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, sense cap altra contraprestació que les despeses de manteniment i de personal originades per l'activitat de l'usuari.
Els tipus d'activitat que s'hi poden desenvolupar i les condicions d'ús són les que estableix la Normativa reguladora de les condicions d'ús dels espais,
aprovada per la Junta de Govern, que preveu estudiar cada sol·licitud en particular, per tal d'atendre tot tipus de situacions. A més el seu objectiu és
regular aquests aspectes per a tots els centres de la Universitat.
L'Import del lloguer dels espais de la Universitat de Lleidaés el següent, indicant que no inclouen el 16% d'IVA:

Descripció
Sala d'Actes edifici del Rectorat
Auditori del Centre de Cultures de Cooperació Transfronterera
Sala d'Actes d'altres edificis
Saló Víctor Siurana
Aules grans > 80 paces
Aules petites < 80 paces
Aules d'informàtica
Claustres Edifici Rectorat
Exposicions, punts de venda i informació en passadissos i espais d'ús comú
Utilització de material audiovisual, multimedia o altre material

Preus
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores
1 dia (*)
1/2 dia (*)
Fins a 2 hores

1.250
950
600
800
370
250
1.900
1.250
800
310
155
95
155
95
90
800
370
250
1.250
800
465
130
100
50
250
130
95
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Per la Sala d'Actes i l'Aula Magna Saló Víctor Siurana es preveuen dos ajudants, un per tenir cura del so i els audiovisuals i un altre per
tenir cura de la porta d'entrada. Als claustres es preveu un ordenança per tenir cura dels accessos d'entrada i sortida. El preu de cada
ajudant és de 95 euros per un ordenança i de 125 euros per un conserge, inclosa la seguretat social per cada activitat fora d'horari o per
dia no laboral i per una jornada de 7 hores*. Si l'activitat és de matí o tarda, ja s'haurà de preveure un ordenança o conserge més. També
si l'activitat té una durada fins tres hores, el preu de cada ajudant serà de 50 euros per un ordenança i de 100 euros per un conserge.
Per les sales de juntes, tant de l'edifici del Rectorat com d'altres edificis de la Universitat l'import s'equipara al de una aula gran.
Per a la utilització de les aules d'informàtica dels diferents Centres per l'organització d'activitats com, mestratges, postgrau, cursos
d'especialitació 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 % juntament amb la Universitat.
(*) 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.

SELECCIÓ DE PERSONAL
Descripció

Preus

Drets d'inscripció a convocatòries de selecció de personal d'administració i serveis
- Funcionari Grup A o Laboral grup 1
- Funcionari Grup B o Laboral grup 2
- Funcionari Grup C o Laboral grup 3
- Funcionari Grup D o Laboral grup 4

45,10
35,45
25,80
19,35

Drets d'inscripció a convocatòries de selecció de personal docent i investigador
- Places de cossos docents funcionaris
- Places de professor contractat doctor
- Places de col.laborador permanent
- Places de professor lector, col.laborador temporal i ajudant
- Places de professor associat

45,10
45,10
45,10
35,45
25,80
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EXPEDICIÓ DE TÍTOLS/CERTIFICATS
Descripció

Preus
17,65

Duplicats de certificacions emesos per l'ICE

Títol pròpi Ciènces Sanitàries

L'import que cal satisfer és el que resulti d'aplicar el que
estableix el Decret de preus per la prestació de serveis
acadèmics a les universitats públiques catalanes, apartat
expedició títols acadèmics, subapartat títol de diplomat o
llicenciat, vigent en el moment de la sol.licitud.

PREUS
Descripció

Preus

30,00 €
Preu per a la preinscripció del Ttítol propi Ciències Sanitàries
Aquesta quantitat es restarà de l'import de la futura
matrícula i serà retornada, en cas de no ser admés/sa.
Preu per la matrícula del Ttítol propi Ciències Sanitàries
18 € per crèdit
- Quan l'estudiant es matriculi per segon cop d'una assignatura, l'import del crèdit no
s'incrementa.
- No s'aplicarà la normativa de matrícula gratuïta o semigratuïta, ni descomptes per
matrícula d'honor.

9 € per crèdit (personal UdL)
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Preu per a la gestió de l'expedient acadèmic del Ttítol propi Ciències Sanitàries

L'import que cal satisfer és el que resulti d'aplicar el que
estableix el Decret de preus per la prestació de serveis
acadèmics a les universitats públiques catalanes, apartat
gestió d'expedient acadèmic, subapartat matrícula anual,
vigent en el moment de la sol.licitud.

Preu per la prestació de l'ensenyament del Curs de Qualificació Pedagògica

L'import que cal satisfer és el que resulti d'aplicar el que
estableix el Decret de preus per la prestació de serveis
acadèmics a les universitats públiques catalanes per al
curs 2005/06 per als estudis amb grau d'experimentalitat
3.

152

153

154

155

156

