
 

              Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l’IVA aplicable d’acord la legislació vigent. 

 

  GESTIÓ I ÚS DELS ESPAIS 
 

 

 

 

La Universitat de Lleida ha mostrat la seva vocació d'obrir-se a la societat, per tant, posa a disposició de tothom que ho 

sol·liciti l'ús d'alguns espais del campus universitari. Els tipus d'activitats que s'hi poden desenvolupar i les condicions d'ús 

són les que estableix el Reglament per a la gestió dels espais aprovat pel Consell de Govern. D'acord amb l'article 6.5 del 

Reglament per la gestió dels espais, s'estableixen les següents tarifes per l'ús dels espais de la Universitat de Lleida. 

 

 

 

Descripció Unitat Tarifa normal Tarifa bonificada 

Sala d'Actes edifici del Rectorat 

Auditori del Centre de Cultures de 

Cooperació Transfronterera 

1 dia (*) 1.697 849 

1/2 dia (*) 1.273 637 

Fins a 2 hores 816 408 

Sala d'Actes d'altres edificis 

1 dia (*) 1.077 539 

1/2 dia (*) 490 245 

Fins a 2 hores 359 180 

Saló Víctor Siurana 

1 dia (*) 2.557 1.278 

1/2 dia (*) 1.697 849 

Fins a 2 hores 1.077 539 

Aules grans > 80 places 

1 dia (*) 413 207 

1/2 dia (*) 229 114 

Fins a 2 hores 131 65 

Aules mitjanes entre 40 i 80 places 

1 dia (*) 334 167 

1/2 dia (*) 179 90 

Fins a 2 hores 124 62 

Aules petites < 40 places 

1 dia (*) 254 127 

1/2 dia (*) 158 79 

Fins a 2 hores 117 59 

Aules d'informàtica 

1 dia (*) 501 539 

1/2 dia (*) 269 245 

Fins a 2 hores 186 180 

Aula de simulació 2.02 de FIF 

1 dia (*) 359 180 

1/2 dia (*) 196 98 

Fins a 2 hores 131 65 

Claustres Edifici Rectorat i espais oberts 

dels campus 

1 dia (*) 1.697 849 

1/2 dia (*) 1.077 539 

Fins a 2 hores 620 310 

 



 

              Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l’IVA aplicable d’acord la legislació vigent. 

Exposicions, stands, punts de venda i 

informació en passadissos i espais d'ús 

comú 

1 dia (*) 196 98 

1/2 dia (*) 144 72 

Fins a 2 hores 72 36 

Utilització de material audiovisual, 

multimèdia o altre material 

1 dia (*) 359 180 

1/2 dia (*) 196 98 

Fins a 2 hores 131 65 

Sala d’actes de l’edifici de Pla de la Massa i 

sala Fwgood (Campus d’Igualada) 

1 dia (*) 359 180 

1/2 dia (*) 163 82 

Fins a 2 hores 120 60 

Ús d’aula del Campus d’Igualada 

1 dia (*) 110 55 

1/2 dia (*) 60 30 

Fins a 2 hores 41 21 

Sala de necròpsies 

1 dia (*) 2.515 1.258 

1/2 dia (*) 1.258 629 

Fins a 3 hores 629 314 

Recollida de residus animals de la sala de 

necròpsies 

Fins a 416 Kg 110 105 

Més de 416 Kg 0,263€/kg 0,249€/kg 

Ocupació via pública amb vetlladors (una 

taula i quatre cadires) 

Anual 165 

Temporada (1 d'abril a 30 de setembre) 96 

Diari (per vetllador i dia) 14 

Ocupació via pública amb carpes obertes i 

para-sols (no permanents) per cada 10m2 de 

superfície ocupada o fracció) 

Anual 165 

Temporada (1 d'abril a 30 de setembre) 86 

Diari (per vetllador i dia) 1 

Ocupació via pública amb carpes tancades 

(no permanents) per cada 10m2 de 

superfície ocupada o fracció) 

Anual 249 

Temporada (1 d'abril a 30 de setembre) 130 

Diari (per vetllador i dia) 1 

        

 

Les tarifes exigibles en concepte de taxa per ocupació de vies o terrenys públics amb vetlladors (una taula i quatre 

cadires) seran per temporada o per any natural; en aquells supòsits d'ocupació provisional de l'espai per motius 

conjunturals (festes, inauguracions, etc,...) les tarifes seran per vetllador i dia. 

