
TARIFES I SERVEIS ESTABULARI 2021
Vàlides a partir 1 de gener de 2021

Definició-concepte Desglossament de l'import

Cubetes ratolins 17,89 €/mes 34,72 €/mes 51,56 €/mes Fungible i personal
Cubetes ratolins en P2 19,98 €/mes 39,96 €/mes 59,95 €/mes Fungible i personal, descontaminació de residus

Cubetes ratolins  (UBIOMEX) 14,03 €/mes 27,01 €/mes 40,00 €/mes Fungible i personal

Cubetes sense personal  (UBIOMEX) 9,07 €/mes 18,13 €/mes 27,20 €/mes
Fungible, consums, personal de rentat i 

esterilització, supervisió benestar
Cubetes rates 50,44 €/mes 100,88 €/mes 151,33 €/mes Fungible i personal

Estabulació conills (animal) 39,93 €/mes/animal 79,86 €/mes/animal 119,80 €/mes/animal Fungible i personal

Aquari Zebra Fish 1L 10,21 €/mes 20,41 €/mes 30,62 €/mes Fungible i personal
Aquari Zebra Fish 2.8L 15,71 €/mes 31,41 €/mes 47,12 €/mes Fungible i personal

Aquari Zebra Fish 9L 37,28 €/mes 74,56 €/mes 111,84 €/mes Fungible i personal

Granota Individu 10,83 €/mes 21,67 €/mes 32,50 €/mes Fungible i personal
 Capgros Individu 1,15 €/mes 2,31 €/mes 3,46 €/mes Fungible i personal

Gestió de colònies RMG 36,15 €/hora 72,30 €/hora 108,45 €/hora Hora de tècnic expert
Tallat de cues. Marcatge 1,19 €/cua 2,39 €/cua 3,58 €/cua Hora de tècnic expert

Inoculacions. Mostres 36,15 €/hora 72,30 €/hora 108,45 €/hora Hora de tècnic expert
Cicle control de plugs (feiners) 1,47 €/femella 2,93 €/femella 4,40 €/femella Hora de tècnic expert

Cicle control de plugs (dissabtes i festius) 1,76 €/femella 3,52 €/femella 5,28 €/femella Hora de tècnic expert
Cicle control de plugs i pes (feiners) 2,93 €/femella 5,87 €/femella 8,80 €/femella Hora de tècnic expert

Cicle control de plugs i pes (dissabtes i festius) 3,52 €/femella 7,04 €/femella 10,56 €/femella Hora de tècnic expert
Cirurgia/Tractaments 36,15 €/hora 72,30 €/hora 108,45 €/hora Hora de tècnic expert

Ús equips anestèsia inhalatòria 6,47 € 12,93 € 19,40 € Cirurgia senzilla (30 minuts)
11,86 € 23,72 € 35,58 € Cada fracció de 30 minuts addicionals

Irradiar cèl·lules/animals. Fins 10Gy 8,06 €/unitat 16,12 €/unitat 24,17 €/unitat Cost personal, inspeccions i validacions
Irradiar cèl·lules/animals. A partir de 10Gy 16,38 €/unitat 32,75 €/unitat 49,13 €/unitat Cost personal, inspeccions i validacions

Optical Imaging 36,15 €/hora 72,30 €/hora 108,45 €/hora Hora de tècnic expert
Necròpsia. Informe 43,34 €/hora 86,68 €/hora 130,01 €/hora Hora de veterinari

Anàlisi Hematològica / Bioquímica 7,96 €/ítem 11,53 €/ítem 17,29 €/ítem Fungible i personal
Anàlisi d'orina 3,63 €/ítem 7,25 €/ítem 10,88 €/ítem Fungible i personal

Manteniment cèl·lules germinals en nitrogen líquid 64,89 €/any/línia 129,78 €/any/línia 194,67 €/any/línia

Microinjecció tg/KO      S'aplicarà segons costos reals
Analítiques de noves colònies      S'aplicarà segons costos reals

Anàlisi anatomopatològic      S'aplicarà segons costos reals
Anàlisi de comportament      S'aplicarà segons costos reals

Altres serveis tècnics      S'aplicarà segons costos reals (hora de tècnic, més consumibles i equips usats)

Caixa de transport 22,00 €/unitat 22,00 €/unitat 22,00 €/unitat 
Tràmits de gestió per l'export de rosegadors fora UE 71,41 €/item 142,81 €/item 214,22 €/item No inclou el cost de la caixa ni transport
Tràmits de gestió per l'export de rosegadors dins UE 40,80 €/ítem 81,61 €/ítem 122,41 €/ítem No inclou el cost de la caixa ni transport

Impostos no inclosos
Aplicació de Tarifes Tarifa 1: Entitats internes del PRBB

Tarifa 2: Entitats externes al PRBB, sense ànim de lucre; empreses start-up creades per investigadors residents en el PRBB, aplicable
durant un període màxim de 2 anys i excloent serveis que puguin suposar una competència directa a l'estabulari del PRBB. 

Tarifa 3: Entitats externes al PRBB, amb ànim de lucre
Aquestes tarifes s'actualitzaran de forma automàtica segons les variacions experimentades per l'IPC tret que el consell rector del Consorci acordi una altra cosa.
Aquestes tarifes són els preus mínims que el Consorci cobrarà pels ítems indicats. El director general i l'administradora general estan facultats per acordar tarifes més reduïdes en casos especials o per a determinades entitats o institucions.
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