Referència:
Número:

SOL·LICITUD D’AJUT – COVID’19 / PROJECTES DE L'ÀMBIT SANITARI

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o Raó social

FUNDACIÓ JOAN COSTA I ROMA

NIF

G-61765657

Adreça

Carretera de Torrebonica s/n

CP-Població

08227

Persona de contacte

Elena Medarde

Telèfon

93 731 00 07

Correu electrònic

emedarde@cst.cat

Fax

2. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

Manel Balcells Diaz

Càrrec amb el què actua President

DNI
Correu electrònic

mbalcells@cst.cat

3. DADES DE L’AJUT
Títol del Projecte

ESTUDI CLÍNIC PER L’ APLICABILITAT DELS MÉTODES D’IDENTIFICACIÓ D’ANTICOSSO

Import sol·licitat

8.575€

Data prevista finalització

Setembre 2020

Dades bancàries

Titular compte:

Entitat:

Agència:

DC:

FUNDACIÓ JOAN COSTA ROMA
Núm. compte:

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)

¨ Memòria i pressupost de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
Declaració responsable (ANNEX 2)
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, tractarà les seves dades amb la finalitat principal
de gestionar la seva sol·licitud i, en el seu cas, concedir els ajuts per atendre i donar resposta a les necessitats de reforçar
el sistema sanitari i assistencial derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La Cambra tractarà les
seves dades en exercici de d’una missió d’interès públic i conforme a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç.
No es preveuen comunicacions a tercers, més enllà d’aquelles que resultin imprescindibles, per a la gestió de la sol·licitud
i concessió de l’ajut sol·licitat. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat,
mitjançant sol·licitud, acompanyada de DNI, o sol·licitar informació addicional sobre els tractaments a: Cambra a Av.
Diagonal, 452 - 08006 Barcelona, www.cambrabcn.org, o mitjançant l'adreça d'email: lopd@cambrabcn.org”

Terrassa
7
maig
2020
A .............................,
..... de .................
de ..........
Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

Referència:

Número:

ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA AJUT
1. DADES DE L’ENTITAT
Nom o raó social

FUNDACIÓ JOAN COSTA I ROMA

NIF

G-61765657

Nom i cognoms del
representant legal

Manel Balcells Diaz

Càrrec

President

Correu electrònic

mbalcells@cst.cat

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
(Indicar la urgència/criticitat de la necessitat sanitària a la que es vol fer front amb l’ajut, així com les
alternatives disponibles)
Actualment no es disposa de suficient informació relacionada amb el nombre de persones que desenvolupen
anticossos (IgG o IgM) després de la infecció per COVID-19. S’ha de considerar que no es coneix la
temporalitat d’aquesta immunitat. Aquest aspecte implica la necessitat de seleccionar les proves més
sensibles per identificar el grau d'immunitat adquirit i la seva durada.
Es considera un aspecte essencial poder diferenciar les diferents etapes d'infecció del virus i la generació
d’immunitat per adequar la indicació i realització de les diferents proves diagnòstiques.
L' ESTUDI CLÍNIC PER L’ APLICABILITAT DELS MÈTODES D’IDENTIFICACIÓ D’ANTICOSSOS DEL
COVID-19 AL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA (CST), es considera un projecte prioritari dintre de
l'organització, perquè pot tenir un gran impacte en l'avaluació de les principals metodologies disponibles
(tests ràpids versus tècniques serològiques automatitzades) per l'avaluació de la immunitat adquirida en els
professionals que han estat en contacte directe amb el virus i la de pacients de risc (ingressats a centres
sociosanitaris i residències).
L’estudi que es proposa realitzar al CST contempla poder verificar la immunitat generada per una mostra de
professionals infectats pel COVID-19 o professionals que han tingut un contacte estret amb un cas confirmat,
així com un grup de pacients positius i que estan ingressats als nostres centres sociosanitaris i residències.
Es considera necessari avaluar la sensibilitat i especificitat de les metodologies disponibles i analitzar les
dades per oferir una informació necessària respecte a tècniques de screening, durada i variacions de la
immunitat al llarg del temps i presa de decisions adequades.
L'ajut es destinarà principalment a subvencionar el cost de l'avaluació dels tests ràpids i les tècniques de
PCR, necessàries per realitzar l'estudi, així com a avaluar i diseminar els seus resultats.
3. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR
ACTIVITATS A DESENVOLUPAR
L'estudi
esnombre
desenvoluparà
al llarg
dels pròxims
6 mesos,
dividit
en 3 fases:
(indicar el
de persones
(personal
sanitari,
pacients,
infectats,
etc.) que en resultarien beneficiats per
l’ajut.
Fase I
Cronograma:
13 d'abril al 31 de maig de 2020
Objectius principals
Activitat:
-- Mesura
serologia
automatitzada
(per punció
deidentificació
flebotomia)d’anticossos
i tests ràpidsen
(aprofitant
per per
Avaluar de
lesla
diferents
metodologies
utilitzades
per la
respostalaalpunció
COVID-19,
flebotomia
i
amb
punxada
capil·lar
al
dit)
a
professionals
del
CST
veure la seva utilitat en el coneixement de la resposta immunitària.
- Analitzar la seroprevalença i durada de la resposta immunitària al COVID-19 en professionals sanitaris que
Fase
II: 04diagnosticats
de maig al 31amb
de maig
2020 o amb contacte estret amb PCR negativa.
han estat
PCR de
positiva
Activitat
- Identificar els pacients de centres sociosanitaris i residències que han tingut càrrega viral positiva, i
-conèixer
Mesura la
deimmunitat
la serologia
automatitzada
punció de flebotomia) i tests ràpids (aprofitant la punció per
adquirida
i la seva(per
durada.
flebotomia i amb punxada capil·lar al dit) a pacients de centres sociosanitaris i residència del CST.
Objectius específics
Fase III: 15 de setembre al 30 de setembre de 2020
-- Tornar
realitzar
les tècnica
mateixes
proves alsi especificitat)
subjectes de dels
les fases
i II
Verificara la
validació
(sensibilitat
tests Iràpids,
per identificar la millor opció pel
screening de professionals i poblacional
- Avaluar la intercanviabilitat de resultats entre els diferents mètodes de cribratge analitzats pel COVID-19,
així com la resposta en diferents tipus de matrius de mostra i mètodes.
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- Analitzar i descriure la seroprevalença dels subjectes amb immunitat, per la resposta de la infecció
COVID-19

