


100 reunions Plenàries 

Actualment 29 vocals

75 persones han estat vocals  

35 Grups de treball 

Més de 300 col·laboradors 



PRINCIPALS 

DOCUMENTS



• PRINCIPALS DOCUMENTS

• DOCUMENTS DE LA COMISSIO ASSESORA DE REPRODUCIÓ HUMANA 

ASSISTIDA 

• PARTICIPACIÓ I VALORACIÓ D’ALTRES DOCUMENTS



Guia de 

consideracions 

sobre el 

consentiment 

informat



Consideracions 

sobre el 

document de 

voluntats 

anticipades



L’ ingrés no voluntari 

i la pràctica 

terapèutica de 

mesures restrictives 

en pacients 

psiquiàtrics i 

persones dements



Problemes ètics en 

l'emmagatzematge i 

utilització de mostres 

biològiques 



Consideracions 

ètiques en relació 

amb la informació 

sanitària i els 

mitjans de 

comunicació



Informe sobre 

l’eutanàsia i l’ajuda 

al suïcidi



Consideracions 

sobre la 

transferència 

nuclear



Orientacions sobre 

la diversitat cultural 

i la salut



Informe sobre la 

interrupció de la 

gestació



Recomanacions als 

professionals 

sanitaris per a 

l’atenció als malalts 

al final de la vida



La persona menor 

d’edat en l’àmbit de 

la salut



Consideracions 

ètiques i socials 

sobre el calendari de 

vacunacions del 

Departament de 

Salut



Valoració del risc i 

priorització en polítiques 

de salut pública: a 

propòsit de la 

pertinència de la vacuna 

del papil-loma virus 

humà



Consideracions 

sobre els bancs de 

sang de cordó 

umbilical per a ús 

autòleg



Recomanacions 

davant el rebuig dels 

malalts al 

tractament



La Confidencialitat 

de la informació 

clínica 

informatitzada



Consideracions 

ètiques en el 

trasplantament de 

donant viu



La millora de la 

qualitat en els 

comitès d’ètica 

assistencial



Aspectes ètics de la 

innovació clínica. La 

cirurgia com a 

exemple



El principi de justícia 

en el sistema 

sanitari



El dret a conèixer els 

orígens biològics i 

genètics de la 

persona



Qüestions sobre la 

recerca biomèdica: 

què n’ha de saber el 

ciutadà



DOCUMENTS DE LA 

COMISSIO ASSESORA 

DE REPRODUCIÓ 

HUMANA ASSISTIDA 



Guia pràctica de 

reproducció 

assistida



La donació d’oòcits 

per a la recerca



Tècniques de 

Reproducció 

Humana Assistida i 

VIH



Consideracions 

entorn el diagnòstic 

genètic 

preimplantacional



Consideracions 

sobre la 

Criopreservació de 

Gàmetes



Els embrions sobrants 

de les tècniques de 

reproducció humana 

assistida



Conferència de 

consens sobre 

tècniques de 

reproducció 

assistida i embaràs 

múltiple identificació 

i prevenció del risc



PARTICIPACIÓ I 

VALORACIÓ D’ALTRES 

DOCUMENTS



Reflexions sobre la prevenció per part 

dels professionals sanitaris de la 

mutilació genital femenina (MGF) 

complementaria al  Protocol per a 

l’abordatge de la violència masclista 

en l’àmbit de la salut a Catalunya



Reflexions sobre l'ètica en la 

identificació, el registre i la millora de 

les persones en situació crònica de 

complexitat clínica i malaltia 

avançada



Valoració del Codi risc de suïcidi. Criteris 

bàsics d’actuació assistencial demanat pel 

Pla director de salut mental del 

Departament de Salut



Consideracions sobre la Guia per al 

respecte a la diversitat de creences 

en l’àmbit sanitari



Principis ètics i directrius per a la 

reutilització de la informació del sistema 

sanitari català en la recerca, la innovació i 

l’avaluació



Sobre el model català de planificació de 

decisions anticipades (PDA)



Carta de drets i deures dels ciutadans 

en relació a la salut i l’atenció 

sanitària de l’any 2002 i en la nova 

versió del 2005 



POSICIONAMENTS I 

DICTAMENS



Sobre les teràpies no convencionals 



El tractament ambulatori involuntari (TAI)



Transsexualisme i trastorn mental



La responsabilitat en temps de crisi. 

Resposta a la sol·licitud del Síndic de 

Greuges de Catalunya sobre la 

situació que es presenta en els 

vestíbuls d’alguns centres sanitaris



Comunicat sobre el programa 

“Cuida’m”



Declaració respecte del Real 

decreto de ley 16/2012 que minva 

els drets d’accés al sistema 

sanitari públic



Consideracions en relació al 

Protocolo de actuación en 

trasplante hepático de donante

vivo en receptores no residentes

en España, elaborat per l’ONT



Sobre la Circular 1/2012 de la Fiscalia 

sobre menors d’edat i decisions 

sanitàries de risc greu



Sobre les decisions “per substitució” i la 

reforma de la Ley 41/2002 de autonomia 

del paciente



Al·legacions a la Propuesta de Ley

Reuguladora de los derechos de la 

persona en el proceso final  de la vida



Valoració de la proposta Sobre la recerca 

que utilitza material biològic d’origen humà

— DH-BION/INF, que va sol·licitar el Comitè 

de Bioètica (DH-BIO) del Consell d’Europa



Sobre  l’accés a la Història clínica 

i les anotacions subjectives



Sobre els  contractes terapèutics 

en els centres de desintoxicació. 



