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Reunió del Comitè de Bioseguretat 
Acta núm. 25 
 
 
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. Protocols modificats. 
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 UIB es reuneix en sessió ordinària a les 11,15 hores del 
dia 20 de novembre de 2020, mitjançant videoconferència (plataforma Zoom). El Dr. 
Jeroni Galmés excusa la seva absència. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (annex 1). 
 
Tots els membres estan d'acord amb el contingut de l’acta de la reunió anterior. Atès 
que és una reunió per videoconferència, el president signarà l’acta digitalment. 
 
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”. Protocols modificats, per a l’aprovació del projecte. 
 
Antecedents: per juliol de 2020, 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 
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(COVID) en la població 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 de bioseguretat, 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 del dia 22 de juliol 
de 2020, el Comitè va analitzar la documentació aportada i va concloure que no era 
suficient, motiu pel qual se li va demanar informació addicional. Durant els mesos de 
juliol, setembre i octubre, el Dr. Antoni Bennàsar, president del Comitè, va supervisar i 
assessorar el Dr. Tur i els seus investigadors sobre la idoneïtat dels protocols de PCR i 
serològics en termes de bioseguretat, i sobre la compra d’equipament addicional de 
bioseguretat (centrífuga i cabina). 
 
En la reunió del dia 1 d’octubre de 2020, el Comitè de Bioseguretat va autoritzar la 
realització de les PCR, atès que el protocol de feina era adequat. En canvi, no va 
autoritzar l’anàlisi del sèrum fins que es disposés d’una centrífuga de bioseguretat. 
 
Antoni Bennàsar informa que la centrífuga de bioseguretat va arribar a principis de 
novembre. En conseqüència, el Comitè autoritza el projecte, tant el processament de 
mostres de sang com les PCR de mostres nasofaringes, sempre i quan es compleixi el 
darrer protocol de feina presentat pel Dr. Tur, i que implica dur a terme tota la 
investigació al laboratori de Microbiologia del IUNICS, ubicat a l’edifici 
Cientificotècnic. També s’han de complir les normes de bioseguretat de nivell 2, i tot 
el personal ha d’haver d’assistit al curs de bioseguretat. 
 
S’acorda que n’Antoni Bennàsar enviarà un escrit al Dr. Tur i al vicerector 
d’investigació informant sobre la resolució del Comitè de Bioseguretat. El secretari del 
Comitè arxivarà aquest escrit, junt amb el darrer protocol de feina del Dr. Tur. 
 
Es continuarà fent un seguiment directe del projecte per part de membres del Comitè. 
 
3. Anàlisi de les notificacions sotmeses al Comitè.  
 
 Dra. Julia Garcia Fuster, IP del grup Neurofarmacologia. Notifica els riscs biològics 

del seu grup, i els riscs d’un nou projecte per a la inoculació del virus del herpes 
simple tipus 1 (risc 2) a la pota posterior de ratolins (annex 2). 

 
Una vegada revisada la documentació aportada, el Comitè autoritza la feina amb 
mostres humanes en el laboratori de Neurofarmacologia de l’edifici Cientificotècnic. El 
secretari indicarà a la Dra. Garcia que han de desnaturalitzar les mostres humanes 
abans de la seva manipulació. 
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Quant al projecte d’inoculació del virus del herpes simple tipus 1 (risc 2) a la pota 
posterior de ratolins, que bàsicament consisteix en cultivar el virus en una línia 
cel·lular per posteriorment inocular-lo als ratolins, el Comitè considera necessari tenir 
en compte aquests punts: 
 

a) El cultiu cel·lular s’ha de fer exclusivament al laboratori de Microbiologia del 
IUNICS, ubicat a l’edifici Cientificotècnic. No es pot fer al laboratori de cultius 
cel·lulars del IUNICS, atès que podria infectar altres línies cel·lulars. 

b) Les mostres s’han de centrifugar en una centrífuga de bioseguretat. No s’ha 
d’utilitzar la centrífuga comú del laboratori de cultius cel·lulars. 

c) S’ha d’utilitzar un contenidor de bioseguretat per transportar les mostres entre 
laboratoris. 

d) Les gàbies dels ratolins han de tenir tapa amb filtre HEPA, amb senyal de risc 
biològic, i totes les manipulacions dels animals infectats s’han de dur a terme a 
la cabina de bioseguretat de l’estabulari, utilitzant mascareta FFP2 o FFP3. 

e) Tots els equips utilitzats (centrífugues, cabines, etc.) han de dur el senyal de risc 
biològic, i s’han de coordinar les feines amb la resta de grups de recerca que 
utilitzin aquests equips. 

f) En general es compliran les normes de bioseguretat de nivell 2. 
 
El secretari transmetrà aquesta informació a la Dra. Garcia perquè incorpori aquests 
aspectes al seu protocol de feina, i torni a enviar la documentació al Comitè de 
Bioseguretat per a la seva valoració. 
 
 
 Dra. Claudia Paredes (grup de Zoologia): projecte BIA09/20 per avaluar el risc 

d’infecció pel paràsit Angiostrongylus cantonensis, agent zoonòtic causal de 
meningitis eosinofílica (annex 3). 

 
Santiago Hernández informa que va fer una visita juntament amb na Teresa de 
Francisco al laboratori del soterrani de Zoologia, i que varen comprovar que compleix 
els requisits que estableix la normativa per als laboratoris de bioseguretat de nivell 2. 
La Dra. Paredes ha adquirit una cabina de bioseguretat, que arribarà a finals d’any. 
 
En conseqüència, el Comitè aprova que aquest espai sigui considerat un laboratori de 
bioseguretat de nivell 2, i aprova l’activitat de recerca amb el paràsit Angiostrongylus 
cantonensis, que implica la feina amb cargols i cadàvers de rates salvatges, sempre i 
quan les mostres es manipulin dins la cabina de bioseguretat i es compleixin les 
normes de bioseguretat de nivell 2, i que el personal hagi fet el curs de bioseguretat. 
 
4. Afers de tràmit. 
 
No hi ha afers de tràmit. 
 
 

https://www.uib.cat/digitalAssets/350/350092_0.-NORMES-DE-BIOSEGURETAT-NIVELL-2_CAT-DEF_DIRCOM.pdf
https://www.uib.cat/digitalAssets/350/350092_0.-NORMES-DE-BIOSEGURETAT-NIVELL-2_CAT-DEF_DIRCOM.pdf
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5. Torn obert de paraules. 
 
Santiago Hernández comenta que hi ha altres grups que també fan feina amb mostres 
humanes (sang, saliva, etc.), i planteja si és necessari que facin un tractament previ de 
les mostres per inactivar la possible presència del virus de la COVID. Els membres 
indiquen que sí es recomanable fer aquesta inactivació. S’acorda enviar un recordatori 
als investigadors principals informant dels mètodes d’inactivació recomanats per la 
OMS. 
 
 
I, sense més assumptes per tractar, es clou la sessió a les 12,30 hores. 
 
El secretari, Vist i plau 
 El president, 
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