
Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l'IVA aplicable d'acord amb la legislació vigent. 
 

 TARIFES DELS SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS  
 

 
Descripció 

 
(*) 

 

Unitats 
Usuaris 

interns 

Usuaris 
externs 
Públics 

Usuaris 
externs 
Privats 

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis 

i lupes de dissecció en autoservei (tarifa semestral per 
persona) 

a Semestre 337,50 498,75 632,62 

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis i 

lupes de dissecció en autoservei (tarifa mensual per persona) 

a Mes 110,00 173,25 231,00 

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis i 

lupes de dissecció en autoservei (tarifa diària per persona) 

a Dia 15,00 23,62 31,50 

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis i 

lupes de dissecció en autoservei TFG i Màster (un cop format) 

a Mes 55,00 No ofertat No ofertat 

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis i 

lupes de dissecció per dur a terme assignatures de la UdL 

Setmana 200,00 315,00 735,00 

Ús i despeses de gestió de les BioIIA, centrífuga, 

antiaerosol de la sala NCB2 plus 3.16 (tarifa per hores) 

Hora 12,00 18,90 26,25 

EPIs necessaris per entrar a la sala NCB2plus 3.16 Unitat 4,42 8,84 13,26 

Ús i despeses de gestió de les BioIIA, Incubador, 

microscopi, centrífuga antiaerosol de la sala NCB2 plus 

3.16 (tarifa mensual) 

Mes 125,00 196,87 262,50 

Ús de la càmera d'hipòxia Persona/dia 10,00 21,00 42,00 

Conservació de línies cel·lulars en Nitrogen líquid ( tarifa per 

caixa de 100) 

Mes 6,00 16,80 21,00 

Reompliment de tancs de Nitrogen (líquid) Mes 15,00 63,00 94,50 

Assessorament científic, anàlisis de dades, presentació de 

resultats, etc. 

Fins a 3 hores 75,00 141,75 242,55 

Preparació d'estocs de cultius per docència Consulta 0,00 0,00 0,00 

Manteniment bàsic de cèl·lules en cultiu (fungible no inclòs) 

euros per setmana per línia cel·lular 

Mostra Consultar Consultar Consultar 

Elaboració / Instrucció tècnica d'experiments  Consultar Consultar Consultar 

Producció de lentivirus amb transfecció (293T incloses) euros 

per vector 

1-4 mostres Consultar Consultar Consultar 

Transfecció bàsica (fungible i reactius no inclosos) Mostra Consultar Consultar Consultar 

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT 

LABORATORIS DE CULTIUS CEL·LULARS 



Les tarifes són sense IVA inclòs. El preu es veurà incrementat amb l'IVA aplicable d'acord amb la legislació vigent. 
 

 
 

 
Descripció 

 
(*) 

 

Unitats 
Usuaris 

interns 

Usuaris 

externs 

Públics 

Usuaris 

externs 

Privats 

Preparació de plaques amb substracte d'adhesió i/o 

preparació de medis de cultiu (Fungible/reactius no inclosos) 

Placa Consultar Consultar Consultar 

Elaboració de pressupostos d'experiments o projectes i Hora 25,00 47,25 80,85 

Testatge per micoplasma ( cada 4 mostres) 1-4 mostres Inclòs 22,05 31,50 

Corba de creixement cel·lular/ testatge de sèrum Assaig Consultar Consultar Consultar 

Altres  Consultar Consultar Consultar 

 

(a) El règim d'autoservei inclou l'ús de les campanes de flux laminar, de bioseguretat, els banys i centrifugues, els incubadors i 

observació de les cèl·lules al microscopi. Així com també inclou una petita formació a usuaris nous, testatge de micoplasma de les 

cèl·lules en cultiu, i el manteniment de les instal·lacions . 
(b) * L'assessorament el durà a terme el responsable en radioactivitat de l'edifici de l'IRB. El preu és orientatiu en funció de la 

complexitat de l'experiment. 

(i) Només es facturarà en cas que el projecte/ experiment no es dugui a terme 
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