
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TARIFES I PREUS DELS SERVEIS PER A L’ANY 2022  

 

 

 
Aquest document es presenta a la reunió del Consell de Direcció de 

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica del dia 13 de desembre de 2021 per 
a la seva aprovació, si escau, la qual restarà condicionada a l’aprovació de 

la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. 
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Taxes i preus dels serveis.  
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El conjunt de tarifes i preus del serveis que es presenten a continuació formen part del 
projecte de pressupost per al 2022 de l’ICAC i s’executaran un cop sigui aprovada la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. Mentrestant, segueixen vigents les 
Tarifes i preus dels serveis aprovades per al 2020. 
 
 
 
1. Criteris generals. 
 
Per a les taxes i el preus públics no especificats en aquest apartat, se seguiran els criteris i 
imports que la Universitat Rovira i Virgili hagi fixat en els seus pressupostos. L’administrador 
o l’administradora de l’Institut, amb el vistiplau del director o la directora, serà la persona 
encarregada d’adequar els criteris i els imports esmentats a les característiques de l’Institut. 
 
El director o la directora de l’Institut, a proposta de l’administrador o l’administradora, fixarà 
els preus i les taxes que siguin menester i que no estiguin previstes en aquest apartat del 
pressupost, ni en els pressupostos de la Universitat Rovira i Virgili i que la Generalitat de 
Catalunya tampoc hagi establert algun criteri, taxa o preu vinculant.  
 
A més, cal fer constar que l’ICAC participa en el projecte CERCA GINYS que, impulsat per 
la institució CERCA, agrupa els centres de recerca per a la creació d’una plataforma d’accés 
a les infraestructures científiques i tècniques i/o serveis derivats del sistema CERCA on 
s’estableixin les normes de participació dels centres CERCA i es generi i accedeixi a la 
informació sobre les infraestructures científiques i tècniques. També és objectiu del projecte 
CERCA GINYS l’elaboració d’un mapa de infraestructures científiques i tècniques, i la 
financiació d’accions d’enfortiment institucional. 
 
En atenció al projecte CERCA GINYS es crea la tarifa de preus CERCA que s’incorpora en 
aquesta normativa. Durant l’any 2022 es preveu que en el marc del projecte esmentat es 
prenguin acords tarifaris els quals, si procedeix, es presentaran posteriorment a l’aprovació 
del Consell de Direcció de l’ICAC.   
 
 
 
2. Taxes i preus per a la formació avançada. 
 
En les activitats relacionades amb la formació avançada, l’Institut seguirà la normativa 
dictada per la Generalitat de Catalunya sobre els preus fixats per a la prestació de serveis 
acadèmics a les universitats públiques i que afectin a l’ICAC, com a institut universitari. 
D’altra banda, el director o la directora, a proposta de l’administrador o l’administradora, 
fixarà els preus que la Generalitat no hagi regulat.  
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3. Centre de Documentació i Biblioteca. 
  
L’Institut seguirà les tarifes del servei de Préstec Interbibliotecari i d’obtenció de documents 
(PI/SOD) que siguin vigents a la xarxa de biblioteques universitàries (REBIUN) i sempre 
tindrà en compte l’assessorament del Servei de Biblioteques de la URV. A l’hora de fixar les 
tarifes dels préstecs de llibres, de reproduccions d’articles de publicacions periòdiques o del 
fons documental de l’ICAC caldrà distingir entre: 

1. els usuaris membres de l’ICAC,  
2. els de la comunitat universitària de la URV, els centres CERCA i d’altres institucions 
tarragonines vinculades amb el món de l’arqueologia clàssica, i  
3. les peticions externes. 

 
 Fons documentals 

propis 
Fons documentals 
ubicats a l’estat espanyol 

Fons documentals 
ubicats fora de l’estat 
espanyol 

Membres de l’ICAC. Gratuïts. Les despeses s’imputaran 
als projectes implicats*. 

Les despeses s’imputaran 
als projectes implicats*. 
 

Membres de la URV, 
dels centres CERCA i 
altres institucions 
tarragonines 
vinculades.  

Gratuïts. 

