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La Comissió Permanent del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), en la reunió del dia 2 de 

juliol de 2014, ha analitzat el document de treball Sobre la recerca que utilitza material 

biològic d’origen humà –DH-BION/INF (2014) 3– que el Comitè de Bioètica (DH-BIO) del 

Consell d’Europa ha posat a consulta pública en el procés de revisió de la Recomanació 

(2006) 4 amb l’objecte de rebre comentaris. 

 

El CBC considera important i adequada la iniciativa, ja que suposa la millora en 

l’emmagatzematge de les mostres d’origen humà, la compatibilitat de la recerca amb el 

respecte dels drets dels ciutadans i, en definitiva, perquè pot orientar i millorar les legislacions 

estatals sobre la matèria. 

 

No obstant això, i tal com se sol·licita, el CBC vol fer comentaris pel que fa als articles 

següents: 

 

Article 7 

Existeix el temor que, de la interpretació del redactat actual, se’n pugui derivar una 

anonimització, poc reflexiva i excessiva, del material biològic emmagatzemat, la qual cosa 

comportaria que en molts casos en disminuís la utilitat en la recerca. 

 

Article 12 

El contingut de l’articulat en el punt 4 hauria de deixar més clar que solament es fa referència 

a les persones que no disposen de “capacitat de fet” (capacity) per consentir en aquell moment 

i no a les persones que no tenen capacitat legal per fer-ho i a les quals es demana el 

consentiment a través del tutor. 

 

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/10_Biobanks/DH-BIO_INF(2014)3%20Working%20doc%20on%20research%20on%20biological%20materials%20of%20hum....pdf
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Article 13 

La informació sobre el destí de les mostres biològiques no ha de repercutir negativament en la 

informació que s’ofereixi sobre la finalitat de l’acte assistencial, prequirúrgic, per exemple. 

Un protagonisme excessiu de la informació en alguns casos pot ser maleficent o pot donar lloc 

a una pèrdua de confiança en els professionals o les institucions. 

 

Article 20 

Considerem que aquest article hauria d’incloure una denúncia a les anomenades col·leccions 

particulars de mostres, que encara existeixen en alguns entorns, i un èmfasi en l’interès social 

d’un bon control dels bancs de teixits. 

 

Barcelona, 3 de juliol de 2014 

  


