
ANNEX III – Formació reglada i altres tarifes 



  
 ESTUDIS OFICIALS DE LA UDL           

        

       

Descripció Preu 

Estudis oficials de Grau, Màster i Doctorat. El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent 

Màsters que habiliten per l'exercici d'activitats professionals El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent 

Màsters que NO habiliten per l'exercici d'activitats professionals (*) El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent, amb una bonificació del 30% per acord del Consell Social 

Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció 
d'Empreses  

El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A  

Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A  

Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A  

Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de 
l'Esport 

El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent B  

Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia  El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent C 

Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent C 

Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal  El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent C 

Doble titulació: Grau en Història i Grau en Història, Geografia i Art (UOC-UdL) El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A del punt 1 de l'Annex 1 del 

Decret 
Doble titulació: Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic i Grau en 
Història, Geografia i Art (UOC-UdL) 

El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A del punt 1 de l'Annex 1 del 

Decret 
Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau en Fisioteràpia. El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent C 
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme. El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A  
Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica. El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A  
Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Estudis Anglesos. El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A  

       



Descripció Preu 
Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Catalana i 
Estudis Occitans. 

El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent A  

Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura. El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Coeficient d'estructura docent C  

Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Sistema 
Judicial Penal 

El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Preu dels màsters professionalitzadors.  

Doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Ciències 
Jurídiques 

El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya vigent- Preu dels màsters professionalitzadors.  

 
     

 (*) Per al curs 2017/2018 el tant per cent de bonificació serà del 30% o el màxim que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya si és menor. 
 
 
  TAXES ACADÈMIQUES 
        

 Descripció Preu    

 Recàrrec per cada termini impagat de la matrícula oficial, d’un import igual o superior a 30 € 30,00 €    

 Duplicat del Diploma de premi extraordinari d'una titulació oficial 10,00 € 
 

   

 Taxa de suport a l'aprenentatge per matricula anual de graus, màsters oficials, doctorat i títols propis de la UdL 70,00 €    

 
Taxa d'enviament a l'estranger de títols universitaris  

Europa 20,00 €    

 Resta del món 25,00 €    

 

  TARIFA PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTRACURRICULARS  

   
     

 
Descripció  Preu projecte (*)      

 
Gestió del projecte formatiu  110 €      

 

       (*) Aquests preus inclouen l'IVA corresponent.  

 
 

     



  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.  

 

   Preu 
 

 Descripció Unitat Usuari Extern Usuari Intern 
  

 Sala d'Actes edifici del Rectorat 
Auditori del Centre de Cultures de Cooperació Transfronterera 

1 dia (*) 1.538,67 € 769,33 €   
 1/2 dia (*) 1.154,00 € 591,80 €   
 Fins a 2 hores 739,74 € 366,91 €   
 Sala d'Actes d'altres edificis 1 dia (*) 976,46 € 503,03 €   
   1/2 dia (*) 443,85 € 236,72 €   
   Fins a 2 hores 325,49 € 177,54 €   
 Saló Víctor Siurana 1 dia (*) 2.308,00 € 1.183,59 €   

   1/2 dia (*) 1.538,67 € 769,33 €   

   Fins a 2 hores 976,46 € 503,03 €   
 Aules grans > 80 places 1 dia (*) 384,67 € 207,13 €   
   1/2 dia (*) 207,13 € 94,69 €   
   Fins a 2 hores 118,36 € 59,18 €   
 Aules petites < 80 places 1 dia (*) 302,50 € 162,88 €   
   1/2 dia (*) 162,36 € 94,69 €   
   Fins a 2 hores 112,44 € 59,18 €   
 Aules d'informàtica 1 dia (*) 976,46 € 503,03 €   
   1/2 dia (*) 443,85 € 236,72 €   
   Fins a 2 hores 325,49 € 177,54 €   
 Claustres Edifici Rectorat i espais oberts dels campus 1 dia (*) 1.538,67 € 769,33 €   
   1/2 dia (*) 976,46 € 503,03 €   
   Fins a 2 hores 562,21 € 295,90 €   

 
Exposicions, estands, punts de venda i informació en passadissos  i espais d'ús 
comú 1 dia (*) 177,54 € 88,77 €   

  1/2 dia (*) 130,20 € 65,10 €   

 
  
 Fins a 2 hores 65,10 € 35,51 €   

 Utilització de material audiovisual, multimèdia o altre material  1 dia (*) 325,49 € 177,54 €   
  1/2 dia (*) 177,54 € 88,77 €   
   Fins a 2 hores 118,36 € 59,18 €   

 
 
 
 

 
  

  



   Preu    
 Descripció Unitat Usuari Extern    

 
Ocupació via pública amb vetlladors (una taula i quatre cadires) 

 
Anual 
 

 
158,40 €    

  
Temporada (1 d'abril a 30 de 
setembre  92,63 €    

  Diari (per vetllador i dia) 13,38 €    
 

Ocupació via pública amb carpes obertes i para-sols (no permanents) per cada 
10m2 de superfície ocupada o fracció                                                       

Anual 158,40 €     

 
Temporada (1 d'abril a 30 de 
setembre 82,34 €    

 Diari (per vetllador i dia) 1,38 €    

 
Ocupació via pública amb carpes tancades (no permanents) per cada 10m2 de 
superfície ocupada o fracció) 

 

Anual 236,72 €     

 
Temporada (1 d'abril a 30 de 
setembre) 123,51 €    

 
Diari (per vetllador i dia) 
 

1,38 € 
    

 (*) 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 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. 

