior a 2 hores. 
Tarifa ½ dia: servei de lloguer d’aules superior a 2 hores i igual o inferior a 7 hores. 
Tarifa 1 dia: servei de lloguer d’aules superior a 7 hores. 
 
En cas que s'organitzin activitats que comportin despeses extraordinàries quant a personal de 
suport (tècnic multimèdia, conserge/vigilant i neteja), aniran a càrrec del promotor de l'acte, tant 
si es tracta d'un usuari intern com extern a la Universitat. 
 

 Preu (sense IVA) 

  
NETEJA (preu / hora) 
Laborable (fins a les 22h) 
Laborable nocturn (a partir de les 22h) 
Diumenge / festiu 

 
22,73 
28,28 
31,31 

  
CONSERGE / AUXILIAR SERVEIS 
Preu / hora 
Vigilant (Preu / hora) 

 
18,18 
22,22 

  
TÈCNIC (3) 
Preu 2 hores 
Preu 4 hores 
Preu 8 hores 

 
121,20 
186,85 
334,82 

  
TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA 
Lloguer equipament (preu / dia) 

 
208,68 

  
 

(1) Inclou: sala d'actes campus Sescelades: ETSE/ETSEQ (66 persones), sala de graus campus 
Bellissens: ETSA (80 persones), sala de graus campus Bellissens: FEE (70 persones), Aula Magna 
campus Bellissens: FEE (198 persones), sala de graus campus Catalunya (72 persones), sala d'actes 
Facultat de Medicina (160 persones ), sala d'actes Campus Terres de l'Ebre (91 persones). 

(2) Inclou: sala de tast, sala de vistes, sala de juntes, etc. 
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(3) A les aules magnes i sales amb videoconferència és obligatòria la presència d'un tècnic. 
 
El mateix tractament s’aplica per a la climatització en actes realitzats en edificis de la Universitat, 
tant per a clients/organitzadors interns com externs a la Universitat, en períodes en què la 
climatització general no està operativa.  
 
Per calcular el cost de climatització de cada espai, els espais es classifiquen en: 

 Aula petita (P): aules tipus C, aules d’ordinadors <= 30 ordinadors 
 Aula mitjana (M): aules tipus B, aules d’ordinadors > 30 ordinadors 
 Aula gran (G): aules tipus A, aules magnes o similars, sales específiques 
 Sales d’actes (SA) 

 
S’aplica un cost superior la primera hora de funcionament, perquè cal climatitzar l’espai. La 
tarifa de programació de 20 € s’aplica únicament un sol cop per acte, sigui quin sigui el nombre 
i la tipologia d’espais utilitzats i el nombre de dies que s’utilitzin. 
 
La tarifa que s’aplica es calcula segons la fórmula següent: 
 

Tarifa = nre. dies * { P*(h+1)*2,50 € + M*(h+1)*5 € + G*(h+1)*12.50 € + SA*(h+1)*40 € } + 20 € 

 
On: 
P = nombre d’aules petites 
M = nombre aules mitjanes 
G = nombre aules grans 
SA = sala d’actes 
h = hores 

No es podrà reservar cap aula en cas que hi hagin factures pendents d’abonar. 

LLOGUER D’APARCAMENT  

Tarifes mensuals a les quals s’aplica l’IVA vigent: 
 

 USUARIS 
INTERNS 

 
1 plaça aparcament Sescelades (mensual) 
 

 
12,10 euros 

 
1 plaça aparcament N5 (mensual) 
 

 
23,38 euros 

LLOGUER D’ESPAIS 
 
Tarifes a les quals s’aplica l’IVA vigent: 
 
 
Lloguer espais universitaris per a activitats promocionals (cost diari) 
 

 
767,97 euros 

 
 
Lloguer element publicitari pavelló poliesportiu Sescelades (cost anual)  
 

 
500,00 euros 
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