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Reunió del Comitè de Bioseguretat 
Acta núm. 20 
 
 
Assistents 
 
Membres 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 (núm. 19, annex 1).  
2. Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè (annex 2). 
3. Setena edició del curs de bioseguretat, que s’impartirà per octubre de 2019, a 

través de la FUEIB. Proposa de dates. 
4. Nova normativa sobre Biocustòdia (Orden PCI/168/2019) (annex 3). 
5. Afers de tràmit.  
6. Torn obert de paraules.  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears es reuneix en sessió 
ordinària a les 10 hores del dia 29 de març de 2019, a la sala de reunions de l’edifici 
dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca. 
 
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. 
19, annex 1), i per això se signa. 
 
2. Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè (annex 2).  
 
 Grup de Genètica Humana (dra. Cori Ramón): 
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Es revisa i l’informe d’avaluació de riscs biològics del Servei de Prevenció. Atès que es 
compleixen totes les mesures de protecció i contenció corresponents al nivell de 
bioseguretat 2, s’acorda emetre informe favorable. No es manipulen OMG, per tant no 
cal fer cap comunicació a la Comissió Nacional de Bioseguretat. 
 
 Laboratoris docents i d’anatomia de la Facultat de Medicina (Hospital Son Espases). 
 
Es revisa i l’informe d’avaluació de riscs biològics del Servei de Prevenció. Tots els 
membres estan d’acord en què els cadàvers i les mostres humanes que s’utilitzen als 
laboratoris d’anatomia estan embalsamats i fixats amb formaldehid, la qual cosa 
elimina els riscs biològics i no cal emetre informe favorable. 
 
Quan als laboratoris docents 01 i 02, on es manipulen microorganismes i mostres de 
sang i teixits humans, es compleixen totes les mesures de protecció i contenció 
corresponents al nivell de bioseguretat 2, i per tant s’acorda emetre informe favorable.  
Es sol·licitarà als responsables de l’Hospital la instal·lació d’un rentamans accionat 
amb el colze o el peu, per al laboratori 02. No es manipulen OMG, per tant no cal fer 
cap comunicació a la Comissió Nacional de Bioseguretat. 
 
 Grup FI-TRACE (dr. Manuel Miró). 
 
Es revisa i l’informe d’avaluació de riscs biològics del Servei de Prevenció. Priam 
Villalonga detecta una errada: els filtres de 0,45 micres no retenen tots els bacteris i 
virus (per exemple Legionel·la pot travessar aquests filtres); s’han d’utilitzar filtres de 
0,2 micres. Es corregirà l’informe i s’enviarà a l’IP del grup. També s’han detectat 
diverses deficiències menors que s’han de solucionar (comprar màscares P3, filtres de 
0,2 micres per filtrar les aigües residuals). Quan el grup de recerca demostri que estan 
solucionades, s’emetrà informe favorable. No es manipulen OMG, per tant no cal fer 
cap comunicació a la Comissió Nacional de Bioseguretat. 
 
3. Setena edició del curs de bioseguretat, que s’impartirà per octubre de 2019, 
a través de la FUEIB: proposta de dades. 
 
Santiago Hernández recorda als assistents que l’IRIE, com a responsable del pla de 
formació del PDI, ha organitzat les edicions anteriors del curs, però que la majoria 
d’assistents a la darrera edició eren alumnes universitaris i per això a partir del 2019 
no inclourà el curs dins del pla de formació del PDI. Per aquest motiu, hem demanat 
pressupost de la FUEIB per impartir el curs de bioseguretat, segons el qual l’alumnat 
hauria de pagar uns 80 €.  
 
Príam Villalonga opina que l’alumnat tampoc no hauria de pagar res, atès que estan 
fent una feina als laboratoris, i podria ser perillós per a ells i per a la resta d’usuaris. 
Tots els membres del Comitè hi estan d’acord. Per tant, el secretari demanarà a l’IRIE 
si és possible tornar a fer aquest curs enguany dins del Pla de formació del PDI. 
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S’acorda que, si s’aprova el curs, es farà en aquestes dates: 
Dimarts 15 d'octubre, de 16 a 18h. Toni Bennàsar 2 hores. 
 Dimecres 16 d'octubre, de 16 a 18h. Priam (1 hora) i Teresa (1 hora). 
 Dijous 17 d'octubre, de 16 a 18h. Jeroni 2 hores. 
 Divendres 18 d'octubre, de 16 a 18h. Santi 2 hores. 
 Examen 25 d'octubre, de 16 a 18h. 
 
En el cas que no s’aprovi, es proposarà per al pla de formació del PDI de l’any 2020. 
 
4. Nova normativa sobre Biocustòdia (Orden PCI/168/2019) (annex 3): 
 
Santiago Hernández explica un resum de la nova normativa sobre Biocustòdia, la qual 
implica fer un inventari de patògens, registre d’activitats, codi de conducta, etc. 
 
S’acorda que esperarem a la creació de la Comissió Nacional de Biocustòdia, prevista 
a la citada Ordre, per fer-li una consulta sobre si la UIB ha de fer aquests tràmits, 
tenint en compte que només tenim un nivell de risc 2. 
 
5. Afers de tràmit. 
 
No hi ha afers de tràmit. 
 
6. Torn obert de paraules. 
 
Ningú no fa cap intervenció. 
 
 
I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 11,45 hores. 
 
El secretari, Vist i plau 
 El president, 
 
 


