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LAB ANIMAL SERVICE   (Tarifes en vigor des d'octubre de 2016) 

TIPUS DE SERVEI UNITAT 
TARIFA 

INTERNA * 

TARIFA 

ALIANÇA 

TARIFA 

EXTERNA 

OPIS 

TARIFA 

EXTERNA 

PRIVADA 

RODENT PLATFORM (ROP) 

El manteniment inclou l'estabulació, cura dels animals, supervisió diària inclòs el cap de setmana, controls sanitaris i veterinaris rutinaris, seguiment i tractament de les incidències dels animals, 

eutanàsia per incidència de benestar animal, la retirada del cadàver i la gestió de recepció. 

Ratolí      

Manteniment ratolí gàbia/dia 0,80 0,97 1,17 1,63 

Manteniment ratolí diabètic, gàbia metabòlica gàbia/dia 1,61 1,95 2,34 3,27 

Manteniment ratolí en condicions de contenció BSL2, quarantena gàbia/dia 1,61 1,95 2,34 3,27 

Rata 

Manteniment rata gàbia/dia 1,61 1,95 2,34 3,27 

Manteniment rata diabètica, gàbia metabòlica gàbia/dia 3,22 3,89 4,67 6,54 

Manteniment rata en condicions de contenció BSL2, quarantena gàbia/dia 3,22 3,89 4,67 6,54 

Serveis de gestió, experimentals i sanitaris 

Gestió bàsica de colònies: disseny tècnica de cria, encreuament, control de la reproducció i 

anomalies associades, detecció de part, deslletament, sexat i registre a base de dades colònia/mes 65 78,65 94,38 132,13 

Gestió integral de colònies: gestió bàsica més tall de cues i identificació deslletats colònia/mes 105 127,05     

Actuacions de colònia (encreuament, deslletament, obtenció mostres biològiques, 

identificació, etc) s/pres         

Administracions (SC, IP, IM, PO, IV,ID, etc) s/pres         

Controls (pes, gestacions, etc) s/pres         

Tractaments específics s/pres         

Extracció mostres s/pres         

Identificació animals s/pres         

Exsanguinació s/pres         

Rederiva per cesària s/pres 500 605     

Control sanitari per animal (FELASA perfil complet + Helicobacter + MNV) cost empresa ext 340 340 340 340 

Procediments quirúrgics s/pres         

Necròpsia i pressa de mostres s/pres         

Generació de models experimentals s/pres         

PRECLINICAL IMAGING PLATFORM (PIP) 

IVIS SPECTRUM-PE: Servei d’adquisició de bioluminescència/fluorescència - d’anàlisi – i 

d’autoservei  €/h 62 - 26 - 34 75 - 32 90 - 38 126 - 47 

D-luciferin  €/ratolí – flascó g 2,50 - 400 3 - 400 3,6 4,2 

Quantum FX-PE: Servei d’ adquisició -  i d’anàlisi tomografia animal petit  €/an - €/h 15,50 - 35 17,70 - 42,35 19,29 - 50,82 24,29 - 76,23 

Ultrasonografia bàsica i - avançada €/h 12 -47 14 - 57 17 - 68 24 - 85 

* El personal investigador amb projectes adscrits al VHIR rebrà una bonificació del 21% de la tarifa interna d'estabulació. 


