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Descripció 

 
Unitats Usuaris 

interns 
Usuaris externs 

Públics Privats 
Lloguer de les instal·lacions del CAEM-SCT Dia Consultar Consultar Consultar 
Desplaçament d'un investigador del CAEM o un 
tècnic del CAEM Dia Consultar Consultar Consultar 

Cessió del tècnic del CAEM per a la realització de 
proves analítiques Hora/tècnic 30,00 50,00 60,00 

Prestació de serveis en un dia festiu Hora Consultar Consultar Consultar 
Lloguer de l'equipament tècnic (i) Dia Consultar Consultar Consultar 
Consultes breus per escrit sobre obres d'art 
(mitjançant fotografies o rebudes a les instal·lacions 
del CAEM) 

 
Consulta 

 
Consultar 

 
Consultar 

 
Consultar 

Informes previs i sumaris d'obres d'art (b) Informe Consultar Consultar Consultar 
Consultes breus per escrit sobre obres d'art fora de 
les instal·lacions del CAEM (a) Consulta 30,18 99,91 162,74 

Informes sobre obres d'art. Extensió aprox. 5 i 12 
Din4. (c) Informe Consultar Consultar Consultar 

Estudis complerts d'obres d'art. Extensió aprox. 12-
 5(d0)   Din4 Inclou peritació i taxació de l'obra 
estudiada 

 
Estudi 

 
Consultar 

 
Consultar 

 
Consultar 

Fotografia d'Infrarrojos d'obres d'art amb un equip de 
fotografia digital professional (tecnologia CCD) amb 
filtre especial s'I.R. (33.3 mpíxels) 

 
Imatge 

Captada 

 
185,00 

 
200,00 

 
250,00 

Anàlisi d'obres d'art amb làmpara de Wood (llum 
ultraviolada) (e) Sessió 185,00 200,00 250,00 

Anàlisi radiològica d'obres d'art. Inclou informe 
descriptiu (f) Radiografia Consultar Consultar Consultar 

Anàlisi microscòpica dels pigments d'una obra d'art 
(FT-IR) 

Mostra de 
pigment 65,15 183,86 262,65 

Anàlisi dendrocronològic dels suports de fusta de les 
obres d'art Mostra 57,22 110,21 157,59 

Anàlisi de l'estat de conservació d'obres d'art amb 
redacció d'informe Informe Consultar Consultar Consultar 

Fotografies de l'Arxiu-Fototeca del CAEM (suport 
digital) Foto 14,42 40,43 57,68 

Fotocòpies d'imatges (fotografies, plànols, dibuixos, 
gravats...) de l'Arxiu-Fototeca dels CAEM Fotocòpia 0,16 0,37 0,53 

Tasques editorials. Redacció i edició de llibres, 
articles o escrits científics (o d'opinió) encarregats 
per ser publicats, degudament signats per l'autor o 
autors concrets de l'escrit (g) 

 

DIN A4 

 

Consultar 

 

Consultar 

 

Consultar 

Peritatge i/o valoració d'obres i objectes artístics 
(inventaris de béns familiars o patrimonials...). Preu 
en funció de la quantitat d'obres a peritar, del seu 
valor i del grau d'informació que se sol·liciti. (a),(h) 

 

Hora 

 

Consultar 

 

Consultar 

 

Consultar 

Conferències o ponències impartides pel personal 
especialitzat del CAEM (a) Hora 98,88 367,71 525,30 

Comissariat d'exposicions d'art, preparació de 
seminaris i cursos especialitzats, simposis o 
congressos. 

 
Unitat 

 
Consultar 

 
Consultar 

 
Consultar 

Valoracions artístiques i patrimonials per a 
companyies d'assegurances per fer pòlisses de 
conjunts artístics privats, familiars, d'empreses, 
d'entitats o d'institucions. (a),(h) 

 

Hora 

 

Consultar 

 

Consultar 

 

Consultar 

Conservació i restauració d'obres d'art Unitat Consultar Consultar Consultar 

CENTRE D'ART D'ÉPOCA MODERNA (CAEM) 
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Descripció 

 
Unitats Usuaris 

interns 
Usuaris externs 

Públics Privats 
Reproducció d'obres d'art Unitat Consultar Consultar Consultar 
Inspecció ocular in situ d'un tècnic del Caem. Per 
exemple per la redacció d'un informe històric i artístic 
d'un monument per declara-se BICN (a) 

 
Unitat 

 
Consultar 

 
Consultar 

 
Consultar 

Testimoniatge en judicis Unitat Consultar Consultar Consultar 
Anàlisi multiespectral complert. Anàlisis Multibanda Unitat 1.019,49 1.523,37 1.859,67 
Fotografia HD Unitat 103,00 157,59 236,39 
Servei individual d'espectroscopia RAMAN Unitat Consultar Consultar Consultar 
Microscopi Electrònic de Rastreig (SEM) Unitat 202,91 359,47 515,00 
Cromatografia de gasos (2 mostres) Mostra 130,04 217,07 310,03 
Estratigrafia (2 mostres) Mostra 156,05 204,97 288,92 
Assessorament, gestió i tutela en transaccions 
d'obres d'art Unitat Consultar Consultar Consultar 

Custodia d'obres d'art Unitat Consultar Consultar Consultar 
 

A l'Associació Professional Española de Historiadores del Arte (APROHA) s'aplicarà la tarifa com 
usuari intern, mentre estigui vigent el conveni signat amb la UdL. 

 
1. Desplaçaments: en vehicle propi =0,30 euros/km 
2. Dieta (hotel i manutenció) =150 euros 
3. Mitja dieta =60 euros 
4. Als usuaris interns s'aplicarà el preu de tarifa amb un 25% de descompte. 

 
(a) Als preus s'ha d'afegir el desplaçament. 
(b) Preus entre 150 i 300 euros, segons la dificultat de l'estudi. 
(c) Preus entre 400 i 1.200 euros, segons la dificultat de l'estudi. 
(d) Preus a partir de 2.500 euros i s'incrementarà segons la importància i la dificultat de l'estudi. 
(e) La sessió és de 45' 
(f) Import de radiologia feta a Lleida. 
(g) DIN A4 (2100 caràcters, inclosos espais en blanc). 
(h) Preu mínim 40 euros. 
(i) Depenent del tipus d'instrumental 


