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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 
COMITÈ D’ÈTICA ASSISTENCIAL EN ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE L’ICS 

 
 
 
INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 
L’existència d’un comitè d’ètica assistencial en el marc de l’atenció primària de salut es 
justifica pel gran abast que representa aquest nivell d’atenció de salut. La seva creació amb 
caràcter consultiu i multidisciplinari respon a la necessitat de mantenir viva la reflexió ètica, 
el respecte als drets de la ciutadania, i al fet d’estar atents a les necessitats i als valors de 
l’entorn sanitari i social que ens envolta. Un entorn que presenta un important nombre de 
dificultats, incerteses, mancances i conflictes que repercuteixen en  la pràctica assistencial.  
 
Les noves tecnologies, els canvis en les necessitats i els valors propis de la nostra societat, 
les decisions que cal prendre, cada cop més difícils, en l’àmbit assistencial, la complexitat de 
moltes situacions, la distribució adequada de recursos, o la creixent preocupació pel 
respecte als drets dels usuaris, fan necessària una reflexió serena i racional, entenent que  
cal fer-la en el marc de la bioètica. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i des de la sensibilitat i preocupació pels problemes ètics, la 
Fundació Jordi Gol i Gurina va posar en marxa l’any 2003 un comitè d’ètica assistencial en 
atenció primària, per donar servei a totes les entitats proveïdores d'aquest nivell d'atenció i 
alhora per ser un instrument útil per a la millora de la qualitat assistencial i del respecte als 
drets i deures dels usuaris i usuàries i dels professionals. 
 
Des de la seva constitució, la conjuntura ha experimentat canvis profunds, entre els quals 
cal destacar l’important avenç normatiu al voltant de l’ICS mitjançant la publicació de la Llei 
8/2007 de  30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut i el posterior Decret de 13/2009, de 3 
de febrer, pel qual s’aproven els seus Estatus.  
 
Aquests canvis, a fi de potenciar els valors que inspiren l’actuació de l’Institut, entre els quals 
destaquen el respecte, la humanització i l’ètica en l’atenció a la ciutadania, units al fet que 
l’IDIAP Jordi Gol és un institut de recerca i no pas una entitat assistencial, van fer 
aconsellable el replantejament de l’adscripció del Comitè d’Ètica Assistencial de l’IDIAP Jordi 
Gol a l’Institut Català de la Salut, circumscrivint la seva actuació de forma exclusiva a l’àmbit 
d’aquesta entitat, amb l’adequació conseqüent de la seva composició a la nova 
dependència. Aquesta adscripció es va fer efectiva mitjançant Resolució de la Direcció 
Gerència de l’Institut Català de la Salut, de 6 de març de 2013. 
 
El Comitè d’Ètica Assistencial de l’IDIAP Jordi Gol a l’Institut Català de la Salut, en virtut de 
l’esmentada Resolució, ha estat adscrit a la Direcció Adjunta d’Afers Assistencials.  
 
Vista la nova conjuntura, s’entén com a imprescindible disposar d’un nou Reglament de 
règim intern del Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de l’Institut Català de la 
Salut, adaptat a la nova realitat d’aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu i 
multidisciplinari.  
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REGLAMENT 
 
 
Article primer.  Definició i característiques 
 
1.1. El Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de l’ICS és un comitè consultiu, 

plural i multidisciplinari, que està al servei de les persones professionals i de les 
persones usuàries per tal d’ajudar a analitzar els problemes i els conflictes ètics que 
puguin sorgir en la pràctica assistencial diària. 

 
El Comitè d’Ètica Assistencial no substitueix, en cap cas, les decisions pròpies dels 
professionals o de les institucions, sinó que ajuda a reflexionar i prendre la millor 
decisió en un marc ètic i de consens.  

 
1.2. El Comitè d’Ètica Assistencial té caràcter consultiu, multidisciplinari i no remunerat.  
 

 Consultiu, en cap cas substitueix la decisió dels professionals. La seva funció 
és assessorar i facilitar les eines per a la reflexió. 

 Multidisciplinari, ja que incorpora diferents perspectives. Inclou un ventall de 
professionals sanitaris i de persones alienes al món sanitari, interessades i 
motivades pels problemes ètics. 

 No remunerat, els seus membres ho són de forma  desinteressada. 
 
1.2. L’Institut Català de la Salut promou el comportament ètic entre els seus 

professionals, i a fi de donar suport al seu Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció 
Primària facilitarà la formació continuada dels seus membres i donarà suport a les 
activitats i actuacions que en aquest sentit proposi el comitè.  

 
 
Article segon. Objectius del Comitè 
 
Els objectius del Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de l’ICS són: 
 

 Vetllar per la protecció i el respecte dels drets i deures dels usuaris i usuàries i dels i 
de les professionals. 

 Assessorar, des d’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 les persones de la institució. 

 Contribuir, des de l’ètica, a millorar la qualitat de l’assistència. 
 

