
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.
Imports del lloguer dels següents espais de la Universitat de Lleida. Aquests preus no inclouen el 16% d'IVA.

Descripció Preus

Sala d'Actes edifici del Rectorat 1 dia (*) 1.250
1/2 dia (*) 950
Fins a 2 hores 600

Sala d'Actes d'altres edificis 1 dia (*) 800
1/2 dia (*) 370
Fins a 2 hores 250

Saló Víctor Siurana 1 dia (*) 1.900
1/2 dia (*) 1.250
Fins a 2 hores 800

Aules grans > 80 paces 1 dia (*) 310
1/2 dia (*) 155
Fins a 2 hores 95

Aules petites < 80 paces 1 dia (*) 155
1/2 dia (*) 95
Fins a 2 hores 90

Aules d'informàtica 1 dia (*) 800
1/2 dia (*) 370
Fins a 2 hores 250

Claustres Edifici Rectorat 1 dia (*) 1.250
1/2 dia (*) 800
Fins a 2 hores 465

Exposicions, punts de venda i informació en passadissos i espais d'ús comú 1 dia (*) 130
1/2 dia (*) 100
Fins a 2 hores 50

Utilització de material audiovisual, multimedia o altre material 1 dia (*) 250
1/2 dia (*) 130
Fins a 2 hores 95



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 a mestratges, postgraus, 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 el Centre 
l'altre 50%. El mateix tractament es donarà a l'Aula Aanzadi-José Manuel Valle. En aquest cas la Universitat percebrà el 50% i l'Aula l'altre
50%.
(*) 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

L'import que cal satisfer és el que resulti 
d'aplicar la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de 
taxes, preus públics de la Generalitat de 
Catalunya i qualsevol altra normativa que la 
modifiqui.

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

L'import que cal satisfer és el que resulti 
d'aplicar la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals administratives i d'ordre social i 
qualsevol altra normativa que la modifiqui.

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS/CERTIFICATS

Descripció Preus

Duplicats de certificacions emesos per l'ICE 16,48
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