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ANNEX 1 

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

 

1. Tarifes per la cessió de l’ús temporal d’espais 

A continuació, es fixen els preus per la cessió temporal de l’ús d’espais de la Universitat de 
València, sense incloure-hi l’Impost sobre el valor afegit (21%) ni les despeses corresponents 
a neteja, seguretat i personal. 

Els preus s’incrementaran un 50% quan l’activitat es duga a terme en dissabte, diumenge o 
dia festiu. 

En el cas del Servei d’Esports no s’aplicarà aquest increment, si l’activitat es realitza en 
l’horari d’apertura de les instal·lacions. 

Les entitats sense finalitat lucrativa tindran una bonificació del 30%.  

La contractació d’ús d’espais per més d’un dia consecutiu, tindrà una bonificació en el preu 

del segon dia d’un 20%, i en el tercer i successius dies, del 50% de la tarifa inicial.  

En el cas del Servei d’Esports no s’aplicarà aquesta bonificació. 

S'eximirà del pagament d’aquestes tarifes a les entitats públiques o privades que mantinguen 
convenis de col·laboració amb la Universitat, per a la realització d’un fi comú, excepte els que 
es realitzen a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'universitats, així com els convenis 
per a pràctiques d'estudiants. En el cas de projectes d’investigació en els que participe la 
Universitat que exigeixen cofinançament, podrà eximir-se del pagament d’aquestes tarifes 
sempre que aquesta exempció es considere aportació al cofinançament per part de la 
Universitat. 

Les entitats públiques que lloguen espais per a la realització d’exàmens d’accés a la funció 
pública tindran una bonificació del 50% (no acumulable a les bonificacions anteriors) i no s’hi 
aplicarà l’increment previst si els exàmens tenen lloc en dissabte, diumenge o dia festiu. 
Excepcionalment, aquesta bonificació podrà ser fins al 100% en el cas d’aquelles entitats 
públiques que signen convenis perquè estudiants de la Universitat realitzen pràctiques en 
elles, i sempre que es considere que les prestacions que es deriven a favor de la Universitat 
per a l’execució del conveni ho justifica, i estiga contemplada en el corresponent conveni. 

Totes les bonificacions del 100% en les tarifes per a la cessió de l’ús temporal d’espais hauran 
d’estar autoritzades pel gerent. 

Les despeses de personal, neteja i seguretat ocasionades per l’ús dels espais es repercutiran 
en tot cas sense descomptes. 
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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 (21%), expressades en euros, són les següents: 

Tipus d’espai Dia complet (€) Per sessió (€) 

Aules (<50 persones) 206 103 

Aules (50-100 persones) 309 155 

Aules (>101 persones) 515 258 

Saló de graus 618 309 

Aula d’audiovisuals 824 412 

Aula informática 927 464 

Saló d’actes 1.545 773 

Les entitats sense finalitat lucrativa tindran una bonificació del 30%.  
Les unitats de la Universitat de València tindran una bonificació del 50%.  

Quan es requerisca connexió a internet, la persona responsable haurà de sol·licitar-la al 
Servei d’Informàtica, mitjançant la cumplimentació del formulari corresponent per motius de 
seguretat de la informació.  

TARIFES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DERIVATS 
DE LLOGUER D’ESPAIS 

Feiner (€) 
Dissabte o 
festiu (€) 

Personal de la Universitat de València (per hora/persona) 21 32 

Controladors/es d’accés (personal extern- hora/persona) 13 15 

Neteja (personal extern – hora/persona) 18 20 

Seguretat (personal extern – hora/persona) 20 22 

1.2 Edifici del Rectorat 

Sales del Rectorat 

Tipus d’espai Dia complet (€) Per sessió (€) 

Sala de juntes (=70 persones) 425 215 

Sala d’actes (=170 persones) 640 320 

Aquests preus s’incrementaran un 3% per l’ús de material informàtic i mitjans audiovisuals. 
Les entitats sense finalitat lucrativa tindran una bonificació del 30%.  
Les unitats de la Universitat de València tindran una bonificació del 50%. 
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