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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 1 DEL REGLAMENT D’EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA PER A 2022 

 

Es proposen les següents modificacions dels preus públics per venda de béns i prestació de serveis no acadèmics del 
Reglament d’Execució Pressupostària per a 2022 (REP2022) per error d’omissió com que no s’hagueren inclòs 
aquests en la proposta enviada al Consell de Govern i al Consell Social en desembre de 2021. 

1. Els preus aprovats al REP2022 per serveis prestats per la Unitat Central d’Investigació de Medicina, no inclouen els 
de la subsecció de metabolòmica, ja inclosos al REP2021. Els preus que es proposa incloure al REP2022, equivalents 
als del REP2021, són aquests: 

 

Secció d’Imatge Biomèdica i Metabolòmica 
Subsecció de Metabolòmica 
Plataforma RMN 
Notes generals: 
- Usuaris concertats: increment del 25 % en el preu respecte de la tarifa per a usuaris interns. 
- Usuaris externs: increment del 50 % en el preu respecte de la tarifa per a usuaris interns. 
- En el cas que l’usuari no porte els rotors propis de mesura i siga necessari utilitzar els del servei, el preu serà de 60 €/mostra 
- Per a projectes de desenvolupament tecnològic o posada a punt de nova metodologia, es farà un pressupost a mida de les 
peculiaritats del projecte. 

Preus en € per a usuaris interns 

TARIFES DE LA SONDA HR-MAS 
Temps equip, per hora 8,15 
Insert un sol ús de 50 µL, per unitat 13,25 
Lloguer Rotor, per mesura 6,15 
Preparació mostres, per unitat 12,25 
TARIFES DE LA SONDA 5 mm 
Temps equip, per hora 8,15 
Tub 5 mm, per unitat 1,35 
Preparació mostres, per unitat 1,30 
Tractament mostra especial, per unitat 2,35 
Preparació mostres amb dissolvents orgànics, per unitat 1,40 
TARIFES DE LA SONDA 1 mm 
Temps equip, per hora 8,15 
Capil·lar 1 mm, per unitat 2,30 
Preparació mostres, per unitat 1,30 
Tractament mostra especial, per unitat 2,35 
Preparació mostres amb dissolvents orgànics, per unitat 1,40 
TARIFES DE LA SONDA DE MICROIMATGE 
Temps equip, per hora 8,15 
Preparació mostres, per unitat 12,00 
POSADA A PUNT DE PROTOCOLS DE MESURA1 
Sonda 1 mm, 5 mm i HR-MAS, per seqüència 67,00 
Sonda microimatge, per mostra 200,00 

1Només protocols inclosos en la biblioteca de seqüències de mesura de Bruker i per al nucli 1H. 
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Plataforma de Masses / Cromatografia / Gasos 
Preus en € per a usuaris interns Concertats Externs 

Espectre LC-ESI/APCI‐TOF, per hora 25,00 60,20 120,40 
Posada a punt del mètode d’anàlisi: fins a 5 compostos 67,00 78,20 160,80 
Posada a punt del mètode d’anàlisi: cada compost addicional 2,00 4,80 9,60 
Preparació de mostres, per unitat 9,00 20,00 40,20 
Integració i quantificació: fins a 5 compostos 11,00 26,40 52,80 
Integració i quantificació: cada compost addicional 1,00 2,00 3,00 

 

2. La Unitat Central d’Investigació de Medicina proposa preus per a nous serveis a oferir en 2022, en un nou apartat 
anomenat «Hematologia - Bioquímica - Electròlits – Gasos». En el preu es té en compte el nombre de mostres, el 
manteniment, les hores d’utilització de l’equip i altres materials que s’han d’usar. Pel que fa als rotors, cartutxos i kits, 
el preu serà determinat pel proveïdor. 

A. Element HT5 
− Permet determinar els nivells tant dels glòbuls blancs i rojos com les plaquetes. 
− S’obtindran els nivells de cada població. En cas dels glòbuls blancs, a més dels nivells totals, 

s’aconseguiran els nivells de cada tipus (neutròfils, basòfils, eosinòfils, etc.). 
− També els diferents histogrames dels tres tipus cel·lulars i les gràfiques de dispersió dels glòbuls 

blancs. 
− En cas que hi haguera valors fora dels rangs normals, s’indicarà quin tipus de patologia correspon. 
− L'equip porta els seus propis reactius, de manera que la persona usuària només haurà d'aportar la 

mostra de sang sencera en EDTA. 
B. Skyla VB1 

− Els discos «rotors» ens permeten mesurar indicadors bioquímics. 
− N’hi ha diversos tipus segons el tipus de patologia: 

i. Hepàtic, renal, valoració de la condició física, tiroïdal, de cures intensives, etc. 
ii. A més d'aquests, hi ha rotors per a determinacions específiques (individuals o dobles), com 

per exemple, creatinina, BUN, Amilasa, Na + K, ALP + ALT, TRIG + Chol, etc. 
C. ISTAT-1 

− Els cartutxos generals ens permeten determinar els nivells de gasos (O2, CO2, etc.), alguns electròlits 
(Na, K, Cl) i els valors d’HGB i Hct. 

− Pel que fa als cartutxos específics, tenim per exemple, la troponina I, creatinina, etc. 
D. EuroLyser 

− En aquest cas es tenen kits individuals per a cada substància. 
− Els diversos tipus de kits permeten el seguiment de processos inflamatoris (cCRP, SAA, Fibrinogen); 

metabòlics (cortisol, lactat); renals (SDMA); hepàtics (GLDH, Amoníac), etc. 

