
 

 LABORATORIS DE CULTIUS CEL·LULARS  
 

Descripció Unitats 
Usuaris 

interns 

Usuaris externs 

Públics Privats 

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis i lupes de 
dissecció en autoservei (tarifa anual per persona) (a)

 
Euros/any 605,00 950,00 1.205,00 

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis i lupes de 
dissecció en autoservei (tarifa mensual per persona) (a)

 
Euros/mes 101,00 158,00 202,00 

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis i lupes de 
dissecció en autoservei TFG i Master (un cop format) (a)

 
Euros/mes 60,50 

  

Ús de les cabines de flux laminar, incubadors, microscopis i lupes de 
dissecció per dur a terme assignatures de la UdL 

Setmana 200,00 0,00 0,00 

Ús de la càmera d'hipòxia Euros/persona/dia 10,00 20,00 40,00 

Conservació de línies cel·lulars en Nitrogen líquid ( tarifa per caixa 
de 100) 

Euros/mes 5,05 15,75 60,00 

Reompliment de tancs de Nitrogen(l) Hora 12,00   

Assessorament científico-tècnic (formació, disseny d'experiments...) Hora/tècnic 15,00 28,00 45,00 

Congelació- descongelació de cèl·lules (fungible no inclòs) euros 
cada criovial 

Euros/mostra 2,00 4,00 5,00 

Manteniment bàsic de cèl·lules en cultiu (fungible no inclòs) euros 
per setmana per línia cel·lular 

Euros/mostra 21,00 42,00 65,00 

Producció de lentivirus amb transfecció (fungible i reactius no inclòs, 
293T incloses) euros per vector 

Euros/mostra 78,00 155,00 310,00 

Preparació de plaques (x10) o medis (Fungible/reactius no inclosos) Hora/tècnic 15,00 28,00 45,00 

Transfecció bàsica (fungible i reactius no inclosos) Hora/tècnic 15,00 28,00 45,00 

Ús i gastos de gestió de les BioIIA, centrifuga antiaerosol de la sala 
NCB2plus 3.16 

Euros/mes 81,00 122,00 164,00 

Ús i gastos de gestió de les BioIIA, Incubador, microscopi i 
centrifuga antiaerosol de la sala NCB2plus 3.16 

Euros/mes 101,00 158,00 202,00 

EPIs necessaris per entrar a la sala NCB2plus 3.16 Euros/persona/dia 3,00 12,00 20,00 

Ús i gastos de gestió de les BioIIA, centrifuga antiaerosol de la sala 
NCB2plus 3.16 

Persona/hora 6,00 15,00 20,00 

Marcatge Radioactiu (assessorament cientifico-tècnic) (b)
 Euros/mostra Consultar 20,00 50,00 

Marcatge Radioactiu (Gestió instal·lació) (b)
 Euros/mes Inclòs 85,50 185,00 

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 f(x) de la 

complexitat de l'experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 
 


