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LAB ANIMAL SERVICE   (Aquestes tarifes han estat aprovades pel CCI del 10/12/2019 i ratificades pel Patronat del dia 11/12/2019.Tarifes vigents des del 01/01/2020) 

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 i la retirada del cadàver. 

Els serveis el cap de setmana s’incrementaran un 10% del preu de la tarifa. 

Ratolí      

Manteniment ratolí gàbia/dia 0,88 € 1,06 € 1,28 € 1,65 € 

Manteniment ratolí diabètic, gàbia metabòlica gàbia/dia 1,76 € 2,13 € 2,56 € 3,58 € 

Manteniment ratolí en condicions de contenció BSL2, quarantena gàbia/dia 1,76 € 2,13 € 2,56 € 3,58 € 

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 € 

Tràmits Administratius i Assessoria 

Assessor en Benestar Animal (ABA)** €/hora 45 € 55 € 66 € 99 € 

Taxa del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la sol·licitud d'autorització d'un 

projecte amb procediments d'experimentació amb animals, de modificació rellevant o de 

pròrroga d'un projecte autoritzat (tràmit telemàtic) 
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Projectes-dexperimentacio-ambanimals? 

category=75b636d8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1) 

€/projecte 
(taxa oficial) 

114,40€ 
(taxa oficial) 

114,40€ 
(taxa oficial) 

114,40€ 
(taxa oficial) 

114,40€ 
(taxa oficial) 

Taxa del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la sol·licitud d'autorització d'un 

projecte amb procediments d'experimentació amb animals, de modificació rellevant o de 

pròrroga d'un projecte autoritzat (tràmit telemàtic) 

Si el procediment està dins d'algun dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997 
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Projectes-dexperimentacio-ambanimals? 

category=75b636d8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1) 

€/projecte 
(taxa oficial) 

208,00€ 
(taxa oficial) 

208,00€ 
(taxa oficial) 

208,00€ 
(taxa oficial) 

208,00€ 
(taxa oficial) 

Transport d’animals nacional €/tràmit 10 € 12,1 € 14,6 € 20,5 € 

Transport d’animals Importació/exportació €/tràmit 20 € 24,2 € 29,2 € 50 € 

Tràmit compra de material €/tràmit 10 € 12,1 € 14,6 € 20,5 € 

Serveis de gestió, experimentals i sanitaris 

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

anomalies associades, detecció del 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€ s/pres s/pres s/pres 

Eutanàsia (tanda de Eutanbox) Una tanda correspon a 4 gàbies de ratolí o 2 de rata Eutanbox 7 € 8,47 € 10,25 € 14,35 € 

Eutanàsia camada €/camada 1,50 € 1,82 € 2,20 € 3.07 € 

Identificació Animal €/animal 1 € 1,21 € 1,46 € 2,05 € 

Presa de mostres per genotipat (cua, orella) €/animal 1 € 1,21 € 1,46 € 2,05 € 

Presa de mostres a la necròpsia €/mostra 2,50 € 3,03 € 3,66 € 5,12 € 
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Administració Ocular €/animal 1,17 € 1,42 € 1,71 € 2,40 € 

Administració Oral €/animal 1,63 €  1,97 €  2,39 € 3,34 € 

Administració Subcutània €/animal 2,00 € 2,42 € 2,93 € 4,10 € 

Administració Intravenosa €/animal 3,23 € 3,91 € 4,73 € 6,62 € 

Administració Intramuscular €/animal 2,50 € 3,03 € 3,66 € 5,12 € 

Administració Intradèrmica €/animal 2,50 € 3,03 € 3,66 € 5,12 € 

Tractament biberó €/gàbia 1,05 € 1,27 € 1,54 € 2,15 € 

Control ingesta €/gàbia 2 € 2,42 € 2,93 € 4,10 € 

Canvi dieta/dieta especial €/gàbia 0,50 € 0,61 € 0,73 € 1,02 € 

Us equip d’anestèsia (sense anestèsic) €/hora 0,25 € 0,30 € 0,37 € 0,51 € 

Pes animal €/animal 1,05 € 1,27 € 1.54 € 2,00 € 

Pes camada (cada neonat) €/camada 6,00 € 7,26 € 8,78 € 12,30 € 

Posar encreuament €/cubeta 1,50 € 1,82 € 2,20 € 3,07 € 

Detecció de cobriment (tap/animal) €/animal 1,00 € 1,21 € 1,46 € 2,05 € 

Encreuament i tap €/gàbia 2,18 € 2,64 € 3,19 € 4,47 € 

Encreuament, tap i pes €/gàbia 2,28 € 2,76 € 3,34 € 4,67 € 

Encreuament, tap i pes (cicle 4 dies) €/gàbia 7,42 € 8,98 € 10,86 € 15,21 € 

Control gestació €/cubeta 1,50 € 1,82 € 2,20 € 3,07 € 

Extracció mostra de sang €/animal 2 € 2,42 € 2,93 € 4,10 € 

Identificació animals (perforació orella) €/animal 1 € 1,21 € 1,46 € 2,05 € 

Exsanguinació (punció cardíaca) €/animal 5 € 6,05 € 7,32 € 10,25 € 

Seguiment post quirúrgic + tractament analgèsic €/animal 2,50 € 3,03 € 3,66 € 4,76 € 

