
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

ANUNCI sobre l’aprovació definitiva dels preus públics de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per a
l’any 2017.

Havent-se sotmès a informació pública els Preus Públics de l'Agència de Salut Pública de Barcelona durant el
termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat (núm. 7270), de data 20 de
desembre de 2016, sense que s'hagin presentat al·legacions ni reclamacions, es dóna per aprovats
definitivament els preus públics de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general amb indicació que els acords esmentats anteriorment són
definitius i exhaureixen la via administrativa i en contra s'hi pot interposar recurs contenciós-administratiu
davant la jurisdicció contenciosa-administrativa, en el termini de dos mesos des de la present publicació. Es
podrà interposar qualsevol recurs o acció si es considera procedent.

 

Barcelona, 1 de març de 2017

 

Marta Salamero i Garcia

Secretària de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

 

 

PREUS PÚBLICS DEL LABORATORI 2017

 

Art. 1r. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen els estatuts de l'Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB) es fixen els preus públics de la prestació de serveis analítics del seu Laboratori.

Les analítiques realitzades en les mostres aportades per empreses o particulars no tenen la consideració
d'oficials, atès que no han estat obtingudes per inspectors en l'exercici de l'autoritat sanitària. En
conseqüència, dels seus resultats analítics no poden extreure's conclusions d'interès públic sanitari ni de
defensa dels consumidors. Tanmateix, davant d'un resultat analític que pugui indicar un risc sanitari, l'ASPB es
reserva la facultat d'emprendre les actuacions que consideri més adients per protegir la salut de la població.

 

Art. 2n. Objecte. Es regula la contraprestació pecuniària pels serveis analítics del Laboratori.

 

Art. 3r. Obligació de pagament. Estaran obligats al pagament de la tarifa dels preus públics les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals el Laboratori de l'ASPB presti els seus serveis analítics.

 

Art. 4t. Naixement de l'obligació de pagament. L'obligació de pagament neix en el moment en què es sol·licita
formalment la prestació del servei. El pagament pot ser exigible en el moment de fer la sol·licitud del servei. En
cas d'impagament la quantia podrà ser exigida per via de constrenyiment.

 

Art. 5è. Quantia. Les tarifes dels preus públics a aplicar són les que figuren a l'annex. A les tarifes dels preus
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públics caldrà aplicar el tipus d'IVA vigent.

5.1. La llista de preus no es exhaustiva. A les determinacions no especificades a l'annex, se'ls aplicarà per
analogia la tarifa corresponent a l'anàlisi d'un paràmetre o tècnica analítica de característiques similars.

5.2. La ASPB podrà establir una tarifa de preu públic inferior a la determinada considerant el volum de mostres
a analitzar, les característiques de les determinacions sol·licitades o altres consideracions d'interès públic. En
aquests casos el preu no podrà ser inferior al cost de la determinació.

 

Article 6è. Pagament del preu públic. Per al pagament del preu públic, l'ASPB pot establir períodes de
venciment, mitjançant acords de caràcter general.

Quan els preus no es satisfacin en el venciment que els correspon, l'ASPB podrà exigir, a més de les quotes
vençudes, els recàrrecs i els interessos de demora aplicant el tipus d'interès legal, un cop transcorregut un mes
des del venciment de l'obligació.

 

Art. 7è. Bonificacions.

7.1. Bonificacions per raó del subjecte passiu.

A les mostres que provenen d'organismes de les administracions públiques se'ls podrà aplicar un descompte del
40%.

7.2. Bonificacions per raó del nombre de mostres.

7.2.1. A les mostres d'empreses i particulars, la bonificació a aplicar es farà segons el nombre de mostres
entrades anualment:

 

Nombre de mostres anuals Bonificació

Fins a 100 10%

De 100 a 200 20%

200 o més 40%

 

 

En qualsevol cas, serà necessària una sol·licitud prèvia de la persona interessada on es comprometi a complir
les condicions que determinen la bonificació.

