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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

 

La Llei 14/2007, de 3 de juliol, d'investigació biomèdica, estipula que els biobancs podran repercutir amb la 

cessió de cada mostra els costos d'obtenció, manteniment, manipulació, enviament i altres despeses de 

semblant naturalesa relacionades amb les mostres. 

 

El Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits bàsics d'autorització i 

funcionament dels biobancs amb fins d'investigació biomèdica i del tractament de les mostres biològiques 

d'origen humà, estableix en l'article 6.2.d) que a la sol∙licitud d'autorització s'acompanyarà, entre altres, un 

model de repercussió de costos a tercers per a la cessió de les mostres. 

 

Hi ha nombrosos sistemes que es poden aplicar per al càlcul de costos d’un Biobanc. L’elecció d’un model o un 

altre depèn del procés productiu al que s’aplicarà i dels objectius que es vulguin assolir amb aquest càlcul. El 

Biobanc IDIBGI en una fase inicial ha començat aplicant el sistema de costos parcials bàsicament perquè és un 

mètode simple de càlcul i a més, elimina la subjectivitat en l’assignació dels elements de cost no implicats en 

la producció. 

 

El nostre sistema parcial de càlcul únicament considera una part dels costos del Biobanc com a cost final del 

servei. El nostre sistema és variable, és a dir, únicament es tenen en compte els costos variables que són 

directament imputables al servei (bàsicament fungible utilitzat), sense incloure els costos fixes, interpretant 

que els costos fixes es produeixen amb independència del volum de producció.  

 

En base a aquestes premisses, acabem tenint un tarifari amb tres tipus de preus. La tarifa 1 que s’aplica al 

personal investigador vinculat a IDIBGI s’extreu del preu de cost del servei, sense afegir cap marge. La tarifa 2 

que s’aplica al personal d’altres organismes públics, sorgeix d’aplicar un marge del 400% al preu de cost i la 

tarifa 3 que s’aplica al personal d’altres organismes privats, sorgeix d’aplicar un marge del 900% al preu de 

cost. 
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TÍTOL II. SERVEI PER AL PROCESSAMENT I MAGATZEM DE MOSTRES PER PROJECTES, ASSAIG CLÍNICS I 

COL·LECCIONS PRÒPIES 

 

 

PROCÉS UNITAT 
Tarifa 

ZERO 

Tarifa 

BAIXA 

Tarifa 

ALTA 

Tarifa 

TOTAL 

Aïllament Sèrum Tub 2ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Aïllament Plasma Tub 2ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Aïllament Buffy Coat Tub 2ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Aïllament Eritròcits Tub 2ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Alíquota Orina Tub 2ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Alíquota Sang Total Tub 2ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Extracció d'ADN Tub 3-5ml 2,50 € 5,00 € 12,50 € 25,00 € 

Aïllament d'altres fluids (LP, MO,...) Tub 2ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Congelació de teixit Bloc OCT 0,75 € 1,50 € 3,75 € 7,50 € 

Magatzem de fluids Caixa (9*9)/anual 6,00 € 12,00 € 60,00 € 120,00 € 

Magatzem de fluids Caixa(10*10)/anual 6,00 € 12,00 € 60,00 € 120,00 € 

Magatzem de teixit congelat Caixa (9*4)/anual 26,00 € 108,00 € 540,00 € 1.080,00 € 

Magatzem de teixit parafinat 1 mostra/anual 1,00 € 3,00 € 15,00 € 30,00 € 
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TÍTOL III. REPERCUSSIÓ DE COSTOS A TERCERS PER CESSIÓ DE MOSTRES 

 

Criteris a tenir en compte: 

Per establir les tarifes dels serveis realitzats pel biobanc es tindrà en compte el concepte de reciprocitat en 

referència a les aportacions, econòmiques o en espècie, que rep el Biobanc per part d’altres institucions. 

D’aquesta manera, l’estructura tarifària ideada des del Biobanc IDIBGI té en compte les fonts de finançament 

del Biobanc, incloent les institucions que han col∙laborat en l’adquisició d’infraestructures, manteniment, 

costos operatius, etc... També es té en compte a persones físiques o jurídiques que col·laboren en el 

manteniment i operativitat del biobanc, com per exemple es planteja la gratuïtat de serveis a projectes 

realitzats per investigadors de la pròpia institució que col·laborin en la tasca de col·lecció de mostres. 

No hem d’oblidar que l’objectiu fonamental del Biobanc IDIBGI, i que dóna sentit a la seva existència és 

promoure la investigació biomèdica d’excel·lència per aconseguir una millor qualitat de vida pel pacient, el 

seu entorn familiar i per a la societat en general. Aquest esforç ha de ser col·lectiu i no recaure 

exclusivament en l’investigador o en les institucions promotores de la investigació. 

Per això, s’ha d’assumir que els biobancs difícilment seran autofinançables a través de la repercussió de 

costos, ja que la càrrega econòmica que suposaria per a l’investigador seria inassolible. El manteniment del 

biobanc s’haurà de sustentar entre la repercussió de costos, la facturació de serveis i les aportacions o 

subvencions d’altres institucions. 

Finalment, s’ha de destacar que aquest model de repercussió de costos s’aplica a l’activitat pròpia del 

biobanc, no als serveis complementaris que pugui oferir (com la gestió de col·leccions mantingudes fora de 

l’àmbit organitzatiu del biobanc). 

 

Les tarifes seran revisades anualment i seran publicades a la web. 

 

Estructura tarifària 

 

El Biobanc IDIBGI proposa el següent sistema tarifari: 

 

Tarifa zero: 

 Cost de la mostra gratuït. Cost de recerca de dades clíniques addicionals gratuït. Cost associat a 

l’enviament de les mostres serà a càrrec del sol∙licitant. 

 Peticions rebudes per investigadors pertanyents a les unitats o grups de recerca que col·laborin 

activament en l’obtenció de mostres. 

 

Tarifa baixa: 

 Cost de la mostra reduït (excepte les partides que hagin estat finançades). 

 Peticions rebudes d’institucions que participen en el finançament del Biobanc, com l’Instituto de Salud 

Carlos III (ISCIII). 

 Peticions internes rebudes per investigadors IDIBGI exclosos de la Tarifa Zero. 

 

Tarifa alta: 

 Cost de la mostra sense exclusió de partides finançades per altres institucions i ponderada pel cost 

estàndard del mercat espanyol. 

 Peticions rebudes d’institucions públiques que no participen en el finançament del BIOBANC. 
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Tarifa total: 

 Cost de la mostra i de la comanda sense exclusions ni ponderacions. 

 Peticions rebudes d’institucions públiques internacionals o entitats privades sigui quina sigui la seva 

procedència. 

 

 

PROCÉS UNITAT 
Tarifa 

ZERO 

Tarifa 

BAIXA 

Tarifa 

ALTA 

Tarifa 

TOTAL 

Sèrum Alíquota 300-600µl 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Plasma Alíquota 300-600µl 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Buffy Coat Alíquota 1ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Orina Alíquota 1,5ml 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Eritròcits Alíquota 500-750µl 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

Sang Total Alíquota 300-500µl 0,20 € 0,40 € 1,00 € 2,00 € 

ADN 1µg 
0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,50 € 

0,05 € 0,40 € 0,25 € 0,50 € 

Bloc OCT mostra gratuït 0,50 € 2,00 € 10,00 € 

Talls al criostat microtub mostra gratuït 1,00 € 3,00 € 15,00 € 

Talls al criostat amb tinció mostra gratuït 1,00 € 4,00 € 20,00 € 

 

 

 

 


