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TARIFES SCSIE 2023 

NORMES GENERALS 
Les tarifes del SCSIE són preus públics aprovats pel Consell Social de la Universitat de 
València i publicats al Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València 
que publica anualment. 

Les dades ací expressades són un extracte del Reglament d’Execució Pressupostària, que 
pot consultar-se en : 
https://www.uv.es/contab/documents/Reglamento/2022/REGLAMENT%202022_final.pdf 

Tots aquests preus, expressats en euros, són els establerts per a l'ús del SCSIE de la 
Universitat de València, sense incloure-hi l'impost sobre el valor afegit (21%). 

Als  efectes d'aquest Reglament s'entendrà com a entitat concertada aquella amb un 
conveni de col·laboració en vigor subscrit amb la Universitat de València per a la realització 
d'una fi comuna relacionada amb l'objecte del servei. Queden exclosos els contractes 
subscrits a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, així com els 
convenis de pràctiques de l'estudiantat. 

Serà d'aplicació a les entitats concertades el que s'establisca en el conveni, en les condicions 
i amb les limitacions previstes en aquest Reglament.  

La taula de tarifes inclou dues columnes de descomptes principals («Descompte 1» i 
«Descompte 2»). Aquests descomptes són aplicables als col·lectius definits en l'apartat 
corresponent a «descomptes principals». 

Quan procedisquen, s'aplicaran altres descomptes i increments recollits en els distints 
apartats. Els descomptes no seran acumulables llevat que s'indique expressament el 
contrari. 

Amb caràcter excepcional, els preus d'alguns serveis no inclouen determinats costos no 
taxats per ser variables en funció de necessitats específiques, la data d'adquisició, la data 
de prestació o l'empresa subministradora dels elements necessaris del servei, com ara els 
següents:  

- costos de material fungible, singular o específic del servei;  
- transport, hostalatge o restauració del personal de la Universitat de València 

assignat  a serveis fora de les dependències d'aquesta;  
- despeses d'enviament de material;  
- despeses bancàries i administratives per la prestació  de serveis a empreses  

estrangeres.  

El pressupost, elaborat pel servei responsable a sol·licitud de la persona o l'entitat 
sol·licitant del servei, inclourà  aquests costos, sense aplicació de descomptes o 
exempcions. Aquests s'incrementaran en un percentatge en concepte de  costos  indirectes,  
d'acord  amb el que s'estableix en l'apartat corresponent a «increments».  

https://www.uv.es/contab/documents/Reglamento/2022/REGLAMENT%202022_final.pdf
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TARIFES SCSIE 2023 

El pressupost, elaborat pel servei responsable a sol·licitud de la persona o l'entitat 
sol·licitant del servei, establirà el preu final del servei. El pressupost podrà incloure una 
dedicació de personal de suport o tècnic d'acord amb els preus unitaris establits en aquest 
Reglament, considerant aspectes com la complexitat, el volum o la singularitat del servei.  

L'acceptació dels pressupostos per les persones sol·licitants tindrà caràcter contractual. 
D'acord amb el que s'estableix en l'article 27.4 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i 
Preus Públics, podrà exigir-se l'anticipació o el depòsit previ de l'import total o parcial  dels 
preus públics.   

Els preus per a clients externs es pot veure modificat pels acords amb la Universitat de 
València o per la quantitat de mostres sol·licitades. 

Els pagaments hauran de realitzar-se en un termini de 30 dies naturals des de la data de 
recepció de la factura.  

El sistema de pagament a la Universitat de València és la transferència bancaria. 

L’usuari dels serveis del SCSIE ha d’assumir totes les despeses derivades de la sol·licitud 
realitzada, i en tot cas, haurà de fer-se càrrec de les despeses de missatgeria. 

Les tarifes aplicables són les vigents al termini del servei, independentment de quan es 
formule la sol·licitud. 

Condicions generals del pressupostos  

Els pressupostos de serveis del SCSIE són orientatius, i no tindran caràcter contractual fins 
a l' acceptació expressa de l' usuari.  

La seva vigència serà fins al 31 de desembre de l' any en curs indicat en la data del 
pressupost. 

El lliurament de mostres es realitzarà a les instal·lacions del SCSIE.  

Les despeses que pugui ocasionar es realitzaran a compte i risc del client, en les condicions 
tècniques i de conservació que estableixi cada servei. En qualsevol cas, si el client 
proporciona mostres defectuoses, el SCSIE no assumirà els riscos ni els costos involucrats 
en el processament de la mostra. 

Qualsevol servei no inclòs específicament en el pressupost serà carregat addicionalment, 
d' acord amb les tarifes del SCSIE. 

L' emmagatzematge de les dades obtingudes es realitzarà durant els 6 mesos següents a la 
realització de l' estudi, moment a partir del qual es destruiran. 

Per qualsevol consulta adrecen correu a gestlims@uv.es 
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TARIFES SCSIE 2023 

DESCOMPTES QUE S’APLIQUEN AL SCSIE 
- Descompte 1: per a entitats concertades. 
- Descompte 2: per a centres, departaments, instituts, serveis, altres estructures i 

unitats de la Universitat de València. 

INCREMENTS QUE S’APLIQUEN AL SCSIE 
- S’aplicarà els següents increments sobre els costos no taxats en aquest 

Reglament: 
o 0% a les persones usuàries internes dels centres, departaments, instituts, 

serveis, altres estructures i unitats de la Universitat de València. 
o 10 % a les persones usuàries concertades. 
o 20 % a les persones usuàries externes. 

- El Laboratori de Radioactivitat Ambiental aplicarà un 10 % d’increment sobre el preu 
total del servei, per la determinació de la dosi indicativa (DI) sobre les activitats trobades en 
l'anàlisi dels diferents radionúclids. 