7.2.2 La bonificació s'aplicarà a partir de la primera mostra i al final de l'exercici es regularitzaran les
bonificacions aplicades, si és el cas. Si el nombre de mostres compromeses per un client s'ha sobrepassat al
finalitzar l'any, l'ASPB podrà optar per aplicar un descompte en l'import de la següent factura.

7.3. Aquestes bonificacions són incompatibles entre si. A cada liquidació s'aplicarà la que resulti més favorable
al subjecte passiu.

 

ANÀLISIS FÍSICO-QUÍMIQUES

 

CODI I NOM PROCEDIMENT PREU
ANALÍTICA

  

ANÀLISIS GENERAL EN ALIMENTS PER CROMATOGRAFIA DE LÍQUIDS

MA/2/08001 Determinació de sucres en aliments 100,00 €
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MA/2/08650 Determinació d' edulcorants, conservadors i cafeïna en aliments per CL DAD 85,00 €

MA/2/11100 Determinació conservadors orgànics en aliments per CL DAD 110,00 €

MA/2/12000 Determinació antioxidants en aliments per CL DAD 80,00 €

MA/2/16100 Determinació colorant natural àcid carmínic, carmí, cotxinilla (E-120) en aliments per CL
DAD

125,00 €

MA/2/16200 Determinació colorants artificials en aliments per CL DAD 125,00 €

MA/2/16400 Anàlisi de Colorants Sudan en condiments i salses per CL MS/MS 250,00 €

MA/2/22350 Determinació HAPs en aliments per CL FLD 200,00 €

MA/2/24200 Determinació aflatoxines B-G en aliments per CL FLD 160,00 €

MA/2/24204 Determinació d'Aflatoxina M1 en aliments per CL FLD 170,00 €

MA/2/24213 Determinació d'ocratoxina A en aliments per CL-FLD 160,00 €

MA/2/24240 Determinació d'amines biògenes per CL FLD 170,00 €

MA/2/24260 Determinació de patulina en aliments per CL-DAD 140,00 €

MA/2/24400 Determinació Toxines Fusarium en aliments per CL MS/MS 200,00 €

MA/2/24500 Determinació de àcid domoic en aliments per CL-DAD 160,00 €

MA/2/24550 Anàlisi de biotoxines marines lipofíliques en mol·luscs bivalves per CL-HRMS 500,00 €

MA/2/24600 Determinació d'alcaloids tropànics per CL MS/MS 250,00 €

 

ANÀLISIS GENERAL EN ALIMENTS PER CROMATOGRAFIA DE GASOS

MA/2/13003 Determinació d'àcids grassos en aliments per CG FID 130,00 €

MA/2/14000 Determinació d'esterols en aliments per CG FID 180,00 €

MA/2/15010 Determinació de metanol , acetat d'etil i alcohols superiors per CG FID 120,00 €

MA/2/22400 Determinació 3-mcpd en salses de soja i proteïna de soja per CG MS 200,00 €

MA/2/22420 Esters de 3-mcpd per CG MS 300,00 €

MA/2/22450 Determinació d'etilcarbamat en vins i licors per CG MS 235,00 €

MA/2/22600 Determinació de furà en aliments per CG MS 225,00 €

MA/2/23200 Determinació de compostos volàtils en aliments per HS GC-MS 250,00 €

 

ANÀLISIS DE CONTAMINANTS AMBIENTALS

MA/2/20100 Determinació de plaguicides , PCBs, PCNs i HAPS en aigües per CG MS/MS 225,00 €

MA/2/20230 Determinació de nicotina en filtres per CG/MS 60,00 €
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MA/2/20280 Contaminants orgànics atmosfèrics per TD CG-MS 100,00 €

MA/2/20300 Determinació de plaguicides en aigües per CL MS/MS 200,00 €

MA/2/22320 Determinació d'hidrocarburs policíclics aromàtics en filtres de suport atmosfèric per CL-
FLD

