Annex IV. Tarifes i preus públics
1) VIGÈNCIA DE LES TARIFES I ELS PREUS
A partir de l’inici del curs 2018-19 s’apliquen els preus establerts als punts 2, 3,
4, 5, 6 i 7 d’aquest annex.
La resta de tarifes s’aplicaran a partir del dia 1 de gener de 2019.
Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de
l’aplicació d’aquestes tarifes, com també per fixar els preus dels serveis que
puguin anar sorgint durant l’any 2019.
2) ENSENYAMENTS
Els preus públics que s’han de satisfer per la prestació del servei públic de
l’educació superior a la Universitat de les Illes Balears, el curs 2018-19, als
ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials, seran abonats d’acord
amb les tarifes dels annexos 1, 2, 3 i 4 de l’Acord del Consell de Govern, de 6
de juliol de 2018 (7363-BOIB núm. 84, de 7 de juliol). També serà d’aplicació
les normes que s’estableixen a l’annex de la disposició final primera de la Llei
18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.
El Consell Social de la UIB fixarà els preus per la prestació dels serveis
acadèmics i administratius en els ensenyaments que no condueixen a una
titulació oficial vàlida a tot el territori nacional. Si s’opta per assignatures o
activitats que no pertanyen a cap pla d’estudis concret, s’ha d’aplicar els preus
corresponents al nivell d’experimentalitat 3.
Els centres i instituts universitaris adscrits han d’abonar a la UIB un mínim de
25 per cent de la quantia total ingressada pels seus alumnes per la prestació
de serveis acadèmics i administratius, sens perjudici del que s’hagi acordat en
els convenis d’adscripció corresponents.
3) PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I
ALTRES PREUS
Els preus públics per la prestació de serveis administratius i altres serveis en
els ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials
seran abonats d’acord amb l’annex 4 de l’Acord del Consell de Govern de la
CAIB, de dia 6 de juliol de 2018 (7363-BOIB núm. 84, de 7 de juliol).
3.1 Preu per l’expedició de títols propis vinculats a títols oficials: es cobrarà el
preu establert per a l’expedició del títol oficial de diplomatura.
3.2. Preu per la tramesa de títols propis, títols oficials i altra documentació
acadèmica des de la Universitat de les Illes Balears a les ambaixades
d’Espanya a l’estranger: 15 euros.

3.3. Preu per la tramesa de títols propis, títols oficials i altra documentació
acadèmica des de la Universitat de les Illes Balears als domicilis nacionals dels
alumnes: 11 euros.
3.4. Preu de les bates: 7 euros per unitat
3.5 Preu de les ulleres: 3 euros per unitat
4) SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS
Els preus públics que han de satisfer, per al curs 2018-19, els alumnes
d’intercanvi i els alumnes visitants en el moment de formalitzar la matrícula a la
UIB són els que s’indiquen a continuació.
Exceptuant els alumnes visitants, la regla general és que els alumnes rebuts a
la UIB, en el marc dels programes d’intercanvi, només han de pagar
l’assegurança escolar i la targeta universitària; no han de pagar el preu del
servei de l’obertura d’expedient i matrícula, com tampoc el preu per l’emissió
del certificat acadèmic (annex 1).
Els alumnes visitants, de grau i de postgrau, han de pagar el preu del servei de
l’obertura d’expedient, la targeta universitària, l’assegurança escolar, la
matrícula i el certificat acadèmic (annex 1).
Hi ha una sèrie d’excepcions i particularitats que s’han de tenir en compte i que
s’indiquen a l’annex 2.
No s’ha d’aplicar l’increment del 30 per cent que regula el decret de preus
públics als alumnes visitants de màster extracomunitaris, atès que no es tracta
d’alumnes que tinguin previst obtenir una titulació oficial de la UIB. Aquests
alumnes han de pagar 50 euros/crèdit.
Annex 1
ALUMNES QUE VENEN A LA UIB EN EL MARC D’UN PROGRAMA D’INTERCANVI.
MOBILITAT «ENTRANT»
Programa
ERASMUS+
Estudis
ERASMUS+
Pràctiques
ERASMUS+
Països
Associats
Convenis
d’intercanvi
SICUE
Beques
Iberoamèrica.
Estudiants de
Grau.
Santander
Universitats

Obertura
d’expedient
No

Targeta
UIB
Sí

Assegurança

Matrícula

Sí

No

Certificats
acadèmics
No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Vegeu
l’annex 2

Programa
CIEE
Vanderbilt i
Holly Cross
Visitants
de
grau
Visitants
de
postgrau

Obertura
d’expedient
No
No

Targeta
UIB
Sí
No

Assegurança

Matrícula

Sí
No

Sí
No

Certificats
acadèmics
No
No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Vegeu
l’annex 2
Vegeu
l’annex 2

Annex 2
ALUMNES QUE VÉNEN A LA UIB EN EL MARC D’UN PROGRAMA D’INTERCANVI.
MOBILITAT «ENTRANT»
Obertura d’expedient:
— Només han de pagar els alumnes visitants de grau i de postgrau.
Targeta UIB:
— Han de pagar els alumnes dels programes d’intercanvi i els alumnes visitants de grau i
postgrau.
— NO han de pagar:
• Els alumnes del programa de convenis d’intercanvi de les institucions següents:
International Business School i Academy for Management Assistants - Lippstadt
(Alemanya).
• Els alumnes dels programes Vanderbilt i Holy Cross (EUA).
Assegurança:
— Han de pagar els alumnes dels programes d’intercanvi i els alumnes visitants de grau i
postgrau.
— NO han de pagar:
• Els alumnes del programa de convenis d’intercanvi de les institucions següents:
International Business School i Academy for Management Assistants - Lippstadt
(Alemanya).
• Els alumnes dels programes Vanderbilt i Holy Cross (EUA).
Matrícula:
— Han de pagar matrícula els alumnes dels programes següents:
a) Visitants de grau: han de pagar 50 euros/crèdit, i s’han de matricular a la UIB d’un mínim de
18 crèdits.
*
b) Visitants de postgrau: alumnes de màster: han de pagar 50 euros/crèdit.
c) CIEE: han de pagar 50 euros/crèdit.
*

