Activitats que cal notificar al CBS-UAB

Per tal de assegurar unes condicions de seguretat i acomplir amb els requeriments legals vigents
totes les activitats a realitzar amb els materials biològics descrits a continuació han de ser
notificades al CBS per a la seva revisió i enregistrament:


Les activitats d’utilització confinada amb organismes genèticament modificats.



Les activitats amb agents biològics que es desenvolupin a un animalari.



Les activitats deliberades amb agents biològics de grup de risc 2 o superior, no modificats
genèticament, per a humans, animals o vegetals, o qualsevol altre organisme que no
aparegui a la llista de classificació per grups de risc però que hi hagi una sospita raonable
de tenir capacitat per a produir una malaltia no endèmica al país.
S’hi inclouen: els cultius purs d’aquests organismes; les línies cel·lulars d’origen humà o de primat,
els animals i els vegetals vius, tots ells infectats deliberadament.
No s’hi inclouen:
*Qualsevol agent biològic, no modificat genèticament i ben caracteritzat, del grup 1 de risc, o
aquells que estan poc caracteritzats però que no hi ha raons per pensar que siguin patògens no
endèmics.
*Cadàvers i restes cadavèriques d’humans i d’animals (d’experimentació, salvatges o domèstics)
no infectats.

— El treball amb mostres amb una elevada probabilitat de contenir patògens humans,
animals o vegetals.
S’hi inclouen:
*Mostres d’animals o vegetals infectats deliberadament amb agents del grup 2 o superior.
*Mostres de sang, teixits, embrions o altres mostres generades fora del territori de la UE.
*Mostres d’humans, animals o vegetals que se sap que són portadors d’agents del grup 2, 3 o
4 de risc, o que tenen molta probabilitat de ser-ne portadors.
No s’hi inclouen:
*Mostres de sang, teixits, embrions o altres mostres que provinguin de la UE i estiguin
certificades.
*La gran majoria de línies cel·lulars de mamífers, encara que sigui necessari manipular-les en
condicions de NCB2, i sempre que ja hagin estat declarades (ex. activitats de serveis de
diagnòstic, sales de dissecció).

— Treball amb biotoxines de DL50 inferior a 100 µg/kg de pes corporal.
— Procediments d’alliberament voluntari al medi ambient d’OGM (assaigs de camp, assaigs
clínics amb animals o humans, etc.) en fase d’experimentació.
— Els OGM en procés d’autorització per a ser comercialitzats (ex. variants vegetals,
medicaments humans o animals, etc.).
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