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PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ DE TREBALLS AMB AGENTS BIOLÒGICS 

Agents biològics: 

El Real Decret 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents biològics durant el treball, té per objecte la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors així com la prevenció d’aquest riscos. 

S’entén per agents biològics els microorganismes, incloent-hi els modificats genèticament, cultius 
cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles d’originar qualsevol tipus d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.  

I per exposició a agents biològics la presència d’aquests en l’entorn laboral, i es poden distingir, en 
general, tres grans categories d’exposició als dits agents:   

a) Exposicions derivades d’una activitat laboral amb la intenció deliberada d’utilitzar o manipular
un agent biològic.

b) Exposicions que sorgeixen de l’activitat laboral, tot i que l'activitat esmentada no implica la
manipulació ni el treball en contacte directe o l’ús deliberat de l’agent biològic. Activitats
d’aquest tipus serien laboratoris que manipulin materials que puguin estar contaminats amb
agents biològics, però que no els cultivin ni manipulin intencionadament. Per exemple: feines
amb mostres biològiques humanes de qualsevol tipus, aigües residuals, animals o derivats
d’animals, etc.

c) Exposicions que no es deriven de la pròpia activitat laboral, per exemple el cas d’un treballador
que pateix una infecció respiratòria contagiat per un altre. El Reial Decret 664/1997 no s’aplica
a les exposicions d’aquesta categoria.

Classificació dels agents biològics: 

Els agents biològics es classifiquen en 4 grups establerts en funció del risc d’infecció (art. 3 del RD 
664/97).  

GRUP DE RISC DELS AGENTS BIOLÒGICS 
Agents biològics 
del grup de risc Risc infecciós Risc de propagació 

a la col·lectivitat 
Profilaxis o 

tractament eficaç 

1 Poc probable que causi una 
malaltia en l’home No Innecessari 

2 
Pot causar una malaltia en 

l’home i suposar un perill pels 
treballadors 

Poc probable Sí 

3 
Pot causa una malaltia greu en 
l’home i presenta un seriós perill 

per als treballadors. 
Probable Sí 

4 
Causen una malaltia greu en 

l’home i  suposen un seriós perill 
pels treballadors 

Elevat No conegut en 
l’actualitat 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/664_97/PDFs/realdecreto6641997de12demayoprotecciondelostrabajadores.pdf
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L’annex II d’aquest Reial Decret presenta una llista d’agents biològics, classificats en els grups 2, 3 o 
4. Cal estar alerta davant la possible aparició d’agents infecciosos no inclosos, de moment, en aquesta 
llista.

Notificació a l’autoritat laboral (Departament de Treball de la Comunitat Autònoma): 

Per fer aquesta notificació, prèvia a l’inici de l’activitat, l’investigador/a principal ha d’omplir els 
formularis de notificació d’ús d’agents biològics doc.1 i doc.2 i entrar-ho al Registre al Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya. 

La notificació és necessària quan l’activitat es troba englobada entre les que tenen la intenció 
deliberada de manipular o utilitzar en el treball els agents biològics.  

Classificats els agents, la notificació s’ha de referir al grup al qual l’agent estigui assignat, segons 
l’annex II. (RD664/1997). 

Segons s’indica a l’article 10 del RD 664/97, s’haurà de fer notificació a l’autoritat laboral: 

• Quan s’utilitzin agents biològics del grups 2, 3 i 4 per primer cop.
• Quan s’introdueixin canvis substancials, tant en els processos com en els procediments de

treball, que repercuteixin en les condicions de seguretat.
• La utilització per primera vegada de qualsevol agent biològic del grup 4, així com qualsevol

nou agent biològic que hagi estat assimilat provisionalment per l’empresari als del grup 3.

Agent biològic 
utilitzat a l’activitat 

Primera 
utilització 

Utilitzacions 
posteriors 

Grup 1 NO NO 
Grup 2 Sí NO 
Grup 3* Sí NO 
Grup 4* Sí Sí 

*Actualment no hi ha cap laboratori a la UdG que tingui les mesures
de contenció necessàries per treballar amb aquests grups. 

També s’informarà a les autoritats laboral i sanitària: 

• Immediatament, de qualsevol accident o incident que hagi pogut provocar l’alliberament de
qualsevol agent biològic i que pugui ocasionar una greu infecció o malaltia a l’home. Aquesta
notificació ha d’incloure sempre els agents dels grups 3 o 4.

• Dels casos de malaltia o mort que s’hagin diagnosticat, com a resultat d’una exposició
professional a agents biològics.

Quan s’ha de presentar la notificació? 

30 dies abans d’iniciar l’activitat quan es tracti de la utilització per primera vegada de l’agent biològic. 
Així mateix, qualsevol nova notificació es realitzarà trenta dies abans de l’inici de l’activitat. 

Si necessiteu assessorament podeu contactar amb OSL per telèfon (972 419803) 
o correu electrònic osl@udg.edu

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144&p=19980330&tn=1#anii
mailto:osl@udg.edu
https://www.udg.edu/ca/Portals/64/Higiene%20laboral/Doc.%201%20Notificaci%C3%B3%20treball%20AB-document%201FINAL%20(4).pdf?ver=2019-01-11-123320-103
https://www.udg.edu/ca/Portals/64/Higiene%20laboral/Doc.2%20Notificaci%C3%B3%20treball%20AB-document%202a.pdf?ver=2018-12-05-101236-783
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Documents d’interès Agents Biològics: 

• NTP 979. Notificació de primer ús d’agents biològics dels grups 2, 3 o 4
• Fitxes d’agents biològics.
• Guia tècnica del INSHT, per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició a 

agents biològics.
• Manual de bioseguretat en el laboratori (3ª edició) OMS. Ginebra 2005
• Procediment d'atenció a treballadores embarassades i/o en període d'alletament 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/961a972/ntp-979w.pdf
http://www.insht.es/portal/site/RiesgosBiologicos/menuitem.70332c951b3ee1d06a14cc1c180311a0/?vgnextoid=40b774f20801d310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/agen_bio.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/agen_bio.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43255/1/9243546503_spa.pdf
https://www.udg.edu/Portals/23/docs/Procediment%20d%27atenci%C3%B3%20a%20treballadores%20embarassades.docx
https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/OSL-PR-004%20v2%20embarassades.pdf?ver=2019-02-13-090055-013

