
 

PRESSUPOST UPC 2022  
Acord CG/2021/06/13, de 17 de desembre de 2021, del Consell de Govern, pel 
qual s'aprova el pressupost de la UPC per l’exercici 2022 
[...] 
 
4.1 Permís per ocupació temporal d’espais 
 
4.1.1 Condicions generals 

• La utilització de les aules i les instal·lacions de la UPC, està sotmesa a 
l’autorització prèvia mitjançant sol·licitud escrita per part de la persona o 
institució interessada. El fet d’emplenar la sol·licitud, implica l’acceptació de les 
tarifes i de les altres condicions establertes per la Universitat. 
 
• Les quotes establertes no són fraccionables i s’han de satisfer prèviament a l’ús 
de les instal·lacions. 
 
• L’ocupació de ½ dia correspon a 6 hores ininterrompudes. 
 
• L’horari màxim d’ocupació és: 

o Ocupació diària: 8:00 a 21:00 
o Matí: 8:00 a 14:00 
o Tarda: 15:00 a 21:00 
 

• L’ocupació mínima facturable és de 3 hores 
 
• A més d’aquestes tarifes, les despeses addicionals que es puguin generar 
(suport tècnic, neteja, vigilància, manteniment, acondicionament, etc.), seran a 
càrrec de la persona o institució sol·licitant. 
Mentre duri la situació sanitària per la COVID-19, i degut a la major freqüència 
en els serveis, les despeses en concepte de neteja es veuran incrementades. 
 
• La UPC, pot exigir la constitució d’una fiança i/o una pòlissa d’assegurances per 
a garantir: 

o El pagament de les despeses addicionals que es generin 
o La rehabilitació de les instal·lacions en el cas que es produeixin 
desperfectes en el decurs de la seva utilització 

 
• Les tarifes es podran veure incrementades en aplicació de l’IPC interanual 
2021 un cop aquest sigui publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en el 
seu cas, amb efectes 1 de gener de 2022. 
 
• IVA NO INCLÒS 

 

 

 

 



 

4.1.2. Bonificacions aplicables (a l’ocupació temporal d’espais) 
Entitat organitzadora Bonificació 
 

 
(1) Donades d’alta al registre d’associacions UPC 

 
• Per raons d'interès general es podran signar acords amb entitats vinculades i/o 
altres administracions i organitzacions per a la utilització de les instal·lacions i 
espais amb condicions diferents a les especificades.  
 
• Les tarifes per hores NO tenen bonificació. 

 

 

4.1.3 Relació d’espais 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA 
 

 

Per cursos de Postgrau i Màster de més de 100 hores de duració la tarifa 
interna de la UPC serà: 
 
 Aules 17 €/h 
 Aules informàtiques 73 €/h 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2. Repercussió de costos de personal 
 
En el cas de necessitar personal de suport de la UPC, el cost del mateix es 
repercutirà d’acord a les següents tarifes: 
 

(1) Mínim 2 hores 
(2) Es consideraran no laborables, els dissabtes, diumenges, els dies que marca el calendari de 
festes locals i els períodes de baixa ocupació (estiu, Setmana Santa, Nadal, etc.) establerts pel 
Consell de Govern de la UPC. 
 
Per raons d'interès general es podran signar acords amb entitats vinculades i/o 
altres administracions i organitzacions per a la utilització de les instal·lacions i 
espais amb condicions diferents a les especificades. 
 
 
 
4.3. Repercussió de costos de subministraments i altres serveis 
a. Energia elèctrica 
 
El preu a repercutir per kWh inclou tots els conceptes integrants del cost: 
• Preu KWh facturat per la companyia subministradora incloent el factor de 
potència (revisat trimestralment d'acord amb el cost real de l'energia per a la 
UPC). 
• Impost sobre l'electricitat (BOE 31/12/97). 
• Impost del 21% d'IVA repercutit per la companyia subministradora. 
• Despeses de transformació de mitja a baixa tensió i distribució a partir de la 
xarxa UPC: 15% 
 
 
b. Subministrament d’aigua 
 
El preu a repercutir per m3 inclou tots els conceptes integrants del cost: 
• Preu m3 facturat per la companyia subministradora incloent la quota fixa de 
servei (revisat trimestralment d'acord amb el cost real del subministrament per 
a la UPC). 
• Cànon de l’aigua. 
• Taxa de clavegueram. 
• Taxa de tractament de residus municipals. 
• Impost d'IVA repercutit per la companyia subministradora a les partides 
sotmeses a l’impost. 


