COMITÈ DE BIOSEGURETAT
ACTA NÚM. 14
Reunió extraordinària del 24 de febrer de 2016, realitzada per via telemàtica, amb
l’objecte d’autoritzar la manipulació de mostres biològiques als laboratoris del
grup de Nutrigenòmica i Obesitat

El grup de Nutrigenòmica i Obesitat (responsable Andreu Palou) va notificar la
utilització de diverses mostres biològiques el dia 10 de febrer (s’adjunta notificació).
El dia 16 de febrer diversos membres del Comitè de Bioseguretat varen visitar els
laboratoris del grup, ubicats a l’edifici Mateu Orfila (hi varen assistir Priam Villalonga,
Antoni Bennàsar, Teresa de Francisco i Santiago Hernández), acompanyats per la
coordinadora de seguretat del grup, Joana Sánchez. Derivat de la visita, Santiago
Hernández elabora un informe d'avaluació de riscs biològics (s’adjunta informe).
Els responsables del grup manifesten que no fan feina amb OMG, llevat dels animals
d'estabulari. Per tant, de moment no caldrà fer cap notificació a la Comissió Nacional de
Bioseguretat.
Santiago Hernández envia un correu electrònic als membres del Comitè demanant que
revisin la documentació i manifestin si s’ha d'emetre informe favorable, condicionat o
desfavorable.
Francesca Garcias i Teresa de Francisco opinen que hi ha alguns aspectes, marcats en
vermell a l’avaluació de riscs, que s’han de solucionar abans d’emetre un informe
favorable.
Santiago Hernández explica que les finestres d'observació tardaran mesos a instal·lars’hi, i no és un requisit obligatori per al nivell 2 de bioseguretat, només és
"aconsellable" segons el RD 664/1997. Els investigadors que encara no han fet el curs
són professionals que fa anys que es dediquen a manipular mostres biològiques i
animals (a la reunió ordinària del dia 9 d’octubre de 2015 –acta núm. 11– el Comitè va
acordar que només és necessari acreditar els nous professionals). Per tant, opina que el
grup de recerca només ha de solucionar el transport de mostres i comprar mascaretes
P3, i quan estiguin fetes aquestes dues coses ja es podria emetre l'informe favorable.
Tots els membres responen que hi estan d’acord. En conseqüència, el secretari enviarà
el certificat de bioseguretat de nivell 2 quan el grup de recerca hagi demostrat que ha
solucionat les dues deficiències citades.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,
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