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Memòria del Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària. 

Any 2014 
 
 
 
El Comitè d’Ètica Assistencial de l’Atenció Primària de l’Institut d’Investigació en 
AP Jordi Gol creat l’any 2003 ha passat a ser durant l’any 2013 el Comitè d’Ètica 
Assistencial en Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut. 
 
Així, mitjançant Resolució del director gerent de l’ICS, del 6 de març de 2013, es 
va formalitzar l’adscripció del Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de 
l’IDIAP Jordi Gol a l’Institut Català de la Salut. Aquest Comitè, a partir de la seva 
adscripció, es va passar a denominar Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció 
Primària de l’Institut Català de la Salut circumscrivint les seves activitats a 
l’àmbit propi de l’Institut sense perjudici que altres entitats vinculades al món de 
la salut sol·licitin la seva participació, amb la incorporació de representants en el 
seu si, als efectes de la seva adhesió als treballs que desenvolupi. Aquesta 
adscripció s’insereix en la potenciació dels valors que inspiren l’actuació de l’ICS, 
entre els que destaquen el respecte, la humanització i l’ètica en l’atenció als 
pacients i als usuaris i usuàries de l’Institut. 
 
El Comitè té com a finalitat promoure la reflexió i el comportament ètic en la 
presa de decisions clíniques en el si de l’atenció primària de salut. És un òrgan 
consultiu, plural i multidisciplinari, que està al servei dels professionals i dels 
usuaris i usuàries per tal d’ajudar a analitzar els problemes i conflictes ètics que 
puguin sorgir en la pràctica assistencial. I ha nascut amb la voluntat de ser útil 
als i a les professionals i a les institucions en què treballen, a les persones 
usuàries i a la societat. 
 
No substitueix en cap cas les decisions pròpies dels i de les professionals o de les 
institucions, sinó que ajuda a reflexionar i prendre la millor decisió en un marc 
ètic i de consens. 
 
 
Objectius 
 

• Vetllar per la protecció i respecte dels drets i deures dels usuaris i dels 
professionals. 

• Assessorar, des de un punt de vista ètic, en la presa de decisions clíniques, 
sanitàries i organitzatives. 

• Elaborar orientacions i recomanacions en aquells casos o situacions que 
generin o puguin generar   conflictes de tipus ètic. 

• Sensibilitzar i formar en actituds ètiques dins la institució. 
• Contribuir a millorar la qualitat de l’assistència. 

 
El Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut 
atén consultes de temes ètics en l’àmbit de l’atenció primària. 
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A efectes de comunicació, es determinen la nova adreça de correu electrònic i la 
publicació d’un blog.  
 

• Nova adreça CEA: cea.ics@gencat.cat 
• Nou blog CEA: www.ceaapics.wordpress 

 
 
ÀMBITS D’ACTIVITAT 
 
1. Reunions  
 
S’han celebrat 6 reunions ordinàries en les dates següents: 31 de gener, 28 de 
març,16 de maig, 11 de juliol, 26 de setembre i 19 de desembre. 
 
El dia 27 de Gener de 2014 va tenir lloc la designació oficial  dels membres del 
CEA pel gerent del´ICS el  Dr. Pere Soley i Bach  
 
Fent especial esment a la reunió del 28 de març, el Dr. Antoni Juan Pastor nou 
director d’Afers Assistencials va visitar el CEA. El Dr. Juan comenta la necessitat 
de crear un Comitè d’Etica Organitzacional (CEO) vinculat al CEA amb membres 
que estiguin als dos comitès.  
La Dra. Eva Peguero envia al Dr. Antoni Juan una proposta de CEO 
A la reunió del 11 de juliol es va presentar al CEA la Dra. Rosa Morral 
 
 
 
2. Àrees de debat i consultes tractades 
   
El debat principal durant la major part de l’any 2014 s’ha circumscrit, de forma 
molt exhaustiva, amb els temes derivats a conseqüència de la nova adscripció 
del Comitè, la difusió del CEA i del blog. 
 