225,00 €

MA/2/30470 Determinació compostos orgànics volàtils en aigua per P&T CG-MS 100,00 €

 

ANÀLISIS DE CONTAMINANTS DE PROCESSAT EN ALIMENTS I AIGÜES PER CL

MA/2/22500 Determinació d'acrilamida en aliments per CL HRMS 250,00 €

MA/2/22700 Determinació de melamina per CL MS/MS 225,00 €

MA/2/22850 Determinació de BADGEs per CL MS/MS 240,00 €

 

ANÀLISIS DE PLAGUICIDES I COMPOSTOS PERSISTENTS EN ALIMENTS PER CG i CL -MS/MS QqQ I HRMS

MA/2/20000 Anàlisi de plaguicides (tractament) 200,00 €

MA/2/20260 Determinació plaguicides per CG-MS-MS (a sumar a tractament) 50.00 €

MA/2/20265 Determinació PCB's per CG MS/MS 250,00 €

MA/2/20295 Determinació de ditiocarbamats en productes vegetals per CG MS (a sumar a
tractament)

150,00 €

MA/2/20320 Determinació plaguicides per CL MS/MS (a sumar a tractament) 50,00 €

MA/2/20400 Determinació plaguicides polars QUATS per CL MS/MS (a sumar a tractament) 150,00 €

MA/2/22200 Determinació de nitrosamines per CG MS/MS 250,00 €

MA/2/22900 Determinació de PBDEs i PCNs per CG MS/MS 250,00 €

 

ANÀLISIS DE RESIDUS FÀRMACS VETERINARIS PER CL MS/MS I HRMS I HRMS

MA/2/19110 Anàlisi de tireostàtics per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19150 Determinació d'antiinflamatoris no esteroideus (AINES) per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19210 Anàlisi d'antibiòtics en múscul per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19250 Anàlisi d'antibiòtics en aliments líquids per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19310 Anàlisi de beta-agonistes per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19350 Anàlisi de Nitroimidazols per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19410 Anàlisi d'avermectines per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19450 Anàlisi d'aminoglucòsids en mel, ronyo per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19510 Anàlisi de cloramfenicol per CL MS/MS i HRMS 550,00 €
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MA/2/19560 Anàlisi de Nitrofurans per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19610 Anàlisi de Corticosteroids en fetge per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19660 Anàlisi d'antibiòtics polipeptídics per CL HRMS 550,00 €

MA/2/19710 Anàlisi de Colorants Zoosanitaris en peix per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19750 Anàlisi de Coccidiostàtics en múscul per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19810 Anàlisi de benzodiazepines en orina per CL MS/MS i HRMS 550,00 €

MA/2/19850 Anàlisi d'hormones en orina per CL-HRMS 550,00 €

MA/2/19950 Anàlisi de Toltrazuril en múscul per CL-HRMS 550,00 €

 

ANÀLISI FISICO-QUÍMICA I DE COMPOSTOS INORGÀNICS

MA/2/01001 Determinació del pes 12,00 €

MA/2/01002 Determinació de volum total 12,00 €

MA/2/01012 Densitat 18,00 €

MA/2/02001 Determinació del pH en aliments 15,00 €

MA/2/02004 Anàlisi de sulfit en aliments per cromatografia iònica 70,00 €

MA/2/02007 Anàlisi de nitrits i nitrats en aliments i additius per cromatografia iònica 80,00 €

MA/2/02009 Determinació d'àcids orgànics en aliments per cromatografia iònica 65,00 €

MA/2/02010 Determinació de fluorur en additius alimentaris per cromatografia iònica 80.00 €

MA/2/03100 Determinació de l'acidesa fixa i volàtil en vinagres i begudes alcohòliques per valoració
potenciomètrica

55,00 €

MA/2/03300 Determinació de l'acidesa en aliments per valoració potenciomètrica 31,00 €