Els alumnes que facin una estada a la UIB per dur a terme el Treball de Fi de Màster s’han de
matricular de 6 crèdits per mes d’estada.
Certificats acadèmics:
— Han de pagar els alumnes visitants de grau i de postgrau.
— Els alumnes de la resta dels programes rebran gratuïtament un únic certificat acadèmic.

5) SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS
Preus per al curs acadèmic 2018-19
Preus de matrícula dels cursos del SAC
Any acadèmic 2018-19
Hores

10
20
25
30
40

UIB, estudiants, persones amb
més del 33 per cent de
discapacitat, jubilats i
desocupats1
32 euros
42 euros
48 euros
53 euros
69 euros

Altres

53 euros
63 euros
69 euros
79 euros
105 euros

Els preus dels cursos assenyalats anteriorment poden minvar o augmentar
d’acord amb els supòsits següents:
— Cursos subvencionats o amb ingressos de finançament extern/intern: es pot
acordar un preu inferior que el recollit a la taula que s’adjunta o el curs pot ser
de franc per a tots els alumnes, si així ho disposa el Servei d'Activitats
Culturals.
— En el cas que augmentin les despeses del curs per causes diverses
(allotjament i bitllets d'avió, material didàctic, etc.), el preu del curs es pot
encarir fins a un màxim d’un 20 per cent.
— En casos excepcionals, els cursos poden tenir un preu diferent del recollit a
la taula que s’adjunta, si prèviament ho acorda i aprova l’organitzador del curs.
Observacions
1

Entenem per UIB l’alumnat, el PDI, el PAS, el personal d’investigació dels
instituts de recerca adscrits a la Universitat i Amics i Amigues de la UIB. Els
estudiants són de qualsevol centre d'ensenyament de qualsevol nivell. Les
persones amb més del 33 per cent de discapacitat i els jubilats han d’acreditar
aquesta condició en el moment de matricular-se. Finalment, les persones
desocupades han de presentar certificat que estan en aquesta situació un mes
abans del dia en què comença la matrícula del curs.
Preus de matrícula dels cursos per a la preparació per al grau
Any acadèmic 2018-19
Nombre d'hores
del curs
10
15
20
25

Alumnat de la UIB i
estudiants de
batxillerat
30,00 euros
45,00 euros
60,00 euros
75,00 euros

Nombre d'hores
del curs
30
40

Alumnat de la UIB i
estudiants de
batxillerat
90,00 euros
120,00 euros

6) PLA DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL (FOLC)
Preus per al curs acadèmic 2018-19
Cursos presencials
Certificat

*

Assignatures

Preu

Certificat de capacitació Llengua Catalana i Cultura
per a l’ensenyament en Popular
llengua catalana al primer
cicle de l’educació infantil
(CCI)

80,00 euros

Certificat de capacitació
per a l’ensenyament de i
en llengua catalana a
l’educació infantil i primària
(CCIP)

Medi Social i Cultural:
Geografia, Història i Art, i
Literatura

150,00 euros

Didàctica de la Llengua
Catalana

80,00 euros

Certificat de capacitació
per a l’ensenyament en
llengua
catalana
a
l’educació
secundària
*
(CCS)

Seminari de Tractament de
Llengües en el Currículum

80,00 euros

Seminari de Llenguatge
Específic per a Humanitats

80,00 euros

Seminari de Llenguatge
Específic Tecnicocientífic

80,00 euros

Seminari de Llenguatge
Específic
Juridicoadministratiu

80,00 euros

CCS: s’ha de triar un dels seminaris, en funció de l’especialitat de cada professor.

Proves lliures
Certificat

Assignatures

Certificat de capacitació Llengua Catalana i Cultura
per a l’ensenyament en Popular
llengua catalana al primer
cicle de l’educació infantil
(CCI)

Preu
30,00 euros

*

Certificat

Assignatures

Preu

Certificat de capacitació
per a l’ensenyament de i
en llengua catalana a
l’educació infantil i primària
(CCIP)

Medi Social i Cultural:
Geografia, Història i Art i
Literatura

60,00 euros

Didàctica de la Llengua
Catalana

30,00 euros

Certificat de capacitació
per a l’ensenyament en
llengua
catalana
a
l’educació
secundària
(CCS)*

Seminari de Tractament de
Llengües en el Currículum

30,00 euros

Seminari de Llenguatge
Específic per a Humanitats

30,00 euros

Seminari de Llenguatge
Específic Tecnicocientífic

30,00 euros

Seminari de Llenguatge
Específic
Juridicoadministratiu

30,00 euros

CCS: s’ha de triar un dels seminaris, en funció de l’especialitat de cada professor.

