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Assistents
Membres del Comitè:
Dra. Francesca Garcias Gomila, professora titular d’universitat de l’àrea de Física
Atòmica, Molecular i Nuclear del Departament de Física. Presidenta del Comitè de
Bioseguretat.
Dr. Antoni Bennàsar Figueras, professor titular d’universitat de l’àrea de Microbiologia
del Departament de Biologia.
Dr. Jeroni Galmés Galmés, professor titular d’universitat de l’àrea de Fisiologia Vegetal
del Departament de Biologia.
Dr. Príam de Villalonga Smith, professor contractat doctor de l’àrea de Bioquímica i
Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
Sra. Teresa de Francisco Casado, veterinària responsable de l’estabulari de la UIB.
Dr. Santiago Hernández Allès, tècnic superior de Seguretat i d’Higiene del Servei de
Prevenció propi de la UIB. Secretari del Comitè de Bioseguretat.
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Reglament del Comitè de Bioseguretat: propostes de modificació.
3. Resum de la normativa d’agents biològics i d’organismes modificats
genèticament (OMG). Proposta dels procediments de notificació i revisió.
4. Notificacions d’ús d’OMG sotmeses al Comitè:
- Dra. Paula Oliver (annex 1)
- Dra. Jerònia Lladó (annex 2)
5. Planificació de les properes tasques del Comitè: difusió dels procediments a tots
els grups de recerca, programació del curs de bioseguretat, etc.
6. Afers de tràmit.
7. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
A les 9.30 h del dia 1 de juliol de 2014, a la sala de reunions de l’edifici dels Serveis
Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, es reuneix en sessió ordinària el
Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Tots els assistents estan d'acord amb el contingut de l'acta número 1, de la reunió del dia
5 de juny de 2014, amb la salvetat que el nom del Dr. Jeroni Galmés Galmés apareix
repetit en el llistat d’assistents. Es corregirà i després se signarà.
2. Reglament del Comitè de Bioseguretat: propostes de modificació.
Francesca Garcias explica les aportacions i els dubtes plantejats per alguns membres del
Comitè. S’aprova la inclusió en el Reglament de les aportacions esmentades, i s’acorda
enviar el document resultant al vicerector d’Investigació i Postgrau perquè el presenti al
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Consell de Direcció per a la seva aprovació i publicació posterior en el FOU com a
acord executiu.
També s’acorda que les actes de les sessions s’han d’enviar al vicerector d’Investigació
i Postgrau i s’han de publicar en la web del Comitè de Bioseguretat.
3. Resum de la normativa d’agents biològics i d’organismes modificats
genèticament (OMG). Proposta dels procediments de notificació i revisió.
Santiago Hernández fa un resum de les normatives d’agents biològics i d’OMG, així
com dels procediments de notificació (s’adjunta a aquesta acta la presentació en
PowerPoint).
S’acorda que, tant per a la notificació d’agents biològics com d’OMG, els investigadors
han d’enviar els formularis emplenats al Servei de Prevenció perquè en comprovi el
contingut i, després, els trameti al Comitè de Bioseguretat, si escau amb un informe del
Servei de Prevenció. Un cop aprovats pel Comitè, s’emetran les resolucions pertinents i
si escau es derivaran les notificacions a les autoritats competents (a la Direcció General
de Treball i Salut Laboral en el cas d’agents biològics, o a la Conselleria d’Agricultura
en el cas d’OMG).
S’acorda que els certificats que emeti el Comitè de Bioseguretat inclouran una clàusula
que doni validesa indefinida a la certificació mentre no canviïn les condicions de
seguretat del projecte d’investigació o pràctica docent.
4. Notificacions d’ús d’OMG sotmeses al Comitè:
Es revisa la notificació de la Dra. Paula Oliver (annex 1) i les dues notificacions de la
Dra. Jerònia Lladó (annex 2). Es valoren positivament, atès que en tots els casos són
OMG animals de risc molt baix (tipus 1) i, per tant, el Comitè emetrà els corresponents
informes favorables. En el cas de la Dra. Lladó, s’acorda incloure en el document que,
en el cas que li concedeixin el projecte que ha sol·licitat (carta de l’annex 2), recordi
notificar al Comitè de Bioseguretat la utilització dels virus, de manera prèvia a l’inici
dels treballs.
5. Planificació de les properes tasques del Comitè: difusió dels procediments a tots
els grups de recerca, programació del curs de bioseguretat, etc.
S’acorda demanar d’ofici al degà de la Facultat de Ciències que notifiqui al Comitè de
Bioseguretat les pràctiques docents previstes per a l’any acadèmic 2014-15 que
incloguin la manipulació d’agents biològics, mostres contaminades o OMG, a l’efecte
de determinar les condicions de bioseguretat dels laboratoris de pràctiques i sol·licitar al
vicerectorat corresponent la dotació dels mitjans de seguretat requerits per la normativa.
En la propera reunió es decidirà com s’ha de donar difusió entre el personal investigador
al reglament intern del Comitè de Bioseguretat i els procediments de notificació.
Sobre la formació en bioseguretat, tots els membres estan d’acord que l’àmbit és molt
ampli i serà necessari fer distintes accions formatives per a cada camp (agents biològics,
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mostres contaminades, OMG de plantes, d’animals i de cultius cel·lulars). Aquest
assumpte es tornarà a tractar en la propera reunió del Comitè.
6. Afers de tràmit.
No hi ha afers de tràmit per tractar.
7. Torn obert de paraules.
Antoni Bennàsar demana si els plans d’emergència existents inclouen la possibilitat de
fuita d’OMG. Santiago Hernández i Teresa de Francisco responen que no. S’acorda
modificar el pla d’emergència de l’estabulari per incloure el procediment d’actuació en
cas de fuita d’OMG animals.
S’acorda que la propera reunió ordinària del Comitè es farà el dia 3 d’octubre a les 9.30
h.
I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 11.10 hores.

El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