MA/2/03400 Determinació d'agents reductors en aliments per iodometria 35,00 €

MA/2/04101 Determinació gravimètrica de la humitat i components volàtils en aliments 45,00 €

MA/2/05101 Determinació gravimètrica de greix en aliments per extracció etèria 45,00 €

MA/2/05104 Determinació gravimètrica de greix pel mètode de Gerber 50,00 €

MA/2/05108 Determinació gravimètrica de greix pel mètode de Röse-Gottlieb 45,00 €

MA/2/05110 Impureses en olis per gravimetria 75,00 €

MA/2/05202 Determinació de l'índex de peròxids en olis i greixos per valoració potenciomètrica 55,00 €

MA/2/05204 Absorció UV dels olis d'oliva 55,00 €

MA/2/05209 Compostos polars en olis fregits 50,00 €

MA/2/05220 Determinació d'àcid ascòrbic per UV/VIS 55,00 €
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MA/2/06001 Determinació de nitrogen total pel mètode Kjeldahl en aliments 75,00 €

MA/2/07101 Determinació de cendres en aliments 45,00 €

MA/2/07214 Anàlisi de clorurs per potenciometria en aliments 30,00 €

MA/2/07312 Anàlisi de diòxid de titani per ICP-MS en aliments 65,00 €

MA/2/07410 Anàlisi de metalls en aliments per ICP-MS (tractament) 70,00 €

MA/2/07410 Anàlisi de metalls en aliments per ICP-MS (per element) 10,00 €

MA/2/07420 Anàlisi de Na, Ca, Mg i K en aliments per ICP-MS (tractament) 70,00 €

MA/2/07420 Anàlisi de Na, Ca, Mg i K en aliments per ICP-MS (per element) 10,00 €

MA/2/07450 Anàlisi d'espècies d'arsènic en aliments per IC- ICP-MS (tractament) 70,00 €

MA/2/07450 Anàlisi d'espècies d'arsènic en aliments per IC- ICP-MS (per element) 10,00 €

MA/2/10214 Anàlisi de CO en productes de la pesca 100,00 €

MA/2/10215 Determinació de fosfats afegits per càlcul en productes carnis 30,00 €

MA/2/10606 Determinació de peròxid d'hidrogen en aigües i productes de la pesca per UV 50,00 €

MA/2/15100 Grau alcohòlic 45,00 €

MA/2/17053 Determinació de nitrogen bàsic volàtil total (NBVT) per destil·lació i valoració
potenciomètrica

45,00 €

MA/2/17060 Determinació d'Hidroxiprolina en productes carnis i derivats per espectrofotometria 75,00 €

MA/2/17070 Determinació de metalls pesants en additius alimentaris per colorimetria 45,00 €

MA/2/18021 Determinació de Gluten en aliments 250,00 €

MA/2/30240 Anàlisi de mercuri i metil-mercuri en productes de la pesca, làctics i additius per ICP-MS
(per determinació)

80,00 €

 

ANÀLISI DE MOSTRES AMBIENTALS (AIGÜES I SUPORT ATMOSFÊRIC)

MA/2/00500 Determinació de color en aigües per colorimetria 25,00 €

MA/2/00510 Determinació de l'olor i el sabor de l'aigua 25,00 €

MA/2/02001 Determinació del pH en aigües 15,00 €

MA/2/02002 Anàlisi d'anions en aigües per cromatografia iònica 60,00 €

MA/2/02003 Anàlisi de clorits i clorats en aigües per cromatografia iònica 60,00 €

MA/2/02006 Anàlisi de cations en aigües per cromatografia iònica 60,00 €

MA/2/06001 Determinació de nitrogen total pel mètode kjeldahl en aigües 75,00 €

MA/2/07460 Anàlisi de metalls en aigües per ICP-MS (tractament) 40,00 €
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MA/2/07460 Anàlisi de metalls en aigües per ICP-MS (per element) 10,00 €