(*) S’entén per jornada sencera l'ocupació de l'espai per un període superior a 6 hores o bé menys hores, però en jornada 

matí i tarda. S'entén per mitja jornada l'ocupació per un període superior de 2 hores i un màxim de 6 hores seguides, de 

matí o tarda. 

 

 



 

              Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l’IVA aplicable d’acord la legislació vigent. 

  
Preu 

LLOGUER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  Unitat ETSEA CAPPONT (*) 

Socis Servei d'Esports  

 

Gratuït Gratuït 

Comunitat universitària (no socis) 11 7 

Personal extern  

1 hora 28 19 

1 Trimestre 19 13 

1 Semestre 17 11 

1 Any 13 9 

(*) La instal·lació no disposa de vestidors 

  

 

  
Preu  

PERSONAL Jornada fins 3 hores Jornada 7 hores 

Auxiliar de serveis comuns (L4) 99 174 

Adjunt al responsable de serveis comuns (L3) 99 174 

Responsable de serveis comuns (L2) 174 230 

Operador (L3) 162 218 

Tècnic Informàtic (L3) 162 218 

Tècnic de Sistemes (L2) 162 218 

Responsable Informàtic de Campus (L2) 162 218 

 

Lloguer de guixetes Preu 

Lloguer de guixetes  
Unitat Fiança Lloguer 

1 31 16 

 

 

La tarifa extraordinària és la que es repercutirà als usuaris interns i externs que realitzin qualsevol tipus d’activitat fora de 

l’horari d’obertura oficial. També es tindrà en compte aquesta tarifa quan l'execució d'una activitat generi despeses 

extraordinàries com ara climatització, neteja o personal dedicat. 

 

Climatització i despeses de manteniment d'espais Tarifa 

Sala d'actes edifici Rectorat, Auditori del Centre de Cultures de 

Cooperació Transfronterera i Sala Victor Siurana 
380 

Aules grans > 80 places i altres sales d'Actes i sala Fwgood 123 

Aules mitjanes entre 40 i 80 116 

Aules petites <40 places 109 

Campus d'Igualada : Sala d'actes / Sala fwgood / Cada 4 aules 

126 

164 (si la reserva és superior a 6 hores) 

 



 

              Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l’IVA aplicable d’acord la legislació vigent. 

Vigilància Preu €/ hora 

Servei diürn 23,95 

Servei nocturn 26,42 

Neteja sala Preu €/ hora 

Sala d'actes edifici Rectorat, Auditori del Centre de Cultures de 

Cooperació Transfronterera i Sala Victor Siurana 
82,07 

Resta d'aules 41,04 

 
 

 

 

  SELECCIÓ DE PERSONAL 

        

 
Descripció Preu (*) 

   

 
Drets d'inscripció a convocatòries de selecció de personal d'administració i serveis: 

   

 
- Funcionari Grup A1 (A) o Laboral grup 1 69,25  

   

 
- Funcionari Grup A2 (B) o Laboral grup 2 54,50  

   

 
- Funcionari Grup C1 (C) o Laboral grup 3 39,75  

   

 
- Funcionari Grup C2 (D) o Laboral grup 4 29,85  

   

 
Drets d'inscripció a convocatòries de selecció de personal docent i investigador: 

   

 
-Places de cossos docents funcionaris 69,25  

   

 
- Places de professorat contractat doctor/agregat i catedràtic 69,25  

   

 
- Places de professorat ajudant doctor/lector i places d’ajudant 54,50  

   

 
- Places de professorat associat 39,75  

   

        

 

(*) Aquestes tarifes poden estar subjectes a modificacions durant l'exercici 2022, per l’entrada en vigor de l'Ordre per la 

qual es dóna publicitat a les taxes corresponents als procediments que gestiona el Departament de Governació i 

Administracions Públiques, concretament a les taxes d'inscripció de les convocatòries per a la selecció de personal. 

 

 

 

 

 