 
Article tercer. Funcions del Comitè 
 
De conformitat amb els objectius que se li assignen, les seves funcions, en el marc d’una 
plena autonomia en l’adopció de decisions i en la realització d’actuacions, es concreten a:  

 

 Assessorar èticament en la presa de decisions i actuacions puntuals que afecten la 
pràctica clínica i assistencial, a petició de professionals, usuaris i usuàries, i de la 
mateixa institució. També podrà assessorar de forma preventiva en matèria de la 
seva competència. 
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 Facilitar documentalment, orientacions i recomanacions en aquells casos i situacions 
de conflicte ètic a petició dels i de les professionals de l’atenció primària de salut i 
dels seus usuaris i usuàries. 

 Estar amatents a les situacions o procediments que, de manera directa o indirecta, 
puguin atemptar o lesionar els drets dels usuaris i usuàries.  

 Promoure  i, si escau, organitzar programes i activitats de formació i sensibilització en 
l’àmbit de la bioètica.  

 
Article quart. Composició del Comitè 
 
El Comitè és multidisciplinari i estarà integrat, com a mínim, per: 
 

 3 professionals mèdics, preferiblement un de l’especialitat de pediatria o de 
ginecologia. 

 2 professionals d’infermeria. 

 1 professional de treball social que exerceixi atenció directa als usuaris i usuàries. 

 1 professional d’atenció a l’usuari.  

 1 jurista. 

 1 professional designat per la Direcció Adjunta d’Afers Assistencials.  

 1 professional amb responsabilitats de gestió  a l'atenció primària de l’Institut. 

 1 persona aliena a les institucions d'atenció primària, amb interès acreditat en el 
camp de l’ètica. 

 
En la mesura del que sigui possible, en la designació dels respectius membres es procurarà 
una equilibrada representació territorial i de gènere. 
 
El nombre màxim de membres que integrin el Comitè ha de ser de 15. Tots ells han de ser 
persones amb una reconeguda sensibilitat pels temes ètics i han de tenir una formació 
mínima en el camp de la bioètica. La seva participació en el Comitè d’Ètica Assistencial és 
voluntària, i no té cap remuneració ni compensació econòmica però serà reconeguda per 
l’ICS que facilitarà l’assistència a les reunions i tindrà en compte les hores de dedicació, amb 
l’emissió dels corresponents certificats de pertinença i dedicació al Comitè, amb efecte, 
entre altres, en el reconeixement dins de la carrera professional. 
 
 
Article cinquè. Òrgans de govern 
 
5.1.  El Comitè d’Ètica Assistencial  d’Atenció Primària depèn de la Direcció Adjunta d’Afers 

Assistencials de l’ICS, la qual serà  l’encarregada de proporcionar el suport tècnic i 
logístic necessari. 

 
5.2.  El Comitè d’Ètica Assistencial té plena autonomia en la presa de decisions, 

recomanacions i actuacions i informarà de les seves activitats. A més, ha d’enviar una 
memòria anual a la Direcció Adjunta.  
 

 
Article sisè. Funcions de les persones integrants del Comitè, nomenaments i 
renovacions  
 
El Comitè d’Ètica Assistencial està compost per un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a 
secretari/a, i uns/es vocals.  
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El/la president/a del Comitè, el/la  vicepresident/a i el/la secretari/ària han de ser elegits 
entre els seus membres per una majoria de dos terços. El seu nomenament ha de ser 
ratificat per la Direcció Adjunta d’Afers Assistencials de l’ICS. 

El Comitè d’Ètica Assistencial es renovarà cada tres anys, i és recomanable que la 
renovació afecti únicament la tercera part dels seus membres. La renovació no pot superar, 
en cap cas, la meitat d’aquests, per tal de garantir la continuïtat dels treballs del Comitè. 
Amb aquesta premissa s’estableix, en principi, la limitació de  la durada dels mandats a sis 
anys de forma consecutiva. Per a aquesta renovació, es tindrà en compte la voluntat dels 
membres, i el parer del Comitè en primer terme; si escau, correspondrà a la Direcció Adjunta 
d’Afers Assistencials la determinació dels membres subjectes a renovació. 

El Comitè nomenarà un comitè consultor permanent, de 3-4 membres, que per la seva 
formació pugui actuar i assessorar en situacions puntuals d’urgència. El Comitè Permanent 
haurà d’informar en la primera reunió del Comitè sobre les consultes i recomanacions 
realitzades. Els membres del Comitè faran, per consens, la designació del Comitè 
Permanent. 

 
Incorporacions noves 
 
Un cop el Comitè estigui funcionant, la incorporació de nous membres es farà per baixa 
d'algun dels membres, o per ampliació. La proposta de nous membres, la farà el Comitè 
d’Ètica Assistencial d'acord amb l’ICS, i haurà de ser ratificada per majoria simple dels 
membres del Comitè. Qualsevol treballador/a de l’ICS en l’àmbit d’atenció primària té dret a 
sol·licitar formar part del Comitè d’Ètica Assistencial i enviar-hi el seu currículum. El procés 
d’incorporació de nous membres serà publicitat oportunament. Les persones candidates 
seran valorades pel mateix Comitè que elevarà l’oportuna proposta de nomenament. 