MA/2/07480 Anàlisi de metalls en filtres atmosfèrics per ICP-MS (tractament) 70,00 €

MA/2/07480 Anàlisi de metalls en filtres atmosfèrics per ICP-MS (per element) 10,00 €

MA/2/30109 Determinació de cianurs lliures i totals en aigües per colorimetria 60,00 €

MA/2/30213 Determinació de la conductivitat 13,00 €

MA/2/30400 Determinació de l'oxidabilitat del permanganat en aigua per valoració potenciomètrica 36,00 €

MA/2/30420 Determinació de tensioactius aniònics en aigües per colorimetria 60,00 €

MA/2/30503 Determinació de la demanda química d'oxigen (DQO) en aigües per colorimetria 58,00 €

MA/2/30504 Determinació de la terbolesa en aigua per turbidimetria 25,00 €

MA/2/30506 Determinació de l'alcalinitat d'aigües per valoració potenciomètrica 35,00 €

MA/2/30512 Determinació dels sòlids en suspensió i sòlids dissolts en aigua per gravimetria 50,00 €

MA/2/30516 Determinació de clor residual total i lliure per colorimetria 25,00 €

MA/2/30523 Determinació del residu total en l'aigua per gravimetria 50,00 €

MA/2/31200 Determinació del material particulat per gravimetria 22,00 €

 

 

ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES

 

CODI I NOM PROCEDIMENT PREU
ANALÍTICA

 

ANÀLISI MICROBIOLÔGICA GENERAL

MA/1/0003 Recompte de fongs filamentosos i llevats en aliments. Tècnica de recompte de colònies (NF V
08-059:2002)

30,00 €

MA/1/0004 Detecció de Salmonella spp en aliments (ISO 6579:2002) 50,00 €

MA/1/0005 Detecció de Listeria monocytogenes en aliments (ISO 11290-1:1996/A1:2004) 50,00 €

MA/1/0006 Recompte de Listeria monocytogenes en aliments. Tècnica de recompte de colònies (ISO
11290-2:1998/A1:2004)

50,00 €

MA/1/0008 Recompte de microorganismes aerobis mesòfils. Tècnica de recompte de colònies a 35ºC 30,00 €

MA/1/0009 Recompte de microorganismes aerobis en aliments. Tècnica de recompte de colònies a 30ºC
(ISO 4833:2003)

30,00 €

MA/1/0010 Recompte d'enterobacteris en aliments. Tècnica de recompte de colònies (ISO 21528-
2:2004)

30,00 €

MA/1/0013 Recompte d'Escherichia coli b-glucuronidasa positius en aliments. Tècnica de recompte de
colònies a 44ºC (Protocolo Biomerieux 12/5-01/99 validat front a ISO 16649-2:2001)

30,00 €
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MA/1/0014 Recompte d'estafilococs coagulasa positius (S.aureus i altres espècies) en aliments. Tècnica
de recompte de colònies (ISO 6888-2:1999)

50,00 €

MA/1/0015 Detecció d'estafilococs coagulasa positius (S.aureus i altres espècies) en aliments (ISO 6888-
3:2003)

30,00 €

MA/1/0016 Detecció d'enterobacteris en aliments (ISO 21528-1:2004) 30,00 €

MA/1/0022 Detecció de Vibrio cholerae en aliments (ISO 21872-1:2007) 50,00 €

MA/1/0025 Detecció de coliformes en aliments (FDA, BAM:2002) 30,00 €

MA/1/0028 Recompte de Clostridium perfringens en aliments. Tècnica de recompte de colònies (ISO
7937:2004)

50,00 €

MA/1/0029 Detecció d'Escherichia coli presumptius en aliments (ISO 7251:2005) 50,00 €

MA/1/0030 Recompte de Bacillus cereus presumptius en aliments. Tècnica de recompte de colònies a
30ºC (ISO 7932:2004)

