TARIFES 2019
Servei Central de Suport a la
Investigación Experimental
(SCSIE).
Universitat de València.

TARIFES SCSIE 2019
Aprovades per acord del Consell Social de la UVACSUV 2018/394 de 20 de desembre.

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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SOCIAL-LAB
SALA D’OBSERVACIÓ I CONVERSA (preus per sessió)*
Preus Usuaris interns
(€)

Preus Usuaris
Concertats (€)

Preus Usuaris
Externs (€)

40,50€

58,50€

90€

Utilització de la Sala

*En cas de necessitar un tractament específic de so (llevar so d’ambient i altres edicions de vídeo), suposarà un
increment de 30 € (tarifa única) a la tarifa aplicable.
SALA QUALITATIVA I QUANTITATIVA (ÚS DE SOTFWARE)
Preus Usuaris interns
(€)

Preu Usuaris
Concertats (€)

Preus Usuaris
Externs (€)

Utilització de la Sala (preus per sessió/ usuari)

8€

11€

25€

Utilització de la sala (preus mensuals/ usuari)

20€

26€

45€

SALA POLIVALENT (per a l’enregistrament d’entrevistes)
Utilització de la sala i enregistrament
d’entrevistes

15€

18€

30€

REALITZACIÓ ENQUESTES (€/enquesta)
Interval de 0-100 enquestes

1,00€

Interval de 101-300 enquestes

0,80€

Interval de 301-750 enquestes

0,70€

Més de 750 enquestes

0,60€

REALITZACIÓ CRIDADES TELEFÒNIQUES (€/sessió)
Inclou telefonades a fixos nacionals i mòbils

0,75€

NOTA: La utilització d’aquests espais es durà a terme en horari del personal tècnic del laboratori.
• Usuaris interns:
-

PDI i grups d’investigació adscrits a la Facultat de Ciències Socials, els projectes de recerca dels quals tenen la clau
específica assignada a algun dels departaments de la nostra facultat o a la pròpia facultat.

• Usuaris concertats:
o De la Universitat de València que no pertanyen a la Facultat de Ciències Socials:
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-

PDI, Personal investigador i grups d’investigació;

-

Instituts Universitaris d’Investigació, ERI’s

-

Càtedres Institucionals

o Externs a la Universitat de València:
-

Administracions i institucions públiques

-

Entitats sense finalitat lucrativa

• Usuaris externs:
-

Entitats privades
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