Observacions
Els preus de matrícula poden estar sotmesos a una reducció del 50 per cent de
l’import si es donen els supòsits següents (s’especifica la documentació
acreditativa del motiu de la reducció):
— Tenir el carnet jove. Carnet jove europeu.
— Estar en situació de desocupació. Certificat del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears (SOIB), o de l’organisme equivalent de fora de les Illes
Balears, que acrediti la condició de desocupat. La data d'expedició del
document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del
termini d'inscripció.
— Estar reclòs en un centre penitenciari. Certificat expedit pel centre
penitenciari.
— Percebre una pensió pública. Certificat expedit per l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) o document que acrediti la condició de jubilat o
pensionista.
— Ser membre d’una família nombrosa. Títol de família nombrosa en vigor.
— Tenir una discapacitat del 33 per cent o superior. Targeta acreditativa del
grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General de
Dependència.
— Ser víctima de violència de gènere. Qualsevol dels documents prevists en la
normativa vigent.

7) UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS (UOM)
Preus per al curs acadèmic 2018-19
Diploma Sènior de la Universitat Oberta per a Majors (títol propi)
Curs

Preu

Primer curs
Segon curs
Tercer curs

175,00 euros
175,00 euros
190,00 euros

Programa de la UOM a Menorca i Eivissa
Curs
Universitat Oberta per a Majors a Menorca
(Alaior, Maó i Ciutadella)
Universitat Oberta per a Majors a Eivissa

Preu
60,00 euros
60,00 euros

Assignatures soltes i/o assignatures de repetidors del Diploma Sènior de
la UOM
Primer curs
La matrícula per assignatura solta o de repetidor és de 30 euros.
Segon i tercer curs

-

Hores del curs

Preu

10
20

20,00 euros
30,00 euros

Tallers

Preu

Club de lectura
Alimentació saludable i noves tendències
en alimentació
Tallers

-

En do major. Op. 1 (música per als més
grans)
En do major. Op. 2 (música per als més
grans)
En do major. Op. 3 (música per als més
grans)
Aprenem ofimàtica
Anglès per viatjar
Itineraris temàtics per Mallorca

35,00 euros

Preu

50,00 euros

Tallers/cursos i seminaris de la UOM
(Destinats a exalumnes del Diploma Sènior de la UOM)
Concepte
-

Assignatura solta, 10 h
Assignatura solta, 20 h
Club de lectura
Alimentació saludable i noves tendències
en alimentació
En do major. Op. 1 (música per als més
grans)
En do major. Op. 2 (música per als més
grans)
En do major. Op. 3 (música per als més
grans)
Aprenem ofimàtica
Anglès per viatjar
Itineraris temàtics per Mallorca

Preu
30,00 euros
40,00 euros
35,00 euros

50,00 euros

Tallers/cursos i seminaris de la UOM
(Destinats a persones que no han fet el Diploma Sènior de la UOM)
Concepte
-

Assignatura solta, 10 h
Assignatura solta, 20 h
Concepte

-

Club de lectura
Alimentació saludable i noves tendències
en alimentació
En do major. Op. 1 (música per als més
grans)
En do major. Op. 2 (música per als més
grans)
En do major. Op. 3 (música per als més
grans)
Aprenem ofimàtica
Anglès per viatjar
Itineraris temàtics per Mallorca

Preu
40,00 euros
50,00 euros
Preu
45,00 euros

60,00 euros

Diplomes d’especialització (títols propis)
Curs
Diplomes d'especialització

Preu
190 euros

Nota: El preu d’expedició de la targeta universitària (targeta definitiva i/o targeta
provisional) és el que està establert al Decret dels preus públics per a serveis

acadèmics als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que
estigui en vigor en el moment d’expedir la targeta universitària.
Nota: Totes les persones que es matriculin a la UOM (diploma, certificat, taller,
curs i seminari) han d’abonar 6 euros en concepte d’assegurança escolar.
Nota: L’alumnat matriculat als títols propis de la UOM (Diploma Sènior i
diplomes d’especialització) estarà exempt de pagar les taxes acadèmiques en
el cas de percebre una pensió no contributiva (8721 Acord Ratificatiu del
Consell Social, FOU 301 del 29 de juliol de 2008).
8) CORAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (CORAL INFANTIL
CINCSET, CORAL INFANTIL VUITDEU, CORAL INFANTIL ONZEQUINZE,
CORAL JUVENIL, ORFEÓ UIB, COR DE MAJORS DE LA UIB, COR DE
MESTRES CANTAIRES DE LA UIB, COR DE DONES DE LA UIB, POEMA
HARMÒNIC I COR DE PARES I MARES DE LA UIB)
Preus per al curs acadèmic 2018-19
Quotes
anuals
Corals
Un cantaire
infantils de
Joventuts
Primer
Musicals de
germà
Palma
Segon
germà
Tercer
germà
Coral Juvenil de
Joventuts
Musicals de
Palma

Quota
anual
Quota
anual

General
130
euros
105
euros
100
euros
95 euros

General

Preu
Membres del Patronat de la CUIB
Socis
95 euros

Gratuït

Gratuït

90 euros

30 euros

Gratuït

85 euros

25 euros

Gratuït

80 euros

20 euros

Gratuït

Preu
Membres del Patronat de la CUIB
Socis

60 euros Gratuït

Concepte
Orfeó UIB
Cor de Majors de la UIB
Cor de Mestres Cantaires de la UIB
Cor de Pares i Mares de la UIB
(membres que no tenen fills a les
corals infantils i Coral Juvenil de
Joventuts Musicals de Palma)
Cor de Dones de la UIB

Protectors Patrocinadors

Protectors Patrocinadors
Gratuït
Quota anual
80,00 euros
80,00 euros
80,00 euros
80,00 euros

80,00 euros

Gratuït

Concepte
Cor de Pares i Mares de la UIB
(membres que tenen fills a les corals
infantils i Coral Juvenil de Joventuts
Musicals de Palma)
Poema Harmònic
Coral UIB

