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Annex 2. Tarif

TARIFES T
PERSONA

Personal 
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Material i
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Curs de 16
Curs de 30

fes 
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Tarifa

75
60

50

50

50

45

40
35

30

reu amb IVA
BOE vigent
BOE vigent
BOE vigent
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300

390  

Unitat

€/hora
€/hora

€/hora

€/hora

€/hora

€/hora

€/hora
€/hora

€/hora

€/km

€/dia
€/dia

factura

factura
factura

€/unitat

€/unitat


