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COMITÈ DE BIOSEGURETAT 

ACTA NÚM. 17 
 

 

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. 

- Dr. Antoni Bennàsar Figueras, professor titular d’universitat de l’àrea de 
Microbiologia 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.  

- Dr. Jeroni Galmés Galmés, professor titular d’universitat de l’àrea de Fisiologia 
Vegetal del Departament de Biologia. 

- 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 de la UIB. Secretari del Comitè de Bioseguretat. 
 

 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Estat de la revisió de les autoritzacions concedides abans de la creació del 

Comitè, i dels grups i serveis que encara no han fet cap notificació. 

3. Instal·lacions notificades a la Comissió Nacional de Bioseguretat, pendents 
d’autorització. 

4. Cinquena edició del curs de bioseguretat. 

5. Control de les instal·lacions susceptibles de contaminació amb Legionella (RD 

865/2003). 
6. Visita al nou laboratori de la Facultat de Ciències per a pràctiques en condicions 

de bioseguretat. 

7. Afers de tràmit. 

8. Torn obert de paraules. 
 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
A les 10.15 h del dia 2 de juny de 2017, 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 de la reunió anterior (núm. 
16, annex 1), i per això se signa. 

 

Es comenta l’estat de diversos assumptes acordats a la darrera reunió del Comitè: 
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 Francesca Garcias comenta que va quedar deserta la plaça d’alumne 

col·laborador que va sol·licitar per fer un estudi de viabilitat del magatzem de 

residus. Per la seva banda, Antoni Bennàsar explica que li han concedit dues 
places d’alumne col·laborador per fer anàlisis de contaminació ambiental als 

laboratoris i aules, i que començaran a fer els estudis aquest mes de juny. 

 Francesca Garcias informa que va sol·licitar al vicerector d’Investigació i 
Postgrau un magatzem refrigerat per als residus sanitaris, i que també li va 

lliurar un pressupost per realitzar un control microbiològic periòdic d’autoclaus i 

mesures de la contaminació microbiològica de l’aire i superfícies dels 

laboratoris. Encara no ha rebut resposta sobre aquestes propostes, per la qual 
cosa enviarà un recordatori al vicerector. 

 Santiago Hernández comenta que s’ha aprovat la revisió anual de les cabines de 

seguretat biològica a càrrec del pressupost general de la UIB, i que està pendent 
de fixar les dates. 

 Respecte al curs de bioseguretat específic per als PAS de laboratori (versió 

reduïda), Santiago Hernández comenta que estava previst per al primer semestre, 
però no s’ha pogut fer per problemes d’agenda. S’acorda que s’impartirà en el 

segon semestre, abans de la cinquena edició del curs de bioseguretat complert. 

 

 

2. Estat de la revisió de les autoritzacions concedides abans de la creació del 

Comitè, i dels grups i serveis que encara no han fet cap notificació. 

 

 Sobre la revisió de les autoritzacions concedides abans de la creació del Comitè 
(queden pendents els grups de Microbiologia, Immunologia i Fisiologia 

Vegetal), Santiago Hernández comenta que no ha pogut revisar-ne cap a causa 

de l’acumulació de feines del Servei de Prevenció, i que ho farà el segon 
semestre. 

 Quant als laboratoris que encara no han fet la notificació (grups de 

Neurofarmacologia; Evidència, Estils de Vida i Salut; Genètica Humana; 

Neurofisiologia; Neurofisiologia del Son; Investigació Clínica i Traslacional; 
Serveis Cientificotècnics; Facultat de Medicina), el Comitè enviarà un 

recordatori als responsables. Sobre la Facultat de Medicina, Santiago Hernández 

informa que s’utilitzen cadàvers i restes humanes per a les pràctiques docents, i 
que és important disposar d’un certificat d’absència d’agents infecciosos per part 

del centre que subministra aquest material; també tenen previst realitzar per 

primera vegada les pràctiques de microbiologia durant el proper curs. 

 

 

3. Instal·lacions notificades a la Comissió Nacional de Bioseguretat, pendents 

d’autorització. 

 

 Insectari: el dia 9 de febrer es va enviar un informe a la CNB justificant la 

correcció de les deficiències que havien notificat, i la CNB va trametre 

l’autorització d’instal·lació de tipus 2 el dia 20 març. 

 Grup de Química bioinorgànica i bioorgànica: el dia 16 de gener es va enviar un 
informe a la CNB justificant la correcció de les deficiències que havien notificat. 

La CNB va trametre l’autorització d’instal·lació de tipus 1 a la Conselleria de 

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, però encara no ha arribat a la UIB. La 
reclamarem. 
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 Grup de Metabolisme energètic i nutrició: l’autorització està pendent de la 

revisió de la cabina de seguretat biològica. 