50,00 €

MA/1/0031 Detecció de Bacillus cereus presumptius en aliments (ISO 21871:2006) 50,00 €

MA/1/0038 Detecció de Shigella en aliments (ISO 21567:2004) 50,00 €

MA/1/0040 Detecció de Vibrio parahaemolyticus en aliments (ISO 21872-1:2007) 65,00 €

MA/1/0049 Detecció de Yersinia enterocolítica en aliments (ISO 10273:2003) 50,00 €

MA/1/0050 Detecció de E. coli O157 en aliments (ISO 16654:2001) 50,00 €

MA/1/0053 Recompte d'esporoformadors aerobis mesòfils (APHA, 2001) 40,00 €

MA/1/0055 Recompte de Vibrio parahaemolyticus. Tècnica del nombre més probable. 60,00 €

MA/1/0058 Recompte de coliformes en aliments. Tècnica de recompte de colònies a 37ºC (Protocolo
Biomerieux 12/20-12/06 validat front a ISO 4832:2006)

30,00 €

MA/1/0059 Detecció de Campylobacter spp en aliments (ISO 10272-1:2006) 50,00 €

MA/1/0060 Investigació i identificació de larves d'Anisakidae 50,00 €

MA/1/0072 Recompte de bacteris anaerobis sulfitoreductors en aliments (ISO 15213:2003) 50,00 €

MA/1/0076 Detecció d'enterotoxines estafilocòciques en aliments. Assaig immunofluorescent enzimàtic
(VIDAS STAPH ENTEROTOXIN II) (Mètode europeu CRL:2010)

80,00 €

MA/1/0077 Investigació de toxina diarreica de Bacillus cereus. Tècnica d'aglutinació passiva de làtex en
fase reversa (BCET-RPLA)

75,00 €

MA/1/0082 Recompte d'Escherichia coli en mol·luscs vius. Tècnica del nombre més probable (ISO/TS
16649-3:2015)

60,00 €

MA/1/0088 Detecció Cronobacter spp (Enterobacter sakazakii) en llet en pols, preparats deshidratats per
lactants i preparats de continuació (ISO/TS 22964:2006)

50,00 €

MA/1/0089 Detecció de larves de Trichinella spp. Mètode de digestió amb agitador magnètic
(REGLAMENT (CE) NÚM. 2015/1375)

30,00 €

MA/1/0098 Investigació de sensibilitat/resistència antimicrobianes i concentració mínima inhibitòria
(Método europeu CLSI)

80,00 €
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MA/1/0102 Detecció d'Escherichia coli O157 en aliments. Assaig immunofluorescent enzimàtic (VIDAS UP
E.COLI O157) (Protocol Biomerieux 12/25-05/09)

75,00 €

MA/1/0103 Detecció de Cronobacter spp (Enterobacter sakazakii) en aliments (ISO/TS 22964:2006) 50,00 €

MA/1/0104 Subtificació molecular per PFGE d'Escherichia coli O157:H7, E. Coli no O157 (STEC),
Salmonella, Shigella sonnei i Shigella flexneri (Protocol Pulsenet (CDC))

200,00 €

MA/1/0106 Estudi antigènic de Salmonella spp (ISO/TR 6579-3:2014) 50,00 €

MA/1/0109 Recompte de Campylobacter en aliments (Protocol Microval RQA2010LR38) 50,00 €

MA/1/0110 Subtipificació molecular per PFGE de Campylobacter spp (Protocol Pulsenet (CDC)) 200,00 €

MA/1/0117 Recompte de bacteris aerobis termòfils. Tècnica de recompte en placa a 55ºC 30,00 €

MA/1/0128 Determinació de l'activitat de l'aigua (aw) 45,00 €

MA/1/0129 Tipificació d'enterotoxina estafilocòcica. Tècnica d'aglutinació passiva de làtex en fase reversa
(SET-RPLA)

