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INTRODUCCIÓ
El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) presta els
seus serveis d’acord les tarifes que són aprovades al Pressupost anual de la
Universitat de València.
Las tarifes aplicables depenen de la consideració de l’usuari que sol·licita el
servei. S’estructura en 3 nivells:

- usuaris interns: investigadors de la Universitat de València,
- usuaris concertats: investigadors d’Organismes Públics de
Investigació (OPIs), i Universitats Públiques,
- usuaris externs: investigadors d’entitats i empreses privades.
•

Les tarifes que publiquem a continuació són un extracte del Reglament
d’Execució Pressupostària per 2019 de la Universitat de València, que varen
ser aprovades per Acord del Consell de Govern ACSUV 2018/394 del 20 de
desembre de 2018 al qual es pot accedir en :
ACSUV 2018/394 del 20 de desembre del 2018.
https://www.uv.es/contab/normatives/reglament_2019.pdf
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LABORATORI DE RADIOACTIVITAT AMBIENTAL
Anàlisi Radioactivitat d’aigua
Preu Usuaris Interns (€)

Preu Usuaris
Concertats (€)

Preu Usuaris
Externs (€)

Activitat Alfa total*

--

35€

--

Activitat Beta total*

--

35€

--

Activitat Beta resta*

--

40€

--

Tritio*

--

75€

--

Radó

--

85€

--

Urani (U-238, U-234 i U-235)

--

220€

--

Sr-89/Sr-90

--

140€

--

Espectrometria gamma (inclouria, per exemple,
PB-210, Co-60, Cs-134, Cs-137 i I-131, més altres
radio nucleics amb el rang d’energies 47-1836
KeV)

--

-100€

*Anàlisi acreditat ENAC (nº acreditació 959/LE1381).
La determinació de la DI sobre les activitats trobades en l’anàlisi dels distints radio nucleics suposa un sobre-cost del 10 % en el
preu total.
En funció del treball sol·licitat es realitzarà una valoració personalitzada, tenint en compte la complexitat de l’estudi, el tipus de
mostra i el volum de mostres a mesurar.

29

