Referència:
Número:

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

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

Universitat de Barcelona

NIF

Q0818001J

Adreça

Gran via, 585

CP-Població

08007-Barcelona

Persona de contacte

Josep Maria Canals Coll

Telèfon

934 035 288

Correu electrònic

jmcanals@ub.edu

Fax

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

DNI

Domènec Espriu Climent

Càrrec amb el què actua Vicerector de Recerca

Correu electrònic

g.recerca@ub.edu

3. DADES DE L’AJUT
Títol del Projecte

Adquisició d'un robot per a extracció de RNA en el marc del projecte COVID-19-UB

Import sol·licitat

30.000,00 €

Data prevista finalització

30 de novembre de 2020

Dades bancàries

Titular compte:

Entitat:

Agència:

DC:

Universitat de Barcelona
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”

Barcelona
4
maig
2020
A .............................,
..... de .................
de ..........
Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

37687903B Signat
per
DOMENEC digitalment
37687903B
ESPRIU (R: DOMENEC ESPRIU
(R: Q0818001J)
Q0818001J Data: 2020.05.18
08:50:14 +02'00'
)

Referència:

Número:

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

Universitat de Barcelona

NIF

Q0818001J

Nom i cognoms del
representant legal

Domènec Espriu Climent

Càrrec

Vicerector de Recerca

Correu electrònic

g.recerca@ub.edu

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)
Els estudis recents indiquen que el segment d'edat del 20 als 30 anys és el que presenta un major nombre
de casos positius pel coronavirus SARS-CoV-2 (infecció activa) encara que pocs presenten simptomatologia
clínica. Les persones amb infecció activa però sense simptomatologia associada són el que s'anomenen
portadors asimptomàtics, una font de contagi important (poden arribar a ser el 25%-30% del total de casos)
per entendre millor l’epidemiologia de la COVID-19.
La Universitat de Barcelona pretén fer un anàlisis mitjançant proves PCR de vigilància epidemiològica de la
prevalença de la COVID-19 en la població universitària mitjançant la detecció d’infeccions actives per
coronavirus SARS-CoV-2 en mostres nasofaringes. L’estudi es realitzarà en una població representativa i
proporcionada (i.e. estudiants, professors/investigadors i personal d’administració i serveis) de 6.000
individus del nostre col·lectiu amb la intenció de detectar mitjançant la tècnica de PCR possibles infectats
actius asimptomàtics o pre-simptomàtics. Aquest estudi s’iniciarà al mes de setembre, tot just a l’inici del
curs acadèmic, i tindrà una durada de 12 setmanes (fins al mes de novembre). Així doncs, es pretén fer 500
determinacions PCR a la setmana i durant un període de 12 setmanes (setembre-octubre-novembre).
El projecte es desenvoluparà a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, concretament en dos nodes
ubicats un al campus Clínic i l’altre al campus Bellvitge. En l’execució del projecte participaran al voltant de
30 voluntaris, principalment PDI i també PAS, de la UB i de la Fundació Bosch i Gimpera, de les Facultats de
Medicina i Ciències de la Salut, Facultat de Biologia i de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
També es compta amb la participació de membres dels Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB)
que donaran suport tècnic, així, com dels responsables de l’OSSMA i Serveis Mèdics de la UB que vetllaran
per la seguretat d’aquest personal voluntari. Finalment, es important mencionar que l’estudi serà enviat per
la seva aprovació pel Comitè Ètic de Investigació Clínica (CEIC) del Hospital Universitari de Bellvitge i que la
participació en el mateix serà voluntària amb el corresponent consentiment informat per escrit.
El node del campus Clínic disposa actualment d’un sistema automatitzat de maneig de líquid de la casa
Eppendorf, el model EpMotion5070. No obstant, aquest aparell es va adquirir fa quasi 10 anys i actualment
ja no es pot emprar per a fer extraccions de RNA amb els kits moderns. En aquest sentit, la casa Eppendorf
ens
ha ofert unaOactualització
d’aquest
aparell
per a ferACONSEGUIR
extraccions de RNA robotitzades, concretament el
3. OBJECTIUS
RESULTATS
QUE ES
PRETENEN
sistema EpMotion 5075t. Aquesta actualització ens permetria fer l’extracció de RNA de manera robotitzada,
el que permetria assegurar les 500 extraccions a la setmana. Finalment, m’agradaria destacar que un cop el
projecte
COVID-19-UB
finalitzi, el
robot estarà
a disposició
la UB, concretament
al centre debeneficiats
teràpies per
(indicar el
nombre de persones
(personal
sanitari,
pacients,de
infectats,
etc.) que en resultarien
l’ajut.
avançades
de la Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut, Creatio (http://www.ub.edu/creatio/#!/home) i la
recent
plataforma
desenvolupada
conjuntament
ambde
elRNA
PCB del
(https://www.avantdrug.eu/)
L’objectiu
principalde
deneurotoxicologia
l’activitat proposada
es el de robotitzar
l’extracció
coronavirus
iSARS-CoV-2
que ofereix serveis
de cribratge de
d’alt
a les instal·lacions
larendiment.
Universitat de Barcelona en el marc del projecte epidemiològic
COVID-19-UB.
La detecció dels portadors asimptomàtics i pre-simptomàtics a la nostra universitat permetrà millorar el
coneixement de l’epidemiologia de la malaltia, especialment al detectar la presencia d’aquests casos (que
habitualment no es poden detectar atès que les proves es reserven per persones amb símptomes clíniques
de la COVD-19). Des del punt de vista de la salut, un cop detectats s’ha de procedir al seu correcte aïllament
i maneig, tot i impedint possibles transmissions que puguin implicar un rebrot de la malaltia. Per tant, avaluar
la presència de persones amb infeccions actives asimptomàtiques o pre-simptomàtiques entre el col·lectiu
universitari és una informació útil per poder gestionar millor l'epidèmia a nivell global i alertar i protegir la
població catalana de possibles rebrots de la COVID-19.
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4. PRESSUPOST PREVIST DE L’ACTIVITAT

4.1. PREVISIÓ DE DESPESES
Adquisició del upgrade de EpMotion5070 al EpMotion5075t i kits d'extracció RNA

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

IMPORT (€)
73.763,85

73.763,85

IMPORT (€)

43.763,85

TOTAL

43.763,85

DIFERÈNCIA entre DESPESES- INGRESSOS

30.000,00

AJUT SOL·LICITAT (Import en euros)

30.000,00

Barcelona
4 de .................
maig
2020
A .............................,
.....
de ..........

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

37687903B Signat digitalment
per 37687903B
DOMENEC DOMENEC ESPRIU
Q0818001J)
ESPRIU (R: (R:
Data: 2020.05.18
Q0818001J) 08:50:48 +02'00'
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Referència:
Número:

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

Universitat de Barcelona

Nom i cognoms del representant
legal

NIF

Q0818001J

DNI

Càrrec amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat:
Universitat de Barcelona

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.

Barcelona
4..... de .................
maig
2020
I als efectes oportuns, ho signa, a .............................,
de ..........

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal
Signat

37687903B digitalment per
DOMENEC 37687903B
DOMENEC ESPRIU
ESPRIU (R: (R: Q0818001J)
2020.05.18
Q0818001J) Data:
08:51:12 +02'00'
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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