Quota anual
Gratuït

Gratuït
Gratuït

9) SERVEI LINGÜÍSTIC
Preus per al curs acadèmic 2018-19
Tarifes de correcció i traducció
En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades hi figura
proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. Aquest és un
servei exclusiu per als membres de la comunitat universitària, instituts de
recerca o fundacions vinculades a la UIB.
Les llengües amb què es fa aquest servei són: català, espanyol, anglès,
francès i alemany. Per a altres llengües, cal consultar el Servei.
Correcció

Català

Euros/paraula

Doc. gratuïts

0,01419

Fins a 2.600
1
paraules

1

50%
sol·licitant i
50% SL2
Fins a 4.500
3
paraules

100%
sol·licitant
A partir de
4.501
paraules

La correcció de documents que no superin les 2.600 paraules és gratuïta.
3
Documents d’institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, IFISC, FUEIB, IAC , IRIE, IEHM…):
el sol·licitant pagarà el 60% del cost, i la resta l’assumirà el SL.
Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.
3
Pel que fa als documents que no superin les 4.500 paraules, el SL assumirà el 50% del cost.
Per a la resta dels documents, el proponent assumeix el 100% del cost, i no són acumulables
1
3
l’apartat i el .
2

Idiomes
moderns
1

Euros/paraula

Doc. gratuïts

0,0347

Fins a 300
paraules1

50%
100%
sol·licitant i sol·licitant
50% SL2
Fins a 3.000
A partir de
paraules3
3.001
paraules

La correcció de documents que no superin les 300 paraules és gratuïta.
3
Documents d’institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, IFISC, FUEIB, IAC , IRIE, IEHM…):
el sol·licitant pagarà el 60% del cost, i la resta l’assumirà el SL.
Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.
3
Pel que fa als documents que no superin les 3.000 paraules, el SL assumirà el 50% del cost.
Per a la resta dels documents, el proponent assumeix el 100% del cost, i no són acumulables
1
3
l’apartat i el .
2

Traducció

Al català

Euros/paraula

Doc. gratuïts

0,083

Fins a 300
paraules1

1

50%
100%
sol·licitant i sol·licitant
2
50% SL
Fins a 4.500
A partir de
3
paraules
4.501
paraules

La traducció de documents que no superin les 300 paraules és gratuïta.
3
Documents d’institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, IFISC, FUEIB, IAC , IRIE, IEHM…):
el sol·licitant pagarà el 60% del cost, i la resta l’assumirà el SL.
Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.
3
Pel que fa als documents que no superin les 4.500 paraules, el SL assumirà el 50% del cost.
Per a la resta dels documents, el proponent assumeix el 100% del cost, i no són acumulables
1
3
l’apartat i el .
2

Euros/paraula
A idiomes
moderns

Doc. gratuïts

0,083

50%
sol·licitant
50% SL2
Fins a 3.000
paraules3

2

100%
i sol·licitant
A partir de
3.001 paraules
3

Documents d’institucions vinculades a la UIB (IMEDEA, IFISC, FUEIB, IAC , IRIE, IEHM…):
el sol·licitant pagarà el 60% del cost, i la resta l’assumirà el SL.
Els preus no inclouen l’IVA. A cada encàrrec de feina s’hi sumarà l’impost corresponent.
3
Pel que fa a la traducció de documents que no superin les 3.000 paraules, el SL assumirà el
50% del cost.
Per a la resta dels documents, el proponent assumeix el 100% del cost total del document.

Preus pels cursos de llengua catalana
Preu per als alumnes de mobilitat:
català de nivell bàsic (A1 i A2)
10 euros

Hores del curs

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de
recerca adscrits a la Universitat
60 euros
75 euros
90 euros

Hores del curs

Preu per als alumnes
98 euros
147 euros
195 euros

Hores del curs
60
90
120

Preu extern
140 euros
210 euros
280 euros

Hores del curs
60
90
120

60

60
90
120

Preus pels cursos d’idiomes moderns
4

Preu UIB
122 euros
224 euros

Hores del curs
60
120

Preu extern
163 euros
302 euros

Hores del curs
60
120

Preus pels cursos de llengües orientals
Hores del
curs
12
20
30
40
60
120

4

Preu UIB

Preu extern

80 euros
110 euros
140 euros
160 euros
216 euros
387 euros

100 euros
150 euros
190 euros
230 euros
300 euros
540 euros

Altres
• Taxa per la traducció del certificat acadèmic personal (a l’anglès): 30
euros
• Exàmens lliures de llengua catalana: 40 euros (UIB); 60 euros (externs)
• Exàmens lliures d’idiomes moderns: 60 euros
• Document acreditatiu duplicat dels cursos: 20 euros.
4

Entenem per UIB: l’alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat.

10) SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA RECERCA DE L’INSTITUT DE
RECERCA I IINOVACIÓ EDUCATIVA (IRIE)
Tarifes
Entre les competències que l’IRIE té assignades figuren les de promocionar i
desenvolupar recerques educatives, i assessorar i donar assistència tècnica al
professorat pel que fa a la innovació educativa. A continuació es presenten les
tarifes del Servei d'Assessorament a la Recerca (SAR) d’aquest Institut.
Aquest servei s’adreça als investigadors adscrits a l'ICE/IRIE, a la resta
d'investigadors de la UIB i a investigadors d'altres entitats i institucions.

