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ANNEX 2 

PREUS PÚBLICS PER VENDA DE BÉNS I PRESTACIÓ DE SERVEIS NO ACADÈMICS 

1. Tarifes per la cessió de l’ús temporal de locals 

Les entitats públiques tindran una bonificació del 50% per la utilització de les instal·lacions per a 
exàmens d’accés a la funció pública que no es vorà incrementada per celebrar-se dissabte, diumenge o 
dia festiu. 

Els preus per la cessió temporal d’ús dels espais s’incrementaran el 50% quan l’activitat es duga 
a terme el dissabte, diumenge o en un dia festiu. 

El personal de la Universitat que preste aquest tipus de servei fora de la seua jornada laboral 
rebrà les quantitats que li corresponguem d’acord amb la legislació vigent. 

S'eximirà del pagament de preus públics, a les entitats o institucions que mantinguen convenis 
de col·laboració amb la Universitat, dels que es deriven prestacions a favor d'aquesta, exceptuant-se els 
realitzats a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats, així com els previstos per a 
pràctiques d'estudiants. 

1.1. Tarifes generals 

Les tarifes establertes per a la cessió temporal de l’ús de locals de la Universitat de València, 
sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit (16%), expressades en euros, són les següents: 

Tipus d’Instal·lació Dia complet Per hora d’ús 

Aules (<50 persones) 219,26 73,09 

Aules (50-100 persones) 365,43 91,36 

Aules (>101 persones) 548,12 109,61 

Altres ( saló de graus, actes…) 730,84 255,80 

Audiovisuals 730,84 255,80 

Informàtiques 913,57 255,80 

Tarifes per la prestació de serveis de personal UVEG (Euros/persona) 

Feiner Dissabte Festiu 

96,93 124,98 124,98 

Aquests preus es reduiran en el % següent, atenent al tipus de sol.licitant: 

Centres, departaments, serveis, etc de la UVEG 50% 

Entitats sense finalitat lucrativa 30% 

1.2. Jardí Botànic 

Tarifes per al Lloguer d’instal·lacions del Jardí Botànic 

PREUS SENSE IVA 

Tipus d’espai 
Dia 

complet 
Per 

sessio

Unitat didàctica (100-150 persones) 1.163,03 620,27 

Elements singulars (umbracle, places, hivernacles) 1.601,30 852,89 

Sala multiusos (<130 persones) 1.163,03 620,27 

Sala seminari (<25 persones) 620,50 387,66 