50,00 €

MA/1/1004 Investigació d'enteropatògens en mostres de femtes humanes en casos de gastroenteritis
aguda

150,00 €

MA/1/1009 Investigació d'enteropatògens en mostres de femtes d'animals 100,00 €

MA/1/1010 Investigació de bacteris patògens en mostres d'insectes 150.00 €

MA/1/1011 Detecció de patògens en mostres de superfície 80,00 €

MA/1/3000 Detecció de Proteus spp en aliments 90,00 €

MA/1/3001 Detecció de Staphylococcus aureus en aliments 40,00 €

MA/1/3002 Detecció d'anaerobis sulfitoreductors en aliments 40,00 €

MA/1/3003 Recompte de microorganismes aerobis i anaerobis facultatius en aliments. Tècnica de
recompte de colònies a 30ºC.

30,00 €

MA/1/3004 Recompte d'enterococs en aliments. Tècnica de recompte de colònies. 40,00 €

 

ANÀLISI MICROBIOLÒGICA DE MOSTRES D'AIGÜES I AMBIENTALS

MA/1/0007 Recompte d'espores de clostridis sulfito-reductors en aigües. Mètode de filtració per
membrana (ISO 6461-2:1986)

50,00 €

MA/1/0012 Recompte de microorganismes a 36ºC i a 22ºC en aigües. Tècnica de abocament en placa
(ISO 6222:1999)

30,00 €

MA/1/0019 Recompte d'enterococs intestinals en aigües. Mètode de filtració per membrana (ISO 7899-
2:2000)

50,00 €

MA/1/0020 Detecció de Salmonella spp en aigües (ISO 19250:2010) 50,00 €

MA/1/0046 Recompte de Pseudomonas aeruginosa en aigües. Mètode de filtració per membrana (ISO
16266:2008)

50,00 €

MA/1/0047 Detecció i recompte de Legionella spp en aigües amb identificació de L.pneumophila. Mètode
de sembra després de concentrar per filtració (ISO 11731:1998)

100.00 €
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MA/1/0052 Recompte d'Eschericha coli en aigües. Mètode de filtració per membrana amb baix contingut
de microbiota (ISO 9308-1:2014)

50,00 €

MA/1/0091 Recompte de coliformes i Escherichia coli en aigües. Mètode idexx colilert-18/quanty tray
(ISO 9308-2:2012)

80,00 €

MA/1/0092 Recompte de coliformes i E. coli en sorres. Mètode idexx colilert-18/quanty tray 80,00 €

MA/1/0096 Recompte de Legionella spp amb identificació de L. pneumophila en aigües. Mètode de
filtració directa sobre membrana (ISO 11731-2:2004)

100,00 €

MA/1/0097 Recompte d'enterococs en sorres: Mètode idexx enterolert-e/quanti-tray/2000 80,00 €

MA/1/0111 Detecció de Shigella spp en aigües 50,00 €

MA/1/0115 Detecció de Legionella spp amb identificació de Legionella pneumophila en escovillons.
Mètode de filtració directa sobre membrana.

100,00 €

MA/1/0119 Subtipificació molecular per PFGE de Legionella spp 200,00 €

MA/1/0122 Recompte de Legionella pneumophila serogrup 1 i serogrup 2-15 100,00 € 

MA/1/0124 Recompte de microorganismes a 22ºC en aigües. Tècnica de diàlisi d'abocament en placa
(ISO 6222:1999)

30,00 €

MA/1/0126 Recompte d'Eschericha coli en aigües de mar. Mètode de filtració per membrana (ISO 9308-
1:2014)

50,00 €

MA/1/0132 Recompte de Clostridium perfringens en aigües. Mètode de filtració per membrana (ISO
14189:2013)

50,00 €

MA/1/0134 Determinació de Salmonella spp en sorres 100,00 €

MA/1/0135 Determinació de Campylobacter spp en sorres 100,00 €

 

