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TARIFES BIBLIOPRO:  

Concepte Preu intern 
Preu extern 
sense ànim 

de lucre 

Preu extern 
privat 

Disseny de l’imprès: 

Per 150 variables i 100CRDs* 1.465,62 € 2.198,43 € 4.396,86 € 

Control de Qualitat-Generació bases dades (xBD):  

Per 150 variables i 100 CRDs* 98,70 € 148,05 € 296,10 € 

Càlcul puntuacions d'instrument Resultats Percebuts pels Pacients (per instrument):  

Per intrument calculat 91,50 € 137,25 € 274,50 € 

Fusió i homogeneïtzació bases de dades:  

Per 150 variables i 100 CRDs* 2.484,50 € 3.726,74 € 7.453,49 € 

    

*Mes variables o CRDs, presupost ad-hoc    

 

LLICÈNCIES INSTRUMENTS:  

DASI (Duke Activity Status Index): 

 

Projecte finançat per: 

LLICÈNCIA D’US DE LA VERSIÓ ESPANYOLA DEL  

DASI 

Tarifa per cada 100 administracions 

Sense finançament  

0 € 

Finançament sense ànim de 

lucre 

 

0 € 

Finançament privat amb 

ànim de lucre 

 

600 €  
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HAE-QoL (Angioedema hereditario-QoL versión adultos) 

 

Projecte finançat per: 

LLICÈNCIA D’US DEL HAE-QoL 

 

Sense finançament  

0 €  

Finançament sense ànim de 

lucre 

 

0 € 

Finançament privat amb 

ànim de lucre 

 

1.000 € Llicència + 100 € per idioma+ 10€ per 

administració 

 

 

Taitest (Test de adhesión a los inhaladores) 

 

Projecte finançat per: 

LLICÈNCIA D’US DEL TAITEST 

 

Sense finançament  

0 €  

Finançament sense ànim de 

lucre 

 

0 € 

Finançament privat amb 

ànim de lucre 

 

1.500 € Llicència + 1,5 per administració 
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CVS-Q (Computer Vision Syndrome-Questionnaire) 

 

Projecte finançat per: 

LLICÈNCIA D’US DEL CVS 

 

Sense finançament  

0 € 

Finançament sense ànim de 

lucre 

 

500 €  per cada 100 administracions 

Finançament privat amb 

ànim de lucre 

 

500 €  per cada 100 administracions 

 

 

TELEFORM servei d’entrada de dades:  

• Entitats amb ànim de lucre: 300 € (fins a 100 pacients o administracions) + 100 € /100 

pacients o administracions addicionals  

• Entitats sense ànim de lucre: 150 € (fins a 100 pacients o administracions) + 50 € /100 

pacients o administracions addicionals  

• Investigadors PSMAR o CIBERESP: 150 € (fins a 200 pacients o administracions) + 25 

€/100 pacients o administracions addicionals. 

 

SF HEALTH SURVEYS (TOTES LES VERSIONS) 

Les tarifes per la família dels instruments SF estan estipulades per l’empresa que té el copyright 
(QualityMetric) motiu pel que les tarifes externes i internes a la Fundació IMIM seran les 
mateixes. La tarifa es calcula per cada estudi considerant diferents paràmetres com: el tipus 
d’entitat promotora (pública o privada), el nombre de participants, el nombre d’administracions, 
el tipus d’administració (paper, telèfon o plataforma digital), les versions idiomàtiques 
requerides  i el període d’estudi.   

 