Mesura tumor (caliper) €/animal 2,00 € 2,42 € 2,93 € 3,81 € 

Control sanitari per animal (FELASA perfil complet + Helicobacter + MNV) €/control sanitari 340 € 411 € 497 € 647 € 

Rederiva per cesària €/línia 500 € 605 € 732 € 950 € 

Entrada visita a la instal·lació (EPI’S) €/persona 3€ 3,63€ 4,35€ 5€ 

Necròpsia i presa de mostres  s/pres s/pres s/pres s/pres s/pres 

Procediments quirúrgics i Generació de models experimentals s/pres s/pres s/pres s/pres s/pres 

Generació de model experimental 1 €/un 50    

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

** ABA: Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo 

la docencia. 
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LAB ANIMAL SERVICE    

Aquestes tarifes compten amb la conformitat del CCI del dia 16/06/2020 i la aprovació del Patronat del dia 09/07/2020. 

Tarifes vigents des del 10/07/2020. 

 

TIPUS DE SERVEI UNITAT 

TARIFA 

Projecte 

europeu 

TARIFA 

INTERNA  

TARIFA 

ALIANÇA 

TARIFA 

EXTERNA OPIS 

TARIFA 

EXTERNA 

PRIVADA 

PRECLINICAL IMAGING PLATFORM (PIP) 
 

 

Bioluminescència/fluorescència (IVIS Spectrum): Servei d’adquisició 

imatge - (autoservei)  €/h 

 

- 62€ - (34€) 75€ 90€ s/pres 

Bioluminescència/fluorescència (IVIS Spectrum): Servei d’anàlisi imatge €/h 

 

  23,44€      

 

  23,44€ 

 

  28,36€ 

 

    34,03€ 

 

  42,54€ 

D-luciferin  

€/ratolí - 

flascó g 

 

2,50€ - 400€ 2,50€ - 400€ 3€ - 400€ 3,6€ s/pres 

 
Bioluminescència (IVIS Lumina): Servei d’adquisició imatge €/h 

 

 

   34,40€ 

 

 

   41,48€ 

 

 

   50,19€ 

 

 

   60,22€ 

 

 

  75,28€ 

Bioluminescència (IVIS Lumina): Servei d’anàlisi imatge €/h    23,44€   23,44€    28,36€   34,03€   42,54€ 

Tomografia animal petit (Quantum FX): Servei d’adquisició bàsic  €/an  

  

   18,45€     

    

   19,31€  

  

   23,36€  

    

   28,04€  

  

  35,04€  

Tomografia animal petit (Quantum FX): Servei d’adquisició imatge 

avançat €/an 

 

   27,67€ 

   

  28,96€ 

 

   35,04€ 

   

   42,05€ 

   

  52,57€ 

Tomografia animal petit (Quantum FX): Servei d’anàlisi imatge  €/h    40,00€      40,00€    48,40€     58,07€    72,59€ 

 
Ultrasonografia bàsica: Servei d’adquisició imatge bàsic €/an  

  

 

   13,62€    

  

 

 15,04€    

  

 

18,20€  

  

 

  21,84€    

  

 

  27,30€    

 

Ultrasonografia avançada: Servei d’adquisició imatge avançada €/an 

  

 

   27,23€    

  

 

  30,09€    

  

 

  36,40€    

  

 

  43,68€    

 

 

   54,61€    

Ultrasonografia avançada: Servei d’anàlisi imatge       €/h    40,00€   40,00€   48,40€   58,07€   72,59€ 

 
Tomografia per emissió de positrons (mPET): Servei d’adquisició imatge      €/h 

  

  

    54,79€  

  

 

  54,79€  

  

 

   66,30€  

  

 

  80,00€  

  

 

  120,00€  

Tomografia per emissió de positrons (mPET): Servei d’anàlisi imatge 

bàsica €/h 

 

   40,00€  

  

   40,00€  

  

   48,40€  

 

   58,07€  

  

  72,59€  

Radiotraçadors  s/pres s/pres s/pres s/pres s/pres 

 