Altres àrees de debat: 
 

• Confidencialitat. 
• Autonomia dels pacients. 
• Autonomia i risc a terceres persones 
• Ètica de la prescripció farmacèutica. 
• Responsabilitat compartida entre professionals. 
• Persones amb risc d’exclusió social. 
• Competència i capacitat dels pacients 
• Bona praxis per elaboració d’informes clínics a pediatria 
• Confidencialitat de les dades de salut dels treballadors 

 
Consultes tractades: 
 
S’han debatut les 12 consultes rebudes durant l’any 2014 de les quals s’havien 
respost 11  en tancar l’any, tractant els següents temes: 
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55. Confidencialitat a la facturació a tercers 
56. Llistats oberts sobre un item de les DPO´s 
57. Responsabilitat mèdica davant risc a tercers 
58. Història Clínica Compartida i Treball Social 
59. Bona praxi  en la prescripció mèdica 
60. Conducta sexual de risc  
61. Esterilització en adult incapacitat 
62.  Confidencialitat contactes HIV 
63. Confidencialitat en els tràmits per baixes del personal de l´ICS 
64. Informe pediàtric  
65. Confidencialitat i Salut laboral  
66. Límit d’intervenció davant pacient amb trastorn mental  
 

 
3. Activitats de Formació i Docència 
 
El CEA ha continuat participant en l’ECOPIH com a consultor en bioètica durant 
l’any 2014. 
La Dra. Eva Peguero i la Dra. Prieto participen a la III Jornada del Grup d’Ètica de 
la CAMFIC que es va celebrar el dia 29 d’abril amb el títol :” Prevenció, Ètica del 
fer i del deixar de fer” amb la col·laboració de la SESPAS 
La Dra. Eva Peguero i la Dra. Carmen Prieto participen a les III Jornades CEA del 
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi al dia 29 d’octubre. 
La Dra. Eva Peguero, la Dra. Carmen Prieto i la Dra. Mercè Carranza assisteixen 
a les IX Jornades CEA’s de 2014 celebrades a Manresa el 21de novembre. 
 
Els membres del CEA emplenen el qüestionari del Departament de Salut per 
Avaluació dels CEA de Catalunya 2014   
 
 
4. Alertes de gestió.  Recomanacions i dictàmens 
 
Durant l’any 2014 alertes de gestió sobre  

• la confidencialitat del resultats de les DPO del professionals. 
• Sobre la confidencialitat de les dades de salut dels treballadors 

 
5. Pla de millora del CEA 
 
Es continuen els compromisos dels membres del CEA durant el 2013: 
  

• Pla de millora de l’atenció a les consultes (nou circuit, avaluació de la 
satisfacció de les respostes): Montse Eroles. 

• Comunicació (web, mail, pòsters, xarxa): Carles Roca, Sílvia Zamora, 
Margarita Currubí. 

• Eticaps: Ester Busquets, Anna Vidal, Rafa Rodríguez. 
• Formació (assistir a activitats de CEA/ÈTICA i formar altres persones): tot 

el CEA. 
• Bioètica i cinema: Mercè Carranza. 
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6. Blog 

• Ha estat prioritari al llarg del 2014 es presenta 31 de Gener . 
 
 
 

• S’ha treballat en la millora de la comunicació amb altres grups d’ètica i 
amb la Xarxa d’Ètica d’Atenció Primària. 

 
 
7. Objectius per a l’any 2015 
 
S’ha treballat en l’establiment dels següents objectius vers l’exercici 201: 
 

• Fer el traspàs amb continuïtat i rigor cap a la nova etapa del CEA afavorint 
i donant suport a la creació d’altres CEA d’Atenció Primària a Catalunya. 

• Assessorar altres grups i persones interessades en Ètica d’Atenció Primària 
• Continuar donant resposta a les necessitats formatives en Ètica 

Assistencial.  
 
 
8. Composició del Comitè 
 
El Comitè, durant l’any 2014 ha estat integrat pels següents membres: 
 
 
CEA en Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut 

 
Presidenta, Eva Peguero Rodríguez 
Vicepresidenta, Carmen Prieto Villanueva 
Secretària, M.Antònia Camps Corrons. 
 
Vocals: 
 
Margarita Currubí Casasnovas, Carles Roca Burillo, Begoña Roman Maestre, 
M.Antònia Camps Corrons, Carme Batalla Martínez, Maria Estrella Barceló, 
Montse Eroles Busquets, Mercè Carranza Piquer, Mariola Sánchez Pérez, Jordi 
Xandri Casals, Concepció Violan Fors, Rafael Rodríguez Rodríguez, Montserrat 
Martínez Morales, M.Rosa Manzano Guijarro (secretaria tècnica). 
 
 
La Dra. Begoña Roman Maestre s’incorpora al CEA al gener del 2014 
Al Maig del 2014 canvi de Secretaria Tècnica s’incorpora la Sra. Esmeralda 
Martínez Morales. 
 
 
 
 
 
 
Eva Peguero Rodriguez     Carmen Prieto Villanueva 
Presidenta       Vicepresidenta 



Comitè d’Ètica Assistencial 
en Atenció Primària 

5 
 

 
 
 
 
 
M.Antònia Camps Corrons  
Secretària 
 
 
Barcelona, 31 de gener de 2015 