Es facturaran les despeses 
originades pel 
subministrador i pel retorn 
del document. 

Es facturaran les despeses 
originades pel 
subministrador i pel retorn 
del document més un 15% 
en concepte de gestió. 
 

Usuaris externs. 

S’aplicaran les tarifes 
vigents de la xarxa de 
biblioteques REBIUN 
per a usuaris externs. 

Es facturaran les despeses 
originades pel 
subministrador i pel retorn 
del document més un 15% 
en concepte de gestió. 

Es facturaran les despeses 
originades pel 
subministrador i pel retorn 
del document més un 20% 
en concepte de gestió. 
 

*els equips d’investigació de l’ICAC disposaran d’un bonus de 100 € cadascun per sufragar aquestes despeses que serà 
assumides en el pressupost ordinari de l’Institut. 
 
 

En qualsevol cas, es demanarà l’estricte compliment dels drets tant de la propietat 
intel· lectual com els d’explotació. Quan sigui pertinent, caldrà sumar l’IVA corresponent a la 
factura. 
 
D’altra banda, les tarifes del servei de reproducció seran les següents: 
 

 
PREU 
(IVA 

inclòs) 
Din A-4  
B/N 0,05 € 
Dues cares B/N 0,10 € 
Color 0,20 € 
Dues cares en color 0,35 € 
PDF/pàgina 0,05 € 
  
Din A-3  
B/N 0,10 € 
Dues cares B/N 0,15 € 
Color 0,30 € 
Dues cares en color 0,60 € 
PDF/pàgina 0,05 € 
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4. Lloguers d’espais. 
 
Els espais que inicialment es poden llogar per a activitats externes a l’Institut són la Sala d’Actes i 
la Sala de Reunions. A més, i per a casos excepcionals, es podran llogar d’altres espais de 
l’Institut. En aquest darrers cas l’Institut fixarà el preu apropiat en cada circumstància.  
 

TAULA DE TARIFES EN EUROS PER AL 
LLOGUER D’ESPAIS DE L’ICAC 

Tarifes Duració 
SALA 

D’ACTES 
(5) 

SALA DE 
REUNIONS 

A Per 1 hora 50 10 

B Per 3 hores 120 20 

C Per 5 hores 200 60 

D Per 1 dia 300 100 

E Per 3 dies 800 250 

F Per 5 dies 1.000 400 

 
 

NOTES:  
1- A l’hora de calcular la tarifa en trams horaris diferents als indicats, es partirà de l’import del tram inferior 
més proper. És a dir, per 4 hores serà igual a tarifa B + B/3 . 
 
2- Per durades superiors a 5 hores es considerarà jornada completa, tarifa D. 
 
3- La jornada va de les 9 a les 20.30h. De les 20.30 a les 24h, els dissabtes i els diumenges el preu 
de les tarifes s’incrementarà un 75%. 
 
4- Els usuaris de la comunitat universitària de la URV, d’altres institucions tarragonines vinculades 
amb el món de l’arqueologia clàssica o d’institucions que hagin signat convenis marc de col· laboració 
amb l’ICAC gaudiran d’un 50% de descompte de les tarifes. 
 
5-La Sala d’Actes està equipada amb: cabina de traducció simultània a una llengua (es pot preparar 
per a dues llengües, demanar pressupost),  vídeo projecció (pantalla de 4 x 2 m.), gravació (DVD, 
vídeo, casset), àudio (micròfons de taula, de mà, de petaca i so ambient), rac premsa,  vídeo projecció 
de diapositives, vídeo projecció de transparències i de cossos opacs, vídeo projecció d’equips 
informàtics amb connexió a internet, preinstal· lació per a vídeoconferències. El lloguer inclou el cost 
d’1 tècnic de sala. 
 
7- Amb el lloguer de la Sala d’Actes es podrà disposar gratuïtament del Seminari. 
 
8- Tot els espais estan equipats amb aire condicionat i els preus inclouen el servei diari de neteja. 
 
9- Quan sigui pertinent, caldrà sumar l’IVA corresponent a totes les tarifes. 