OBSERVACIONS 
Secció de qualitat 
Observació 117- Servei d'ús restringit a persones usuàries pertanyents a la 
Universitat de València i concertades.   
Secció de genòmica 
Observació 116-  Servei d'ús restringit a persones usuàries pertanyents a la 
Universitat de València i concertades.   
Secció d’espectrometria de masses   
Observacio 113- Servei d'ús restringit només a persones usuàries pertanyents a la 
Universitat de València.   
Secció d'espectroscòpia atòmica - ICP-MS 
Observació 111- Per a anàlisis de més de 10 elements per mostra es 
comptabilitzaran els 10 primers i, cada 5 elements mes, es comptabilitzaran com 
 a 1 element.   
Secció de difracció de RX en pols - Tècnica de DRXP  XPERT PRO Difracció de raigs 
X 
Observació 112-Servei d'ús restringit només a persones usuàries pertanyents a la 
Universitat de València.   



Preus públics per la venda de béns i la prestació de serveis no acadèmics
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental

Reglament d'execució pressupostària per a 2023
Annex 1

1519 Espectrometria gamma (inclouria, per exemple, K-40, Co-60, Cs-134, Cs-137, I-131, més
altres radionúclids amb el rang d´energies 59-1836 keV)

Procés 105,00 105,00 105,00

Social-LAB
Preu Preu D1 Preu D2 Observ.

1520 Sala d'observació i conversa: utilització i enregistrament (màxim 2 hores) Grup 94,50 61,43 42,53

1523 Sala d'observació i conversa: tractament específic de so (llevar so d’ambient i altres edicions
de vídeo)

Grup 31,50 31,50 31,50

1524 Sala qualitativa i quantitativa: ús de software Persona i hora 2,05 1,84 1,54

1525 Sala polivalent per a l'enregistrament d'entrevistes: utilització i enregistrament (màxim 2
hores)

Hores (2) 31,50 18,90 15,75

1526 Realització d'enquestes: de 0 a 100 Enquesta 1,05 1,05 1,05

1527 Realització d'enquestes: de 101 a 300 Enquesta 0,84 0,84 0,84

1528 Realització d'enquestes: de 301 a 750 Enquesta 0,74 0,74 0,74

1529 Realització d'enquestes: més de 750 Enquesta 0,63 0,63 0,63

1530 Realització de cridades telefòniques a fixos nacionals i mòbils Unitat 0,79 0,79 0,79

1531 Assessorament Hora 84,00 50,40 29,40

Anàlisi de vesícules extracel·lulars - Utilització d’equips
Preu Preu D1 Preu D2 Observ.

1548 Assessorament Hora 84,00 50,40 29,40

1549 Nanosight Hora o procés 84,00 50,40 29,40

Vidre bufat
Preu Preu D1 Preu D2 Observ.

1554 Treball de manipulació de vidre Hora 53,21 34,59 13,30

Tarifes generals d'altres serveis
Preu Preu D1 Preu D2 Observ.

1506 Col·laboració de personal tècnic en cursos Hora 121,28 90,96 54,57

1507 Hora de personal tècnic Hora 85,05 63,79 38,27

Serveis prestats per l'Institut de Ciència dels Materials
Preu Preu D1 Preu D2 Observ.

1662 Caracterització de mida de partícula i estabilitat de dispersions: Malvern Mastersizer 2000 -
líquids

Mostra 55,13 27,56 27,56

1663 Caracterització de mida de partícula i estabilitat de dispersions: Malvern Mastersizer 2000 -
sòlids

Mostra 65,94 32,97 32,97

1664 Caracterització de mida de partícula i estabilitat de dispersions: Malvern NanoZ - mida Mostra 55,13 27,56 27,56

1665 Caracterització de mida de partícula i estabilitat de dispersions: Malvern NanoZ - potencial Z Mostra 76,75 38,38 38,38

1666 Caracterització de mida de partícula i estabilitat de dispersions: Malvern NanoZ - pes
molecular

Mostra 110,36 55,18 55,18

1667 Caracterització de mida de partícula i estabilitat de dispersions: Turbiscan - estabilitat Mostra 76,75 38,38 38,38

1668 Anàlisi tèrmic: TGA TA Instruments TG550 ATG/ATD Mostra 55,13 30,32 27,56

1669 Anàlisi tèrmic: TGA TA Instruments TG550 ATG - condicions especials Mostra 65,94 36,27 32,97

1670 Anàlisi tèrmic: TA DSC Q20 DSC Mostra 65,94 36,27 32,97

1671 Espectroscòpia Infra-roja UV-Vis: Jasco V-770 - líquids Mostra 32,45 17,84 16,22

1672 Espectroscòpia Raman: JobinYvon HR3200 - fibra òptica. Làser: 784.5 nm, 532 nm i 405 nm Mostra 219,56 142,71 131,73

1673 Espectroscòpia de Fluorescència de RX: XRF Portàtil - EDXRF sobre sòlids sense preparació
ni toma de mostra

Mostra 219,56 142,71 131,73

1674 Anàlisi de superfície: Micromeritics ASAP 2020 - àrea B.E.T Mostra 110,36 60,70 55,18

1675 Anàlisi de superfície: Micromeritics ASAP 2020 - anàlisi complet Mostra 164,43 90,44 82,22

1676 Anàlisi de superfície: Micromeritics Accupic II - picnòmetre Mostra 55,13 33,08 30,32

1677 Anàlisi de superfície: AFM Nanotec Mostra 219,56 142,71 142,71

1678 Taller mecànic: mecanitzat Hora 44,31 33,23 31,02

1679 Taller mecànic: Impressora 3D BQ WITBOX 2 Hora 44,31 24,37 22,16
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