Grups i personal investigador de la UIB i membres dels grups de l’ICE/IRIE
Consultes d'assessorament
Gratuïta: una consulta per any i grup
(tant si la fa un membre o col·laborador/a
del grup com si la fa el grup complet)
Consultes successives:
Individuals: 83,3 euros per consulta
Grupals: 111,1 euros per consulta

Grups de l’IRIE

Tesis doctorals d’investigadors
en formació dels grups de l’IRIE i
d’investigadors individuals,
sempre que el director de la tesi
sigui un membre d’un grup de
recerca de l’IRIE

Investigadors de la UIB no
adscrits a l’IRIE
Consultes grupals en el marc de
les convocatòries de projectes
d’innovació i millora de la qualitat
docent de la UIB

Gratuïta: una consulta per any
Consultes successives: 83,3 euros per
consulta

Consultes individuals: 83,3 euros per
consulta
Consultes grupals: 111,1 euros per
consulta
Consultes grupals: 111,1 euros per
consulta

Introducció i anàlisi de dades
Anàlisi de dades quantitatives
Anàlisi de dades qualitatives
Explotació de dades amb SPSS

Segons el nombre d'hores: 44,4
euros/hora

Introducció amb lectora òptica de
dades quantitatives
Preparació d’enquestes web
Investigadors d’institucions externes a la UIB
Consultes d'assessorament

Investigadors externs

Consultes individuals: 93,75 euros per
consulta
Consultes grupals: 125 euros per
consulta

Investigadors d’institucions externes a la UIB
Introducció i anàlisi de dades
Anàlisi de dades quantitatives
Anàlisi de dades qualitatives
Explotació de dades amb SPSS
Introducció amb lectura òptica de
dades quantitatives
Preparació d’enquestes web

Segons el nombre d'hores: 50
euros/hora

Nota: Els preus no inclouen l’IVA.

TAULA RESUM DE PREUS PER A LES CONSULTES D’ASSESSORAMENT
A LA RECERCA DE L’IRIE
a) Investigadors membres de la UIB o dels grups de recerca de l’IRIE

Concepte
Consultes
individuals grups
IRIE
Consultes
grupals grups
IRIE
Tesis doctorals
d’investigadors
en formació de
l’IRIE

Primera
(anual)
Successives
Primera
(anual)
Successives
Primera
(anual)
Successives

Consulta
individual
Consulta
grupal
Consultes grupals sobre
projectes d’innovació i millora de
la qualitat docent de la UIB
Introducció i anàlisi de dades
(tots els col·lectius de la UIB i de
l’IRIE)
Investigadors de
la UIB no
adscrits a l’IRIE

Preu

10% de
gestió
ICE/IRIE

Pagament a
metodòleg/òloga

Gratuïta



75

83,3

8,3

75

Gratuïta



100

111,1

11,1

100

Gratuïta



75

83,3

8,3

75

83,3

8,3

75

111,1

11,1

100

111,1

11,1

100

44,4

4,4

40

b) Investigadors externs a la UIB

93,75
125

20% de gestió
IRIE
18,75
25

Pagament a
metodòleg/òloga
75
100

50

10

40

Concepte

Preu

Consultes individuals
Consultes grupals
Introducció i anàlisi de
dades

11) VICERECTORAT
SALUDABLE

DE

CAMPUS,

COOPERACIÓ

I

UNIVERSITAT

11.1. Lloguer d’aules i instal·lacions
Edifici
Ramon Llull

Mateu Orfila i Rotger

Guillem Colom
Casasnovas
Anselm Turmeda

Aules

Altres espais

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, multiusos.
AIRL (informàtica).
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16
AIMOPB, AIMOPQ, AIMOEN (informàtica).
AVCMO4 (videoconferència).
De la 17 a la 20.

1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
AIAT9 (informàtica).
Guillem Cifre de Colonya A01, A02, A03, A04, A11, A12, A14, A16,
B01, B02, B03, B04, B12, B13, C00, C01,
C02, C03, C04.
AIGCA (informàtica).
AV05, AV06, AV07 (videoconferència).
Gaspar Melchor de
De l’AB01 a l’AB09. De l’AB11 a l’AB14.
Jovellanos
De l’AB22 a l’AB27.
De l’AA01 a l’AA06. AA02B, AA11, AA12,
AA22B. De l’AA22 a l’AA27.
De lAIJO01 a l'AIJO06 (informàtica).
AV01, AV02, AV03 (videoconferència).
Beatriu de Pinós
1.
AIBP7 (informàtica).
Sa Riera
0, 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8.
AISRPB (informàtica).
Seu universitària de
A04, A08, A09, A10, A11, AP.
Menorca
AIMEN (informàtica).
A01, A02, A03, A05, A06, A07
(videoconferència).

Sala d’actes
Sala d’actes

Sala d’actes

Sala d’actes
Sala d’actes

Edifici
Seu universitària
d’Eivissa i Formentera

Aules
AC01P0, AC02P2, AC03P2.
AIC01P2 (informàtica).
AVC01P0, AVC02P1, AVC03P1,
AVC04P1, AVC05P2, AVC06P3,
AVC07P3, AVC08P3 (videoconferència).

Altres espais
Dues sales
d’actes

Son Lledó

Sala d’actes

Cas Jai

Sala de
reunions 2

Antoni Maria Alcover i SAL1a, SAL1b, SAL2a, SAL2b, SAL3a,
Sureda
SAL3b, SAL4a, SAL4b, SAL5a, SAL5b,
SAL06, SAL07.