 
Gaudeixen d’exempció de pagament per a l’ús dels espais de l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica els següents organismes: 

1. Del Departament de Recerca i Universitats: la Conselleria, la Direcció General de Recerca, 
el Consell Interuniversitari de Catalunya i la institució CERCA. 

2. De la Universitat Rovira i Virgili: el Rectorat, el Consell Social, la Gerència. 

3. Del Departament de Cultura: la Direcció General Patrimoni Cultural. 
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5. Serveis de recerca, formació i difusió. 
 
Quan l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica hagi de preparar pressupostos o estudiar els 
costos dels projectes que impulsi en el camp de la recerca, de la formació avançada o en el 
de la difusió, tindrà en compte els criteris expressats en la següent taula: 
 

TIPUS D’ENCÀRREC CONCEPTES DE COSTOS A CONSIDERAR 

Projecte intern de 
l’ICAC 

-personal implicat 
-material fungible 
-adquisició i/o manteniment d’equips 
-amortització d’equips 
-manteniment general d’instal· lacions i gestió de l’ICAC. 
 

Projectes de l’ICAC 
amb col· laboració 
externa, projectes 
conjunts o d’altres en 
què col· labora l’ICAC 

-personal implicat 
-material fungible  
-adquisició i/o manteniment d’equips 
-amortització d’equips 
-manteniment general d’instal· lacions i gestió de l’ICAC 
-del cost total caldrà diferenciar el cost gestionat per l’ICAC de la resta 
d’institucions implicades. 
 

Per a usuaris externs 
sense ànim de lucre i 
els centres CERCA 

-personal implicat 
-material fungible  
-adquisició i/o manteniment d’equips 
-amortització d’equips 
-manteniment general d’instal· lacions i gestió de l’ICAC 
 

Per a usuaris externs 
amb ànim de lucre 

-personal implicat 
-material fungible  
-adquisició i/o manteniment d’equips 
-amortització d’equips 
-manteniment general d’instal· lacions i gestió de l’ICAC  
-es sumarà el marge comercial o benefici industrial que correspongui 
 

 
 

NOTES: 
1. En quant al personal implicat, es comptarà amb les tarifes següents: 
 

Coordinació general 36 €/hora 
Arqueòleg director  30 €/hora 
Arqueòleg i/o tècnic 
superior 

28 €/hora 

Tècnic mitjà 24 €/hora 
Tècnic especialista o adm. 19 €/hora 
Auxiliar arqueòleg o altre 18 €/hora 

 
 

2. Del material fungible, es considerarà la totalitat de la despesa del material consumit. Si no es pot 
comptabilitzar específicament, es tindrà en compte a l’hora d’aplicar la tarifa de despesa general o 
overhead. 
 
3. De l’adquisició d’equips, es repercutirà el cost de la compra o la part proporcional que li 
correspongui a criteri de l’Institut. En relació amb el manteniment d’equips, es repercutirà el cost del 
temps disposat. Per fixar-ne el cost anual es tindrà en compte, el manteniment preventiu, el 
manteniment correctiu, el promig de les reparacions anuals, el cost de l’assegurança i el cost del 
personal associat a les tasques de manteniment dels equips. 
 
4. De l’amortització dels equips es seguirà els criteris fixats en la memòria econòmica de l’Institut. 
 
5. Sobre el cost del manteniment general d’instal· lacions i la gestió de l’ICAC (overhead) o despeses 
indirectes, es podrà aplicar la tarifa bàsica (10%), l’estàndard (13%) en el cost de les intervencions 
arqueològiques i en els encàrrecs als serveis cientificotècnics o bé l’ampliada (20%) en els 
pressupostos poc precisos. En cas de dubte, s’autoritza a l’administrador o l’administradora a què 
resolgui la tarifa de despeses indirectes a aplicar. 
 

Tarifa bàsica 10% 
Tarifa estàndard 13% 
Tarifa ampliada 20% 
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6. El marge comercial en recerca, formació i difusió és del 20% i el benefici industrial en intervencions 
arqueològiques i en documentació gràfica és del 6%. 
 
7. En les facturacions caldrà sumar l’IVA corresponent. 

 