 
 

4. Cinquena edició del curs de bioseguretat. 

 

Es proposen les dates següents: dies 17, 18, 19 i 20 d'octubre, de 16 a 18 h, i examen dia 
27 d’octubre. Tots els assistents hi estan d’acord. 

 

 

5. Control de les instal·lacions susceptibles de contaminació amb Legionella (RD 

865/2003). 

 

Santiago Hernández comenta que el Comitè de Bioseguretat hauria de conèixer quines 

instal·lacions de la UIB són susceptibles de contaminació amb Legionella, i quines 
actuacions està realitzant el Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat 

Tècnica al respecte, en compliment del Reial decret 865/2003. S’acorda que el Comitè 

sol·licitarà aquesta informació per escrit. 

 

 

6. Visita al nou laboratori de la Facultat de Ciències per a pràctiques en condicions 

de bioseguretat. 

 
S’organitza una visita al nou laboratori per a pràctiques en condicions de bioseguretat 

que s’ha habilitat a l’edifici Guillem Colom Casasnovas. Assisteixen les persones 

següents: 

 Tots els membres del Comitè de Bioseguretat. 

 Pere Tauler, en representació del Vicerectorat de Campus, Cooperació i 

Universitat Saludable. 

 Antoni Amengual, degà de la Facultat de Ciències. 

 Ana Proenza i Oliver Vögler, vicedegans i caps d’estudis de la Facultat de 
Ciències. 

 Jerònia Lladó, secretària de la Facultat de Ciències. 

 Joan Margarit, enginyer tècnic del Servei de Patrimoni, Contractació, 
Infraestructura i Unitat Tècnica. 

 

Es comprova que el laboratori disposa de tots els requisits exigibles a les instal·lacions 

de bioseguretat de nivell 2, segons el Reial decret 664/1997, a excepció de la cabina de 
seguretat biològica, que es comprarà l’any vinent. 

 

Es comenta que hi ha poc espai per als equips i aparells (geleres, incubadors, etc.) i, per 

això, seria convenient ampliar el laboratori, incorporant-hi els banys que estan adossats. 
Pere Tauler i Joan Margarit diuen que estudiaran la proposta. 

 

També es comenta que les cadires de laboratori que s’han comprat són de tela, quan 

haurien de ser de material impermeable per facilitar-ne la desinfecció. Antoni Amengual 
i Pere Tauler diuen que estudiaran la possibilitat de canviar les cadires. 

 

Antoni Amengual comenta que ha sol·licitat la compra d’armariets per a l’alumnat, que 

s’ubicaran a l’exterior del laboratori. 
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Francesca Garcias comenta que aquest laboratori ha suposat un gran avanç per a la 

bioseguretat a la UIB, i agraeix l’esforç a la Facultat de Ciències i al Vicerectorat de 

Campus, Cooperació i Universitat Saludable. Recalca que és molt important assignar a 
aquest laboratori les pràctiques de les assignatures que impliquin risc biològic de nivell 

2. En aquest sentit, informa als assistents que els únics professors que han notificat al 

Comitè de Bioseguretat la utilització d’agents i mostres de grup de risc 2 a les 

pràctiques des de l’any 2014 són: 
 

Professor/a Assignatura Laboratori on s’impartien 

les pràctiques 

Nivell 

bioseguretat 

necessari 

Oliver Vögler 20107 Operacions Bàsiques de 
Laboratori 

GMLAB17 Guillem Colom 2 

Balbina Nogales 20136 Microbiologia Aplicada GMLAB22 Guillem Colom 2 

Rafael Bosch Laboratori Integrat II Lab.19 Mateu Orfila 2 

Antoni Bennàsar Anàlisis microbiològiques Lab.19 Mateu Orfila 2 

Miquel A. Miranda Parasitologia Lab. pràctiques Zoologia 2 

Joan March 21429-Laboratori Integrat de 

Química 

QA 219 Mateu Orfila 2 

Balbina Nogales 20130 Fisiologia i Genètica de les 
Interaccions Planta-Microorganisme 

GMLAB15 Guillem Colom 
(Genètica) 

1 

Francisca Barceló Bioenergètica  Sense risc 

 

 

S’acorda que el Comitè de Bioseguretat enviarà un recordatori a tot el professorat, 
mitjançant el Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització, perquè actualitzi les 

dades de la comunicació inicial o notifiqui els riscs biològics de les pràctiques si no ho 

va fer l’any 2014. 

 
Així mateix, s’acorda que es posarà un cartell de bioseguretat de nivell 2 a la porta del 

nou laboratori de la Facultat de Ciències, però el Comitè de Bioseguretat no podrà 

emetre l’autorització pertinent fins que no s’hi instal·li la cabina de seguretat biològica. 

 

 

7. Afers de tràmit. 

 

No hi ha afers de tràmit. 
 

 

8. Torn obert de paraules. 

 
Ningú no fa cap intervenció. 

 

 

I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 13 hores. 
 

El secretari,       Vist i plau 

        La presidenta,  


