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Dictamen 38/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la 
utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats 
genèticament a Catalunya. 
 
 
El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 15 
de desembre del 2014, amb el vot particular de CCOO de Catalunya al qual s’adhereix la 
UGT. 

El Projecte de decret té per objecte regular de nou la composició, funcions i competències de 
la Comissió Catalana de Bioseguretat (CCBS) donada la importància creixent adquirida per 
les activitats amb d’Organismes Modificats Genèticament (OMG) en diferents àmbits 
d’aplicació a Catalunya (per exemple en la medicina) i per tal de donar cobertura a tota la 
tipologia d’OMG que es puguin presentar, especialment per aquells que no són d’origen no 
vegetal. 

El projecte de decret, crea a més una Comissió Tècnica d’OMG que serà l’òrgan de suport de 
la CCBS, i es deroga l’actual Decret 152/2003, de 25 de juny, pel qual s’estableix el règim 
jurídic per a les actuacions d’utilització confinada i d’alliberament d’organismes vegetals 
genèticament modificats a Catalunya. 

En concret el Projecte de Decret té per objecte: 

a) Regular el règim d’intervenció en matèria d’autorització en matèria d’utilització confinada 
(recerca i desenvolupament) i d’alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la 
comercialització (assajos de camp) d’Organismes Modificats Genèticament (OMG) en tot el 
que és competència de la Generalitat de Catalunya. 

b) Establir mesures de coordinació de la vigilància i el control de les activitats autoritzades a 
què fa referència el punt a), de la comercialització d’OMG autoritzats o de productes que en 
continguin, dels alliberaments voluntaris sense finalitat comercial complementaris que, si 
s’escau, siguin exigits dins del procediment d’autorització per a la comercialització i de la 
utilització confinada quan el seu objecte sigui la possible incorporació a medicaments d’ús 
humà i veterinari, així com a altres productes i articles sanitaris i a aquells que pel fet d’afectar 
l’ésser humà poden suposar un risc per a la salut humana.  

c) Regular el règim sancionador per les infraccions comeses en l’exercici de les activitats a 
què fan referència els punts a) i b). 

d) Crear i regular el Registre d’organismes modificats genèticament de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