4. PRESSUPOST PREVIST DE L’ACTIVITAT

4.1. PREVISIÓ DE DESPESES

IMPORT (€)

Material de tests ràpids amb validació de proveïdor i discriminació IgG/IgM

1452

Tècniques de PCR per al grup cec de subjectes de l'estudi

4255

Hores de professionals necessaris per a la preparació de l'estudi

1750

Costos indirectes Fundació

1118

TOTAL
4.2. PREVISIÓ D’INGRESOS/ALTRES AJUTS o SUBVENCIONS

IMPORT (€)

TOTAL
DIFERÈNCIA entre DESPESES- INGRESSOS

8575

AJUT SOL·LICITAT (Import en euros)

8575

Terrassa
7 de .................
maig
2020
A .............................,
.....
de ..........

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal
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Referència:
Número:

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

FUNDACIÓ JOAN COSTA I ROMA

NIF

Nom i cognoms del representant
legal

Manel Balcells Diaz

DNI

Càrrec amb el què actua

President

G-61765657

DECLARA sota la seva responsabilitat:
Manel Balcells Díaz

1. Que ni ............................................................................. (en endavant el sol·licitant) ni els
seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap de les situacions o
prohibicions per obtenir la condició de beneficiaris de subvencions públiques, que preveuen
els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
2. Que no ha sol·licitat ni ha estat declarat en concurs, ni ha estat declarat insolvent en cap
procediment, ni ha estat subjecte a intervenció judicial o inhabilitació d’acord amb la Llei
concursal.
3. Que es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
4. Que es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
5. Que es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
6. Que es compromet a presentar una memòria final de l’aplicació de l’ajut atorgat, on s’inclourà
un resum dels objectius aconseguits i de la liquidació econòmica del projecte.

Terrassa
7..... de .................
maig
2020
I als efectes oportuns, ho signa, a .............................,
de ..........

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

D’acord amb l’establert a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, amb la presentació d’aquesta
declaració AUTORITZO de forma expressa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per a obtenir
els corresponents certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als únics
efectes de sol·licitud de subvencions davant aquesta Corporació.
En el supòsit que denegueu expressament aquesta autorització, l’entitat beneficiària queda obligada a presentar, en el
moment de la justificació, el certificat expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Agència Tributària de
Catalunya i el certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals i
tributàries.
No autoritzo
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