   

 
 

  
      

 

LLOGUER INSTAL·LACIÓ Unitat ETSEA CAPPONT (*) 
Socis Servei Esports  Gratuït Gratuït 

Comunitat Universitària (no socis)  10,00 € 7,00 € 

Personal Extern 

1 hora 25,00 € 15,00 € 
1 Trimestre 17,00 € 12,00 € 
1 Semestre 15,00 € 10,00 € 

1 Any 12,00 € 8,00 € 
 

 
   

 

(*) La instal·lació no disposa de vestidors 
 
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. 

  

      
   

 Personal 
Preu    

 Jornada fins 3 hores Jornada 7 hores   
 

 Auxiliar de servei i Adjunt al responsable de serveis 94,69 € 165,70 €   
 

 Responsable Serveis Comuns 165,70 € 218,96 €  
   Tècnic Informàtic 153,87 € 207,13 €    

       



 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 361,49 € 
 

 
  

 Aules grans > 80 places i altres sales d'Actes  116,61 €  
  

 Aules  < 80 places 110,78 €  
  

 Vigilància Preu €/ hora 
   

 Servei diürn 22,79 € 

   
 Servei nocturn 25,15 € 

   
 Neteja sala Tarifa 

   
 Sala d'actes edifici Rectorat, Auditori del Centre de Cultures de Cooperació Transfronterera i Sala Victor Siurana 78,12 € 

   
 Resta d'aules 39,06 € 

   
 

 
(**) Quantitat mínima a comptabilitzar per l'ús d'aquests espais. També s'aplicarà aquesta tarifa en la bonificació per espais. 
Per a la utilització de les aules d'informàtica dels diferents Centres per l'organització d'activitats com, mestratges, postgrau, cursos d'especialització i cursos d'extensió universitària s'haurà de pagar una 
compensació de 10 euros per hora. De la quantitat compensada la Universitat en percebrà un 50 % i l'altre 50 % el centre. El mateix tractament es donarà a l'Aula Aranzadi-José Manuel Valle i a l'Aula 
Universia, que rebran el 50 %. 
Aquests preus no inclouen l'IVA corresponent.  
 
 
  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 66,55 €    

 - Funcionari Grup A2 (B) o Laboral grup 2 52,40 €    

 - Funcionari Grup C1 (C) o Laboral grup 3 38,20 €    
 - Funcionari Grup C2 (D) o Laboral grup 4 27,30 €    

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

  -Places de cossos docents funcionaris 66,55 €    
 - Places de professor contractat doctor 66,55 €    

 - Places de col·laborador permanent 66,55 €    
 - Places de professor lector, col·laborador temporal i ajudant 52,40 €    
 - Places de professor associat 38,20 €    
        

 
(*) Aquestes tarifes poden estar subjectes a modificacions durant l'exercici 2018, per l’entrada en vigor de l'Ordre per la qual es dóna publicitat a les taxes corresponents als procediments que gestion   
Departament de Governació i Administracions Públiques, concretament a les taxes d'inscripció de les convocatòries per a la selecció de personal. 

 
 

 
 

 

   
 



 

 VENDA ARTICLES                   
        
 Descripció Preu     

     Carpeta matrícula UdL 3,00 €    

 Carpeta matrícula dels centres adscrits a la UdL 6,00 €    

 Agenda  3,00 €     

      
      
    VENDA D’UNIFORMES I LLENÇOLS DE LA FACULTAT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 

 

 
 

  
 

   
 

Article Descripció Preu 

 
Uniforme de practiques clíniques 

L’uniforme està compost d’un pantaló i una camisa sense botons de color blanc 
ambdós i amb la marca de la Facultat d’Infermeria. UNITAT 21,41 € 

 
Llençol per a llitera Llençol de mida de llitera amb la marca de la Facultat d’Infermeria UNITAT 12,32 € 

        

 

(*)Aquests preus inclouen l'IVA corresponent. 
 

      
          VENDA D'ARMILLA REFLECTANT I CASC DE SEGURETAT DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 

 

 
 

      
 

Article Preu 
    

 
Armilla reflectant i Casc de Seguretat 4,00 € 

    
        

 

(*)Aquests preus inclouen l'IVA corresponent. Els articles només podran ser adquirits per estudiants matriculats a l’Escola Politècnica 
Superior 
 

 

 
 

    LLOGUER EQUIP DE SO DEL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT 
        

     
Preu 

 

Descripció Marca/Model Unitats 
Usuari 
Intern Usuari Extern 

 

Equip de so Behringer B815 850w de potència 15’’ 128 db. Carcassa de plàstic. 23 kg. Equalitzador inclòs. Diferents entrades. 
Pack 2 peus altaveus. Cables altaveus 10m. Cables micro 5m. Pack 3 micros Behringer Set. Cablejat senyal PC.  Behringer B815 1 70€/dia 150 €/dia 

 
Taula maleta plegable GardenKing 2 20€/dia 20 €/dia 

 
Carpa Gazebo Plegable Polièster 3x3  GardenKing 2 40€/dia 50 €/dia 

 

(*)Aquests preus no inclouen l'IVA corresponent. 

 
        


