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Reunió del Comitè de Bioseguretat 
Acta núm. 24 
 
 
Assistents 
 
Membres del Comitè: 
 Dr. Antoni Bennàsar Figueras, professor titular d’universitat de l’àrea de 

Microbiologia del Departament de Biologia. President del Comitè. 
 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 de la UIB. Secretari del Comitè de Bioseguretat. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Projecte del Dr. Josep Tur, IP del grup NUCOX. “Activitat de recerca i no de 

diagnòstic per avaluar en una cohort poblacional la possible presència d'ARN 
víric i anticossos en front a SARS-CoV-2 en funció si realitza tasques essencials 
en un municipi, davant dels que no les realitzen, així com dels seus fills, 
mitjançant seguiment longitudinal entre els mesos de juny i desembre de 
2020”. Aclariments aportats pel Dr. Tur (annex 2), per a la serva aprovació. 

3.  Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè. 
4. Afers de tràmit. 
5. 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 1 d’octubre de 2020, mitjançant videoconferència 
(plataforma Zoom gestionada pel CTI). El Dr. Jeroni Galmés excusa la seva absència. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Tots els membres estan d'acord amb el contingut de l’acta de la reunió anterior (núm. 
23, annex 1). Atès que és una reunió per videoconferència, el president signarà l’acta 
digitalment o durant la propera reunió presencial del Comitè. 
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2.  Projecte del Dr. Josep Tur, IP del grup NUCOX. “Activitat de recerca i no de 
diagnòstic per avaluar en una cohort poblacional la possible presència d'ARN 
víric i anticossos en front a SARS-CoV-2 en funció si realitza tasques essencials 
en un municipi, davant dels que no les realitzen, així com dels seus fills, 
mitjançant seguiment longitudinal entre els mesos de juny i desembre de 
2020”. Aclariments aportats pel Dr. Tur (annex 2), per a la serva aprovació. 
 
Antecedents: per juliol, el Dr. Josep Tur va iniciar els experiments d’un projecte per 
detectar la presència d'ARN víric i d’anticossos contra SARS-CoV-2 (COVID) en la 
població del municipi d’Andratx. Quan el Comitè es va assabentar que els experiments 
no es duien a terme a un laboratori de bioseguretat i no s’aplicaven les mesures 
mínimes de prevenció i de protecció, ho va comunicar al Vicerector d'Investigació i 
Internacionalització, qui ho va posar en coneixement del Rector, els quals varen 
paralitzar l’activitat fins que no s’adoptessin les mesures preventives adients. El 
Comitè va sol·licitar al Dr. Josep Tur que notifiqués l’activitat i aportés la 
documentació necessària. En la reunió del Comitè de Bioseguretat de dia 22 de juliol 
de 2020, els membres varen analitzar la documentació aportada pel Dr. Tur i varen 
concloure que era insuficient, motiu pel qual se li va demanar informació addicional. 
Durant els mesos de juliol, setembre i octubre, el Dr. Antoni Bennàsar, president del 
Comitè, ha estat supervisant i assessorant al Dr. Tur i els seus investigadors sobre la 
idoneïtat dels protocols de PCR i serològics proposats en termes de bioseguretat, i 
sobre la compra d’equipament addicional de bioseguretat (centrífuga i cabina). 
 
Antoni Bennàsar explica que utilitzen el kit de ROCHE per fer les PCR, que inclou un 
primer pas amb proteïnasa K, el qual inactiva el virus. Aquest pas no es realitza a la 
UIB, sinó a les instal·lacions on es prenen les mostres humanes (centres de salut 
d’Andratx, tasca que realitza el personal sanitari d’aquests centres). El segon pas, que 
sí es realitza als laboratoris de la UIB, consta d’un tractament de 30 minuts a 70 ºC, 
que assegura la inactivació del virus. Aquest pas es realitzarà a la cabina de 
bioseguretat del laboratori de Microbiologia del IUNICS (Edifici Cientificotècnic). Els 
passos posteriors (extracció d’ARN, PCR) no tenen risc biològic i es poden fer a 
qualsevol laboratori. Ha acordat amb el Dr. Tur que les PCR es faran als laboratoris 
dels Serveis Cientificotècnics, no es faran al laboratori de Bioquímica de l’edifici 
Guillem Colom com es feia inicialment. 
 
Pel que fa al protocol serològic (ELISA), Antoni Bennàsar informa que no és possible 
inactivar el virus amb calor ni amb tractament químic, atès que alteraria els resultats. 
La bibliografia existent a dia d’avui indica que el risc de transmissió de COVID per 
sang (virèmia) és molt baix. Encara així, per reduir el risc al mínim possible, ha 
acordat amb el Dr. Tur que comprarà una centrífuga de bioseguretat per processar les 
mostres de sang, i que la ubicarà dins el laboratori de Microbiologia del IUNICS 
mentre durin els experiments. També comprarà un contenidor de bioseguretat 
hermètic per a la incubació del sèrum. Les aspiracions i rentats del sèrum es faran 
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dins la cabina de bioseguretat del citat laboratori, emprant un sistema trampa amb un 
Erlenmeyer i botella abans de la bomba de buit, amb lleixiu 1% i filtre de 0,2 micres. 
 
En conseqüència, el Comitè valora positivament els protocols d’aquesta activitat, amb 
les modificacions i actuacions de seguretat citades. Autoritza la realització de les PCR, 
però l’anàlisi del sèrum no es podrà iniciar fins que es disposi de la centrífuga de 
bioseguretat i del contenidor de bioseguretat que ha comprat el Dr. Tur. 
 
Antoni Bennàsar, com a president del Comitè, enviarà un correu electrònic al Dr. Tur i 
al vicerector d’investigació informant de la decisió presa pel Comitè. 
 
Es continuarà fent un seguiment directe del projecte per part de membres del Comitè 
de Bioseguretat i del Servei de Prevenció de la UIB. 
 
 
3. Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè (annex 2).  
 
 Dra. Julia Garcia Fuster, IP del grup Neurofarmacologia. Notifica els riscs biològics 

del seu grup, i també consulta la possibilitat d’inocular el virus de l’herpes simple 
tipus 1 (risc 2) a la pota posterior de ratolins, segons s’explica al paper adjunt”. 

 
Els membres del Comitè consideren que el contingut de la notificació és insuficient, 
cal especificar els tipus de teixits humans que manipulen, si estan fixats, i com 
transporten les mostres. També ha d’especificar millor l’activitat prevista amb el virus 
de l’herpes simple, adjuntant el projecte. Es notificarà aquesta decisió a la Dra. Julia 
Garcia perquè aporti més informació. 
 
 
4. Afers de tràmit. 
 
No hi ha afers de tràmit. 
 
 
5. Torn obert de paraules. 
 
Santiago Hernández recorda que el Comitè impartirà el curs de Bioseguretat per a 
l’IDISBA els propers dies 6, 7 i 8 d’octubre. 
 
 
I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 10,55 hores. 
 
El secretari, Vist i plau 
 El president, 
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