 
Baixes 
  
Es pot causar baixa en el Comitè per causa de no renovació, per petició pròpia o bé per 
baixa forçosa 
 
Poden ser causes de baixa forçosa: 
 

 L’incompliment manifest de les obligacions o de les normes de funcionament. 

 L’absència reiterada a tres reunions consecutives sense una raó justificada. 
 
Per decidir una baixa forçosa, cal una majoria de dos terços dels membres del Comitè. S’ha 
de fer el corresponent informe que cal enviar a la Direcció Adjunta d’Afers Assistencials a fi 
la formalització oportuna. 
 
 
 
Article setè. Funcions de les persones integrants del Comitè  
 
Funcions de la presidència 

 Convocar, presidir i dirigir les reunions del Comitè. 

 Signar, juntament amb el/la secretari/ària les actes un cop aprovades. 

 Representar al Comitè davant de l’ICS, i d’altres institucions. 
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Funcions de la vicepresidència 

 Substituir el/la president/a en totes les seves funcions, en la seva absència o per 
indicació expressa. 

 
Funcions de la secretaria i de la secretaria tècnica 

 Cursar les convocatòries i ordres del dia de cada reunió. 

 Redactar les actes i signar-les juntament amb el/la president/a. 

 Arxivar tota la documentació del Comitè i custodiar-la. 

 Assegurar l’enviament de tota la documentació a la resta de membres del Comitè. 

 Redactar la proposta de memòria anual d’activitats. 
 
Funcions dels membres vocals del Comitè 

 Assistir i participar activament a les reunions. 

 Proposar la convocatòria de reunions extraordinàries. 

 Responsabilitzar-se dels projectes i guies de treball que els siguin assignats. 
 
 
Article vuitè. Funcionament del Comitè 
  
El Comitè farà un mínim de 4 reunions a l’any. De cada reunió s’estendrà la corresponent 
acta. 
 
La notificació de la convocatòria es farà per correu electrònic. 
 
Les reunions s'han d’ajustar al contingut de l'ordre del dia, en què s'ha d'incloure tots els 
assumptes pendents des de la convocatòria anterior, que hagin rebut la tramitació 
corresponent. 
 
En el cas de reunions ordinàries, l'ordre del dia ha d’incloure necessàriament un punt relatiu 
a la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors que estiguin pendents 
d'aprovació, i un altre punt relatiu al torn obert de paraules. 
 
 
Article novè. Funcionament de les reunions 
 
Es considerarà vàlida la constitució de la Comissió en primera convocatòria si estan 
presents el /la president/a, el/la secretari/ària i la meitat dels components. La sessió en 
segona convocatòria tindrà lloc 30 minuts més tard i n’hi haurà prou amb l’assistència del/la  
president /a i un 40% dels vocals. Amb caràcter extraordinari o urgent, podrà reunir-se totes 
les vegades que ho aconsellin les circumstàncies a criteri de la presidència o si el, almenys, 
40% dels seus membres ho demana. 
 
Els punts inclosos en l'ordre del dia s’examinaran, es discutiran i es votaran a cada reunió. 
El diàleg en el si del Comitè s’ha de fer en un marc d’igualtat i llibertat, ha de produir-se des 
de la raó i ha de buscar el consens, que només pot arribar després d’una anàlisi ètica 
rigorosa de cada situació. 
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Article desè. Compromís de confidencialitat 
 
Tots els integrants del Comitè i la secretaria garanteixen el caràcter confidencial de tota la 
informació a la qual tinguin accés i de les deliberacions que es portin a terme. La violació 
d’aquest deure pot ser considerada com a falta molt greu. 
 
 
Article onzè. Grups de treball i membres “ad hoc” 
 
En el marc del Comitè d’Ètica Assistencial es podran crear subcomissions o grups de treball 
per tractar de temes específics o elaborar documents. A aquests grups, el Comitè podrà 
convidar consultors o especialistes en la matèria, malgrat que no siguin membres 
permanents del Comitè.  
 
El Comitè, si ho considera indicat pels temes a tractar, pot convidar a participar a la reunió 
directius o professionals interns o externs, o especialistes relacionats amb els temes a 
debatre. Aquests tindran veu, però no vot cas que calgués adoptar acords mitjançant 
votació.  
 
 
Article dotzè. Règim d’adopció d’acords 
 
Els acords es prendran, amb caràcter general, per consens. Si això no és possible, 
s’adoptaran per majoria simple, però les objeccions es faran constar a l’acta. 
 
 
Article tretzè.  Actes de les reunions 
 
De cada reunió del Comitè d’Ètica Assistencial s’estendrà una acta en la qual es faran 
constar les decisions adoptades. 
 
Les actes han de ser signades pel/la secretari/ària amb el vistiplau del/la president/a. La 
secretaria del Comitè ha de custodiar les actes. 
 
 
Article catorzè. Condicions de treball del Comitè 
 
El Comitè d’Ètica Assistencial disposarà d’un espai de reunions i també de l’estructura 
administrativa necessària per  poder garantir la qualitat de la seva feina i la confidencialitat 
de la seva documentació. 
 
 
 
Barcelona, 31 de gener de 2014 