Sobre un possible model d’autorització

de necròpsia



Sobre la realització del test per 

detectar el VIH a les dones 

gestants de risc sense el seu 

consentiment previ



Sobre les orientacions 

medicolegals de l’atenció als 

serveis d’urgències (quadern de 

Bona Praxi el COMB)



Sobre la guia de transfusió de 

components sanguinis i derivats 

plasmàtics de la Sociedad española de 

trasnfusión sanguínea



Sobre  la demanada dels 

anomenats “certificats de 

virginitat”.



Sobre el tractament a les pacients 

gestants de risc testimonis de 

Jehovà



Sobre el consentiment autoritzant 

a la comissió de seguiment del 

registre de malalts renals.



Sobre l’ús Compassiu de 

medicaments



La menor de 16 a 18 anys i la 

interrupció de la gestació



Davant la polèmica al voltant de la 

vaga de fam d’Aminatu Haidar



Sobre el rebuig de la transfusió de 

sang per part dels Testimonis de 

Jehovà



L’objecció de consciència en la 

interrupció voluntària de la 

gestació



Consideracions sobre la pandèmia 

de la nova grip



Valoració de la proposta del programa 

públic de recepció d’ovòcits presentada 

per l’equip de reproducció assistida



Sobre la publicació de documents clínics 

de la població reclusa en l´HC3 a petició 

del Catsalut



Sobre la constitució de farmacioles 

als centres de salut en  resposta al 

comitè de bioètica D’atenció Primària 

del ICS



Sobre el turisme de trasplantaments, 

responent a una sol·licitud  de la OCATT



Sobre la Comissió Interdepartamental 

de Seguiment de l’Assistència 

Religiosa Catòlica, responent a  

l’Assessoria Jurídica del Departament 

de Salut



Sobre l’ identificació genètica de 

desapareguts de la Guerra Civil i 

Franquisme



INFORMES DIVERSOS 



Recomanacions sobre els continguts 

formatius en bioètica per als professionals 

sanitaris



Informe sobre els Comitès de Bioètica a les 

Universitats Catalanes



INTERVENCIONS EN 

L’ÀMBIT LEGISLATIU 



Informe sobre “un document de testament 

vital”, a instàncies del parlament



Esmenes i suggeriments  al projecte 

de Llei del Codi Civil de Catalunya



Participació en el redactat bàsic de la 

proposta de llei 21/2000 i valoració de les 

esmenes 



Participació en el redactat bàsic de l’Ordre 

d’ Acreditació dels CEIC



Participació en el redactat bàsic de l’Ordre 

d’Acreditació dels CEA



Participació en el redactat bàsic de l’Ordre 

de creació de Comissió Assessora de 

Bioètica



Participació en el redactat bàsic de l’Ordre 

que regulava la CATIC i la Comissió sobre 

Tècniques de Reproducció Humana 

Asistida



Discussió i aportacions a l’Anteproyecto de 

Ley de Investigación Biomédica



Valoració del proyecto de Ley de 

Reprodución Humana asistida (2008)



Proposta del Comitè de Bioètica de 

Catalunya per la revisió dels continguts de 

la Llei 21/2000 (2010)



Actualització de la proposta  de 

modificació a la Llei 21/2000 

d’autonomia del pacient a Catalunya, 

per a pal·liar els efectes negatius del 

canvi en l’art. 9 de la Llei 41/2002 en 

matèria de Decisions per substitució

(2016)



ALTRES ACTIVITATS 



Assessorament al Departament de 

Salut en diferents projectes 

d’investigació



Estudi alfa, Alzheimer i famílies,

Estudi d’optimització d’infeccions 

controlades de malària en humans 

mitjançant la injecció d’esporozoïts de 

Plasmodium falciparum en adults no 

immunes.



Formació en Bioètica pel Consell Consultiu 

de Pacients



Elaboració del Diccionari de bioètica



Col·laboració amb les diferents Jornades 

dels Comitès d’Ètica Assistencial a 

Catalunya



Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 

Badalona

Hospital Parc Taulí de Sabadell 

Delegació Universitària de Terres del Ebre, 

Altahia de Manresa; 

Consorci sanitari de Terrassa 

Hospital Sant Joan de deu d’Esplugues  



DIFUSIÓ



JORNADES PUBLIQUES 



I simposi sobre Bioètica i els Comitès,  

(1991).

II Simposi sobre Bioètica (1995)

Ètica i infermeria, Ètica i progrés 

biomèdic, (1996)



Jornada Criopreservació en 

reproducció humana assistida (2010)

Jornada Recomanacions als 

professionals sanitaris per a l’atenció 

als malalts al final de la vida (2010)



Guia del Consentiment Informat (1997)  

La medicalització creixent de la vida. 

Jornada de debat (2007)

Jornada sobre el diagnòstic genètic 

preimplantacional(2008)



Jornada Recomanacions als 

professionals sanitaris per a l’atenció 

als malalts al final de la vida (2010)

Jornada Debat al COMB: La pandèmia 

de la grip un any després (2010)

Jornada Planificant l’atenció a la fi de 

la vida. Voluntats anticipades(2010



PAGINA WEB DEL CBC 

http://comitebioetica.cat

BUTLLETI DE BIOETICA 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/lli

sta_butlletins/bioetica/butlleti_de_bioetica

http://comitebioetica.cat/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/llista_butlletins/bioetica/butlleti_de_bioetica


CANAL SALUT 

VIDEOS 

BIOÈTICA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAydlOUpCxDmQWah_3CiTTEke45JE0A5Y

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAydlOUpCxDmQWah_3CiTTEke45JE0A5Y