No s’ha localitzat altres entitats públiques o privades que oferisquen els serveis d’aquest equipament nou o, almenys, 
no estan orientats a la mateixa finalitat. Els preus que es proposen per a incloure al REP2022 són aquests: 
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Hematologia - Bioquímica - Electròlits - Gasos 
Preus en € per a usuaris interns Concertats Externs 

ELEMENT HT-5 «Hematologia» 
Reactius, per mostra 5,10 7,00 10,00 
Reactius a partir de 8 - 10 mostres, per mostra 1,34 3,00 5,00 
Reactius a partir de 20 mostres, per mostra 0,50 1,50 3,00 
SKYLA VB1 «Bioquímica» 
Rotor, per mostra* 0,50 1,00 2,00 
ISTAT-1 
Cartutx, per unitat* 0,50 1,00 2,00 
EUROLYSER - VETScan 
Kit, per unitat* 0,50 1,00 2,00 
* El preu del rotor, cartutx o kit dependrà del tipus que necessite la persona usuària. El seu preu serà el que 
determine l’empresa proveïdora. 
NOTES. Depenent de l’equip es podrà analitzar un tipus de mostra (sang, plasma, sèrum...). La persona usuària 
haurà de preparar la mostra i un volum determinat depenent de la tècnica la qual s’usarà. Aquesta informació 
serà facilitada per la persona responsable de la secció, això no obstant, també podrà trobar-se a la pàgina 
web de la UCIM. La persona usuària haurà de reservar l’equip que necessitarà amb antelació i també 
demanar quin tipus de rotor, cartutx o kit necessita. 

 

3. Al Servei d’Esports, els preus aprovats al REP2022 no inclouen els de la targeta d’accés, ja inclosos al REP2021. 
Els preus que es proposa incloure al REP2022 , equivalents als del REP2021, són aquests: 

 

2. Targeta d’accés 
Aquesta targeta, destinada a persones usuàries externes, permet l’accés lliure a les 
instal·lacions externes i obertes, vestuaris, així com la reserva de pistes i camps i la 
matrícula EXCLUSIVAMENT en les escoles de tennis i pàdel. 
 Anual 

(1.9 - 31.8) 
1r semestre 
(1-9 - 28.2) 

2n semestre 
(1.3 - 31.8) 

Targeta d’estiu 
(1.6 - 30.9) 

Usuaris externs 50,00 € 30,00 € 30,00 € 15,00 € 

 

4. També al Servei d’Esports, els preus aprovats al REP2022 no inclouen nous preus previstos aquest any per a les 
escoles de pàdel i de tennis. Els ingressos d’aquests serveis s’han gestionat fins ara per l’empresa adjudicatària d’un 
contracte administratiu especial, pel qual abona a la Universitat de València un cànon d'explotació proporcional al 
nombre de persones participants. Es preveu, no obstant això, la modificació de les condicions en la pròxima licitació del 
contracte, per tal d’incorporar els ingressos d’aquestes activitats a la gestió interna de la Universitat de forma 
equivalent a la resta d'activitats esportives. 
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Despesa anual prevista per a les escoles de tennis i pàdel: 263.175 € 

A. TENNIS 
Despesa calculada a un cost de 25 €/hora + IVA (similar al preu mitjà d’altres activitats del SE) i prenent com a 
referència 4.750 hores anuals, que són les hores impartides l’any 2019 entre els tres campus: 4.750 hores x 25 € = 
120.000 € + IVA= 145.200 €. 
B. PÀDEL 
Despesa calculada a un cost de 25 €/hora + IVA (similar al preu mitjà d’altres activitats del SE) i prenent com a 
referència 3.900 hores anuals, que són les hores impartides l’any 2019 entre els tres campus: 3.900 hores x 25 € = 
97.500 € + IVA= 117.975 €. 

 

Ingressos anuals previstos per a les escoles de tennis i pàdel: 268.952 € 

A. Ingressos per pagament de targeta esportiva o targeta d'accés 
Mantenint la referència dels participants que van realitzar els cursets de tennis i pàdel l'any 2019, s'estimen unes 150 
noves targetes esportives o d'accés, per un import total de 8.000 euros. 
B. Ingressos per matrícula 
Igualment, tenint com a referència els mesos matriculats en els cursets de tennis i pàdel durant l'any 2019, s'estima 
que l'import total per matrícules que ingressarà la UV a través d’automatrícula serà el següent: 
a. TENNIS 

- Hores anuals previstes: 4.352. 
- Preu: 39 euros/mes (suposant que tots els participants són membres de la comunitat universitària). 
- Considerant que les classes són d'1 hora setmanal, al mes s'impartirien unes 967 hores: 39 x 967 = 37.713 

euros. 
- Considerant un mínim de 4 participants per classe = 150.520 €/any. 

b. PÀDEL 
- Hores anuals previstes: 4.284. 
- Preu: 29 euros/mes (suposant que tots els participants són membres de la comunitat universitària). 
- Considerant que les classes són d'1 hora setmanal, al mes s'impartirien unes 952 hores: 29 x 952 = 27.608 

euros. 
- Considerant un mínim de 4 participants per classe = 110.432 €/any. 

 

Els preus que es proposa incloure al REP2022 són: 

3. Activitats, escoles esportives i cursos 
Descompte del 50 % del preu per a membres de la comunitat 
universitària amb una discapacitat igual o superior al 33 %. 
Escola Duració Hores setmanals Preu (€) 

Escola de Pàdel Mensual 
1 29,00 

1,5 43,50 
2 58,00 

Escola de Tennis Mensual 
1 21,00 
2 39,00 

 

València, en la data de la signatura. 
 
 
Gerent 
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