TARIFES DE LLOGUER INTERN D'ESPAIS CURS 2019-2020
MITJA
JORNADA
ESPAIS INTERIORS

DIA SENCER

(1)

Sala d'Actes del Rectorat / Auditori
Sala d'Actes Gran (300 places)
Sala d'Actes Petita (150 places)

656,71 €
525,37 €
273,19 €

1.008,71 €
803,81 €
420,29 €

Sala de Graus / Sala de Juntes

420,29 €

630,44 €

Exposicions: Vestíbul, passadissos i
espais interiors assimilats.
Càtering: Vestíbul, passadissos i
espais interiors assimilats.

………………

PREU x
HORA

136,60 €

88,69 €

………………

129,27 €
103,42 €
………………

206,84 €
155,13 €
827,35 €

Aula fins a 50 places
Aula de 51 a 100 places
Aula de 101 a 150 places
Aula 151 a 200 places
Aula de més de 200 places
Sala de Reunions
Seminari

89,31 €
157,61 €
225,91 €
299,46 €
320,47 €
89,31 €
89,31 €

136,60 €
246,92 €
346,74 €
462,32 €
493,85 €
136,60 €
136,60 €

19,66 €
34,67 €
49,71 €
59,90 €
65,89 €
19,66 €
19,66 €

Aula Informàtica fins a 30 PCs
Aula Informàtica més de 30 PCs
Plató TV
Laboratori Docent estàndard
Laboratori Docent equipat
Cabina d'Edició de Video

204,89 €
409,79 €
874,21 €
375,63 €
751,27 €
256,12 €

315,22 €
630,44 €
1.344,94 €
672,47 €
1.155,81 €
394,03 €

45,06 €
90,16 €
192,34 €
82,64 €
165,28 €
56,35 €

Lab. Fotografia, Vídeo, Àudio,
Fonètica i Idiomes
Plató Fotografia
Estudi de Ràdio/ Continuïtat
Sala de Cinema
Sala de Teatre

170,74 €

262,68 €

37,56 €

273,19 €
170,74 €
325,73 €
367,76 €

420,29 €
262,68 €
509,61 €
525,37 €

60,11 €
37,56 €

Torre Vila Puig (Sala 30 places)
Torre Vila Puig (Sala 10 places)
Torre Vila Puig - Espais exteriors
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Criteris per la gestió i aplicació interna de la UAB

A) Existeixen dues tipologies de lloguer:
1) Congressos, workshops, jornades, activitats assimilades o activitats no reglades, no
regulars i no subvencionades organitzades directament pels Departaments o les pròpies
Facultats i que venen definides per tenir el mateix NIF que la institució i que no sigui
formació pròpia.
Les tarifes a aplicar seran les estipulades a la taula de tarifes per ús intern i es podran
aplicar els següents descomptes:
a. Per ús continuat
1. De 3 a 7 dies : 10%
2. De 8 a 14 dies: 15%
3. A partir del 15è dia en endavant : 20%
b. Per ús elevat d’espais
4. Entre 3 i 6 espais en un mateix dia: 10%
5. 7 espais o més en un mateix dia: 20%
c. 15% en congressos, workshops, jornades i activitats assimilades relacionades amb
la missió de la UAB, i gestionades per PDI o PAS de la UAB, FUAB i PRUAB.
d. 15% en activitats organitzades per entitats amb les quals s’hagi signat un conveni
o acord assimilat que inclogui l’ús dels espais per ambdues institucions. En aquest
punt s’inclou l’Esfera UAB i la FUAB.
Els descomptes podran ser acumulables sempre que no superin el 25% sobre la facturació
ordinària resultant.
Qualsevol entitat que gaudeixi dels descomptes d’aquest apartat, haurà de fer menció de
la UAB com a entitat col∙laboradora.
2) Formació pròpia realitzada en els espais UAB: 25% de descompte sobre les tarifes
aprovades per ús intern.
B) En el cas dels lloguers anteriors els criteris seran els següents:
1) La unitat mínima de lloguer és d’una hora.
2) Fer el càrrec abans de l’inici de l’activitat .
3) La gestió administrativa de l’ús dels espais i l’abonament de les tarifes correspon a
l’Administrador/a de Centre o, en cas de no existir aquesta figura, al responsable
administratiu de l’espai llogat.
4) Distribució de l’import:
i) En el cas dels lloguers especificats com A.1, es distribuirà un 50% de l’import de la
tarifa a on determini el centre i l’altre 50% al pressupost general de la UAB.
ii) En el cas dels lloguers especificats com A.2, la distribució del 100% de l’import de la
tarifa anirà destinat a on determini el centre de l’espai on es realitzi l’activitat.
C) Les tarifes queden exemptes d’aplicació en els casos següents:
1) Les activitats acadèmiques relacionades directament amb les titulacions amb preus públics
de la UAB (graus, màsters universitaris i doctorats). S’inclouen els actes de graduació i
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promoció d’aquests estudis i les tesis doctorals. Els centres adscrits es consideren usuaris
externs als efectes d’aquesta normativa.
2) Les activitats relacionades directament amb la gestió i funcionament ordinari de
l’estructures de gestió administrativa i de serveis de la UAB, llevat que l’activitat es realitzi
en dies no lectius. En aquest cas s’imputaran al centre sol∙licitant, les despeses resultants
del personal necessari, la climatització, la neteja i la seguretat .
3) Les activitats de caràcter solidari i de participació organitzades per la FAS
Aquestes exempcions no s’aplicaran a la Sala de Juntes i la Sala d’Actes de l’Edifici del Rectorat i als
espais de Torre Vila‐Puig

D) A la Sala de Juntes i a la Sala d’Actes de l’Edifici del Rectorat i als espais de Torre Vila‐ Puig, en
qualsevol cas, només es podran aplicar els següents descomptes:
i)

Per ús continuat
(1) De 3 a 7 dies : 10%
(2) De 8 a 14 dies: 15%
(3) A partir del 15è dia en endavant : 20%

ii) Per ús elevat d’espais
(1) Entre 3 i 6 espais en un mateix dia: 10%
(2) 7 espais o més en un mateix dia: 20%
Els descomptes podran ser acumulables sempre que no superin el 25% sobre la facturació
ordinària resultant.

E) En el cas dels espais singulars de cada Facultat, que no tenen duplicitat en altres Facultats,
serà l’administració de centre qui determinarà la tarifa a aplicar buscant la similitud amb les
tarifes internes aprovades. En aquests casos seran assessorats per l’ASLiA procurant trobar el
necessari paral∙lelisme amb les tarifes ja aprovades.
F) Les tarifes proposades s’adequaran anualment (curs acadèmic) de manera automàtica a les
variacions de l’Índex de Preus al Consum vigents a Catalunya. Qualsevol modificació de les
tarifes per raons diferents de l’esmentada exigirà l’acord previ del Consell Social.
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