ANÀLISI MICROBIOLÒGICA PER TÈCNIQUES PCR

MA/1/0087 Detecció de Legionella pneumophila per PCR en temps real en extractes d'àcids nucleics de
mostres d'aigua

150,00 €

MA/1/0100 Detecció de Legionella spp per PCR en temps real en extractes d'àcids nucleics de mostres
d'aigua

150,00 €

MA/1/0105 Detecció de Norovirus (genogrups I & II) per RT-PCR en temps real en extractes d'àcids
nucleics de mostres d'aliments (ISO/TS 15216-2:2013)

200,00 €

MA/1/0108 Detecció dels gens de virulència STX1, STX2 I EAE en soques d'Escherichia coli. Mètode
d'amplificació per PCR (ISO/TS 13136:2012 Annex C)

150,00 €

MA/1/0113 Detecció d'Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) en aliments. Mètode
d'amplificació per PCR en temps real. Determinació dels serogrups O157, O26, O111, O103 i
O145 (ISO/TS 13136:2012). Determinació del serotip O104:H4 (Protocol EURL, 2013)

150,00 €

MA/1/0116 Detecció del gen FLICH7 en soques d'Escherichia coli. Mètode d'amplificació per PCR 150,00 €

MA/1/0118 Identificació i diferenciació de Salmonella typhimurium i la seva variant monofàsica per PCR
convencional (EFSA Journal, 2010). Detecció dels antígens flagel·lars de segona fase H:e,n,x
i H:1,2 en Salmonella spp per PCR convencional.

150,00 €

MA/1/0127 Identificació de Campylobacter jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis i C. fetus subsp. Fetus. 150,00 €
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Mètode d'amplificació per PCR.

MA/1/0131 Detecció de Salmonella spp en aliments per PCR en temps real (IQ-Check Salmonella II) 75,00 €

MA/1/0133 Detecció de Listeria monocytogenes en aliments per PCR en temps real (IQ-Check Listeria
monocytogenes II)

75,00 €

MA/1/1007 Detecció de Norovirus (genogrup I & II) per RT-PCR en temps real en extractes d'àcids
nucleics de mostres de femta, vòmit i ambientals

200,00 €

MA/1/1008 Detecció de Chlamydophila psittaci per PCR en temps real en extractes d'àcids nucleics de
mostres de femta

150,00 €

 

 

SUPORT GENERAL LABORATORI

 

CODI I NOM PROCEDIMENT PREU
ANALÍTICA

SUPORT GENERAL LABORATORI

MA/1/1000 Detecció de l'Interferon gamma. Assaig immunoenzimàtic (QUANTIFERON - TB GOLD
IN - TUBE)

125,00 €

MA/2/00600 Preparació farmacològica de solució de metadona 16 €/L

 

 

PREUS PÚBLICS DE CONSULTORIA i ASSESSORAMENT EN MATERIA DE SALUT PÚBLICA ANY 2017

Concepte. Consultoria i assessorament dels tècnics de l'Agència de Salut Pública de Barcelona a altres entitats.

Obligació del pagament. Estan obligats al pagament de les tarifes totes les persones físiques i jurídiques que
sol·licitin la realització dels serveis esmentats a l'article anterior.

Quantia. Les tarifes a aplicar per a consultoria i assessorament incorporaran els conceptes de :

1.- Els costos associats als estudis previs necessaris per a la iniciació del treball

2.- Repercussió del cost de la dedicació en hores del personal tècnic propi. La referència és:

Consultor Senior: 71,20 euros / hora

Consultor Junior: 53,50 euros / hora

3.- La repercussió dels costos indirectes, com el material, el transport o altres serveis tècnics o material
fungible que s'utilitzin

Data d'aprovació i vigència. Aquests preus començaran a regir l'1 de gener de 2017 i continuaran vigents
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

 

(17.065.013)
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