11.2. Criteris de reserva i de pagament
Les reserves d’espais que procedeixin d’algun òrgan de la UIB són gratuïtes,
com també l’equipament de l’espai, sempre que no s’hagi d’emprar material
específic del qual no es disposi a la Universitat.
Les reserves d’espais que procedeixin d’organismes públics o d’entitats
privades sense conveni específic amb la UIB en matèria de cessió d’espais han
de cobrir totes les despeses, que són: el lloguer de l’espai, el servei de
consergeria i altre personal, el servei de neteja, el servei de seguretat, el
sistema de videoconferència i altres serveis, així com les despeses de
cancel·lació de la reserva, si s’escau.
Els organismes públics amb un lligam especial amb la UIB podran tenir una
bonificació del 50 per cent dels preus que s’indiquen en aquest apartat, sens
perjudici que mitjançant un conveni específic es pugui establir una bonificació
superior. No obstant això, hauran de cobrir les despeses que es generin del
servei de consergeria i altre personal, del servei de neteja, del servei de
seguretat, del sistema de videoconferència i d’altres serveis. El pagament es
farà per transferència bancària una vegada que hagin rebut la factura.
Pel que fa a les entitats privades, el pagament es farà, un cop hagin rebut el
pressupost, mitjançant transferència bancària. Una vegada s’hagi rebut l’ingrés,
es procedirà a formalitzar la reserva.
Els preus que es detallen en aquest apartat no inclouen l’IVA.

11.3. Preus de les aules
a) Aules convencionals
GRUP 1. Aules amb capacitat per a menys de 75 persones
Horari
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu (en euros)
75,00
150,00
225,00

GRUP 2. Aules amb capacitat per a més de 75 i menys de 100 persones
Horari
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu (en euros)
100,00
200,00
300,00

GRUP 3. Aules amb capacitat per a més de 100 persones
Horari
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu (en euros)
150,00
300,00
450,00

b) Aules d’informàtica
GRUP 1. Aules amb un màxim de 15 ordinadors
Horari
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu (en euros)
100,00
200,00
300,00

GRUP 2. Aules amb un màxim de 30 ordinadors
Horari
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu (en euros)
125,00
250,00
380,00

GRUP 3. Aules amb un màxim de 50 ordinadors
Horari
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu (en euros)
175,00
350,00
525,00

11.4. Preus del sistema de videoconferència
Lloguer de l’equip tècnic per a cada seu
Hores

Preu en euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

140,00
270,00
390,00
490,00
580,00
650,00
710,00
760,00
790,00
810,00

Aquests preus no inclouen el lloguer de l’aula ni el suport tècnic extraordinari.
11.5. Preus d’altres espais

Edifici

Espai

Son Lledó

Sala d’actes

Anselm
Turmeda

Sala d’actes

Sa Riera

Sala d’actes

Guillem Cifre
de Colonya

Sala d’actes

Gaspar Melchor
de
Jovellanos

Sala d’actes

Ramon Llull

Sala de Graus

Seu
universitària de
Menorca

Sala d’actes

Capacitat

Horari de reserva

Fins a 3 hores
297 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
199 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
99 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
260 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
216 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
72 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
68 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)

Preu
(en euros)
530,00
1.030,00
1.697,00
355,00
690,00
1.123,00
173,00
337,00
554,00
468,00
910,00
1.482,00
400,00
778,00
1.253,00
160,00
320,00
470,00
130,00
252,00
406,00

Edifici

Seu
universitària
d’Eivissa i
Formentera

Espai

Sala d’actes

Sala d’actes

Capacitat

Horari de reserva

Fins a 3 hores
224 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
116 persones Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)

Preu
(en euros)
414,00
806,00
1.300,00
215,00
418,00
673,00

Altres espais que es poden llogar són: el propileu, els vestíbuls dels edificis i
els espais exteriors. El preu corresponent, així com el de qualsevol altre espai
no inclòs en aquest document, el fixarà el Consell de Direcció.

12) SERVEIS DE RECURSOS AUDIOVISUALS
Tarifes (A, B)
A) Prestació de serveis

Gravació
Equip complet per a gravació audiovisual (jornada)
Equip complet per a gravació audiovisual) (per hora)
Càmera (gravació de jornades, congressos, conferències...)
(jornada)
Càmera (gravació de jornades, congressos, conferències...) (per
hora)
Gravació multicàmera (2 càmeres + document: presentacions
ordinador...) (per sessió)*
L’excés es facturarà per hores
Emissió en directe d’actes i esdeveniments organitzats a la UIB
(no inclou equip de gravació) (per sessió)*
L’excés es facturarà per hores

Preu
Preu
UIB
extern
(euros) (euros)
313,86
48,18

627,72
96,37

175,95

351,91

28,34

56,68

262,5

525

43

86

60
20

* S’entén per sessió la ponència, conferència o activitat desenvolupada
en continuïtat que no excedeixi les 2,5 hores
No hi ha incloses les despeses de fungible, desplaçament, allotjament o
manutenció

Edició
Edició de vídeo (actes, conferències, jornades, cursos...)
(jornada)
Edició de vídeo (actes, conferències, jornades, cursos...) (per
hora)
Edició de vídeo (composició + grafisme) (jornada)
Edició de vídeo (composició + grafisme) (per hora)
Edició d’àudio (locutori + suport digital) (jornada)

175,95

351,91

28,34

56,68

293,72
46,55
251,75

587,42
93,10
503,51

B) Comandes

Edició d’àudio (locutori + suport digital) (per hora)
Canvi de format digital vídeo/àudio per arxiu (fins a 10 arxius)
Canvi de format digital vídeo/àudio/per arxiu (més de 10 arxius)

Preu
Preu
UIB
extern
(euros) (euros)
41,97
83,91
9,00
18,00
6,00
12,00

Els preus no inclouen l’IVA.

13) SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS
13.1. Tarifes
Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies
Químiques
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb
criosonda
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb
criosonda
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb
criosonda

Unitat
Hora diürna
Hora nit
Hora cap de
setmana
Hora diürna

266,52

Hora nit

31,58

Hora cap de
setmana

11,27

Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques
Espectròmetre de massa d’alta resolució
amb ionització per electroesprai (ESI-HRMS)
Espectròmetre de massa de baixa resolució (EM)
Espectròmetre de massa d’alta resolució (MALDI TOF
TOF)
Espectròmetre de massa de relació isotòpica (IRMS) (dual
inlet)
Espectròmetre de massa de relació isotòpica (IRMS)
(conflow)
Espectrofotòmetre infraroig amb transformada de Fourier
(FT-IR)
Espectrofotòmetre UV-visible
Espectrofluorímetre
Cromatògraf de gasos (CG)
Injector d’espai en cap (headspace)
Injector de purga i trampa (P&T)
Desorció tèrmica (ATD)

Preu
(euros)
133,26
15,79
5,63

Hora

Preu
(euros)
221,70

Hora
Hora

140,64
210

Hora

177,59

Mostra

11,20

Hora

140,64

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

88,85
115,46
112,50
106,60
106,60
111,14

Unitat

Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques
Cromatografia líquida d’alt rendiment (HPLC)
Cromatògraf iònic (CI)
Digestor de microones
Espectrofotòmetre d’emissió òptica de plasma acoblat
inductivament (ICP-OES)
Espectròmetre de massa de plasma acoblat inductivament
(ICP-MS)
Absorció atòmica amb cambra de grafit (GF AAS)
Absorció atòmica amb sistema de generació d’hidrurs (HG
AAS) o tècnica de vapor fred (CV AAS)
Analitzador AOX
Autoanalitzador FIA (N, P, amoni, etc.)
Ús del laboratori de química: pH-metre, conductímetre,
mufla, rotavapor, balances, etc.

Hora

Preu
(euros)
125,83
125,83
88,85
133,27

Hora

177,59

Hora
Hora

133,27
140,64

Hora
Hora
Hora

133,27
106,60
108,05

Unitat
Hora
Hora

Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia

Unitat

Microscopi electrònic de transmissió de 100 kV (TEM)
Microscopi electrònic de rastreig (SEM)
Microscopi de forces atòmiques (AFM)
Microanàlisi RX-EDS amb el TEM o SEM
Microscopi òptic
Sputtering
Preparació de mostra TEM
Difractòmetre de raigs X
Calorímetre diferencial de rastreig per a mostres sòlides
(DSC)
Microcalorímetre diferencial de rastreig per a mostres
líquides (DSC)
Microcalorímetre de valoració isotèrmica (ITC)
Termobalança
Analitzador termomecànic
Màquina universal d’assaigs mecànics

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Procés
Mostra
Hora
Hora

Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia

Unitat

Fresatge de placa de circuit imprès (sense placa i sense
eines)
Estratègia de fresatge (sense model 3D)
Fresatge 3D (sense materials i eines)
Estratègia de tall per raig d’aigua
Tall per raig d’aigua (sense material)

Preu
(euros)
133,32
119,94
119,94
133,76
93,27
15,97
293,13
133,27
93,27

Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

119,94
119,94
93,27
93,27
106,60

Hora

Preu
(euros)
133,27

Hora
Hora
Hora
Procés

66,74
85,86
66,74
155,00

Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies
Biològiques
Analitzador de carboni orgànic total (TOC) per a mostres
líquides i sòlides
Analitzador de N (Kjeldahl)
Extractor de greix
Digestor
Seqüenciació d’ADN i anàlisi de fragments (sense
preparar la mostra)
PCR
PCR quantitativa
Liofilitzador
Autoclau
Estabulari (manteniment de rata)
Estabulari (manteniment de ratolí)
Estabulari (manteniment de conill)
Laboratori de cultius
Espectrofotòmetre de fluorescència per a mostres
biològiques
Espectrofotòmetre de fluorescència per a animals (in vivo)

Unitat

Preu
(euros)

Hora

29,80

Hora
Hora
Hora
Mostra

93,27
93,27
52,46
3

Hora
Hora
Dia
Dia
Animal/dia
Animal/dia
Animal/dia
Hora
Hora

44,50
44,50
118,25
118,25
1,10
0,50
2,60
98,61
50,00

Hora

50,00

Preus generals
Tècnic superior (I i II)
Tècnic intermedi (III)

Unitat
Hora
Hora

Preu
(euros)
85,86
66,74

13.2. Criteris de pagament
Les tècniques i/o mostres especials requereixen l’elaboració del pressupost
corresponent.
En el cas de mostres similars i/o d’un nombre de mostres elevat, es realitzarà
un descompte màxim d’un 40 per cent sobre els preus tarifats.
A l’efecte de facturació, la mínima unitat temporal serà de 30 minuts.
Tots els preus de la taula inclouen l’operador. En cas que sigui necessària una
preparació/manipulació de mostres addicional, aquestes hores es facturaran
independentment.
El cost no inclou els reactius necessaris. Tampoc no inclou l’IVA.

14) SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I
TELEDETECCIÓ
Tarifes
Concepte

Preu per al
personal intern

Preu per al
personal
4
extern

75,00 euros/dia
50,00 euros/dia

200,00 euros/dia
150,00 euros/dia

15,00 euros/dia
25,00 euros/dia

No disponible
No disponible

100 euros/mes
200 euros/mes

No disponible

1

Utilització del Laboratori SSIGT
Aula:2
Jornada completa
Mitja jornada (1-5 hores)
Utilització d’equipament1
GPS submètric
Equipament informàtic
Allotjament d’aplicacions i serveis
cartogràfics:
0-4 GB
Més de 4 GB
Dedicació de personal del
4
SSIGT
Tècnic mitjà
Tècnic superior
Activitats formatives
Impartició de cursos/seminaris

45,00 euros/hora 60,00 euros/hora
55,00 euros/hora 70,00 euros/hora
60 euros/hora

90 euros/hora

1

Per a ús exclusiu de docència i investigació.
Aula equipada amb 25 ordinadors i programari específic de SIG i teledetecció.
Disponible en funció de les necessitats del SSIGT.

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assistència tècnica
Creació de bases de dades geogràfiques
Elaboració de cartografia
Anàlisi geogràfica
Creació de serveis cartogràfics web
Instal·lació de software
Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques
8. Assessorament tècnic
9. Participació en projectes de recerca

3

Serveis:

4

Els preus externs no inclouen l'IVA.

15) CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
15.1. Tarifes
15.1.1. Ús del sistema de lectura de marques òptiques per a processos de
selecció, oposicions, proves d’accés o similars: 1.797,21 € + IVA.
Inclou una reunió inicial, fins a 1.000 fulls de marques òptiques, la lectura dels
fulls, la generació de llistats de resultats (en paper i electrònics) i una reunió de

revisió. No inclou les hores extres del personal necessari. Quan hi hagi
situacions diferents, es faran les adaptacions pressupostàries corresponents.
15.1.2. Ús de les aules d’informàtica per a processos de selecció, oposicions,
proves d’accés o similars: 1.797,21 € + IVA.
Inclou una reunió inicial, l’ús d’un ordinador per comprovar l’enunciat, la
realització de les proves informàtiques i la recollida dels fitxers resultants. No
inclou les hores extres del personal necessari. Quan hi hagi situacions
diferents, es faran les adaptacions pressupostàries corresponents.
16) SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI
Usuaris externs
El servei de préstec interbibliotecari també està disponible per als usuaris que
no són membres de la comunitat universitària. No obstant això, aquest servei
comporta unes despeses derivades de la gestió i tramitació de les peticions.
Per aquest motiu, els usuaris externs han d’assumir les despeses dels
documents que sol·licitin a través d'aquest servei.
El cost depèn del tipus de document sol·licitat i del subministrador del
document. El préstec interbibliotecari està subjecte a les tarifes que estableixin
les biblioteques subministradores.
TARIFES DE PREUS PER ALS PARTICULARS EXTERNS
Els particulars que volen obtenir documents (llibres, articles…) d’altres
biblioteques poden utilitzar aquest servei.
En canvi, si un particular vol demanar un document que pertany al fons de la
UIB, haurà d’utilitzar una altra biblioteca com a intermediària de la petició.
Peticions a biblioteques espanyoles (REBIUN)
•

Cada volum original prestat: 8,80 €.

•

Còpies de fins a 40 pàgines (fotocòpies, PDF, TIFF, etc.): 6,65 €.

•

Còpies de més de 40 pàgines: 1,10 € per cada bloc addicional de 10
pàgines. Exemple: 50 pàgines serien 7,75 €.

Peticions a altres biblioteques espanyoles (no REBIUN) i biblioteques
estrangeres
•

S’afegirà un 10% al preu que ens apliqui la biblioteca
subministradora.

En arribar el document emetrem una factura on trobareu les dades per fer-ne el
pagament.

TARIFES DE PREUS PER A LES BIBLIOTEQUES SOL·LICITANTS
Qualsevol biblioteca pública, municipal, universitària, nacional o estrangera, pot
sol·licitar un préstec dels fons de la biblioteca de la UIB.
Peticions de biblioteques espanyoles
•

Cada volum original prestat: 8 €.

•

Còpies de fins a 40 pàgines (fotocòpies, PDF, TIFF, etc.): 6,05 €.

•

Còpies de més de 40 pàgines: 1 € per cada bloc addicional de 10
pàgines. Exemple: 50 pàgines serien 7,05 €.

Peticions de biblioteques estrangeres
•

Cada volum original prestat a Europa: 16,00 €.

•

Cada volum original prestat a la resta del món: 32,00 €.

•

Còpies de fins a 40 pàgines (fotocòpies, PDF, TIFF, etc.): Europa i
resta del món: 8,00 €.

Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària, gir postal o amb
cupons IFLA (1 cupó IFLA equival a 8,00 €).

17) DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL (DOIP)
Preus aplicats a les empreses/institucions per cobrir les despeses de la gestió
de les beques de cooperació educativa.
Preus per becari i curs acadèmic (preus sense IVA)
A. Tarifa per becari i curs
*
B. Tarifa especial per renovació
*

200,00 euros
75,00 euros

Tarifa especial per renovació de beques per canvi de curs acadèmic. A més, s’aplicarà a
empreses derivades i empreses amb càtedres UIB-FUEIB i als ajuntaments amb centres
universitaris-UIB.

18) FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS (FUEIB)
Preu per a l’expedició de títols propis de Màster
Preu per a l’expedició de títols propis d’Especialistes,
Experts i CAU
Preu per a l’expedició de diploma i diploma universitari
Preu pel lliurament d’una còpia autèntica de programes o
continguts d’estudis propis gestionats per la FUEIB
Preu per l’expedició de certificats acadèmics personals de
títols propis gestionats per la FUEIB
Preu per l’expedició d’un duplicat d’un títol propi gestionat
per la FUEIB i, si escau, les despeses de publicació de
l’anunci pertinent

189,21 euros
87,68 euros
87,68 euros
35,00 euros
17,91 euros
36,82 euros

