INFORME DE NECESSITATS – PROJECTE DE TESTS DE DETECCIÓ DE
COVID19 PER A 100.000 MOSTRES, PER ENCÀRREG DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
PREAMBUL
Degut a la situació generada per l’evolució i el contagi del COVID-19 i amb l’objectiu d’atendre a
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Govern,
per fer front al COVID-19, la Generalitat de Catalunya ha demanat als centres de recerca, entre
ells, a la Fundació Centre de Regulació Genòmica (en endavant CRG), les seves capacitats de
PCR per portar a terme tests de diagnòstic amb mostres de pacients que han contret del COVID19.
Per poder portar a terme aquests tests de diagnosis es fa necessària l’adquisició d’equipament i
material fungible necessaris per la prestació del servei encomanat, de forma urgent.
És per aquest motiu que es fa necessari que la compra del material, que a continuació es detalla,
es realitzi amb la major celeritat possible; per això és indispensable realitzar les adquisicions
mitjançant Tramitació d’Emergència(per tal que siguin efectuades de forma immediata).
Per tant, degut a l’encàrrec rebut per part de la Generalitat de Catalunya i a la situació de greu
perill que suposa la pandèmia provocada pel COVID-19, queda justificada la necessitat i
idoneïtat de la tramitació d’emergència que es pretén portar a terme, per l’adquisició del
material i equipament estrictament necessari, que a continuació es detalla, per poder satisfer la
necessitat esdevinguda per realitzar 100.000 testos de detecció de Covid19.

PRESSUPOST

El programa té un pressupost global de 877.876€, que serà finançat per una partida especial de
Covid-19 de la Generalitat de Catalunya.
Item
1. Automatització del processament de mostres
2. Kits d’extracció d’RNA
3. Reacció de qPCR
4. Reactius per preparar solucions pròpies
5. EPIS
TOTAL

Import
436.810€
311.911€
108.699€
15.995€
4.461€

877.876€

Justificació per 100.000 mostres
1. Automatització del processament de mostres: 436.810€
Per tal de poder automatitzar tots els processos de distribució de tubs amb buffer de lisi als
punts de recol·lecció, la recepció i escaneig de mostres en tubs i racks amb codis de barres, i
l’extracció automatitzada de RNA del virus, es necessiten:
•
•
•

Equipament: 154.480€
Tubs i racks per col·lecció de mostres amb un doble codi de barres que permeti
automatitzar-ne el seguiment: 109.570€
Puntes de plàstic per dispensació i extracció de líquids en instruments robòtics:
172.760€

El procediment automatitzat des de la recepció de les mostres permet una reducció notable de
tot el temps de processament i és la única manera d’aconseguir el rendiment necessari de 8.00010.000 mostres al dia.
La funcionalitat amb doble codi de barres (un inherent al tub i un que s’enganxa en el punt de
recol.lecció) evita possibles errors i permet un seguiment segur des de l’inici a la fi del procés
robotitzat.
2. Kits d’extracció d’RNA: 311.911€
El primer pas en el processament de mostres per a poder fer la qPCR, és un pas on s’ha d’obtenir
l’RNA purificat. Aquest sistema requereix utilitzar uns kits comercials. En el cas del CRG,
l’extracció d’RNA es farà mitjançant un sistema de boles magnètiques compatible amb el robot
mencionat a l’apartat anterior.
3. Reacció de qPCR: 108.699€
És la reacció que es fa per la detecció de l’RNA del virus en les mostres humanes. Per a poder fer
aquesta reacció es necessiten els kits comercials (69.520€), els controls per assegurar la qualitat
(1.410€), sondes i primers o cebadors (23.000€) i el material de plàstic corresponent (racks i
puntes) (14.769€).

4. Reactius per preparar solucions pròpies: 15.995€
Donada la gran demanda de kits de qPCR a nivell mundial, per poder assegurar la producció en
un futur, des del CRG estem desenvolupant la nostra pròpia solució amb enzims produïts al
nostre laboratori i reactius per preparar una reacció de qPCR pròpia. Son molts els centres que
ja ens han contactat per tal que els produïm nosaltres els enzims de la transcriptasa reversa i de
la polimerasa per poder fer les reaccions de qPCR.

