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El consentiment informat a l’atenció primària de sa lut. 

Ateses les consultes rebudes al Comitè d’Ètica Assistencial sobre la necessitat 
o no de fer consentiment informat (CI) per escrit en l’atenció primària de salut, 
recollim una síntesi de les mateixes com a eina d’ajuda als professionals. 
 
Des del punt de vista ètic , el dret de cadascú a la informació i a donar o no 
donar el consentiment abans de cada actuació sanitària deriva del respecte a 
l’autonomia  personal en la situació de malaltia. Aquest dret només és possible 
quan la informació clínica és completa i s’adapta  a les necessitats i capacitats 
de cada pacient, tenint en compte que pot variar d’un a un altre i d’un moment a 
un altre de la vida. El CI adequadament obtingut afavoreix la seguretat clínica 
(no maleficència i beneficència) i reafirma l’auton omia de la persona.  
Els requisits bàsics de tot CI són llibertat , competència i informació suficient. 
Per tant, s´ha d´entendre com un fruit de la relació clínica sempre basada en 
dos pilars que són la confiança i el procés d´informació  que pot ser més o 
menys complexa. 
 
El Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)  considera necessari fer les següents 
apreciacions  en relació amb el procediment d’obtenció del CI: 
 
 

a) El CI s’ha de contemplar com un procediment per ajudar a la presa  de 
decisions per part del pacient. Un CI ben fet és la constància que la 
persona ha estat ben informada i que, per tant, entén i accepta la 
situació en què es trobarà i les conseqüències que se’n deriven. El CI 
pot ser oral o escrit depenent de la decisió que s’estigui sopesant i de les 
seves conseqüències. En Atenció Primària cal reforçar la informació 
verbal, assegurant sempre que ha estat entesa i circumscriure al mínim 
la sol·licitud de CI escrit. 
 

b) El CI s’ha de contemplar com un procés , no a fer en un moment donat 
per eximir de prendre responsabilitats, sinó com un continuum, en què 
són el professional sanitari i la persona qui posen el temps, lloc i espai 
per dur-lo a terme. És important detenir-se i esmerçar tot el temps 
necessari per fer el procés correctament, tenint en compte quina 
percepció té la persona sobre la seva salut, què desitja i què no, a què 
està disposada i a què no.  
 

c) El professional sanitari ha de conèixer i poder avaluar si el pacient és 
capaç i competent per prendre la decisió , cosa que estarà 
condicionada per la seva maduresa , la situació  en què es trobi en 
aquell moment i per la complexitat del procés en sí. Quan el pacient no 
sigui competent per decidir, el professional l’haurà d’acompanyar en el 
procés de presa de decisions i, quan escaigui, parlar també amb 
persones de l’entorn del pacient (família, cuidadors, representants) per 
ajudar-lo a construir la seva autonomia i poder-la exercir plenament. 
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d) Els professionals d’atenció primària són agents clau en el procés, més 
encara quan són ells qui fan moltes de les peticions i proporcionen 
informació sobre molts procediments diagnòstics i terapèutics.  
 

e) Cal anotar en la història clínica  del pacient com s’ha fet tot el procés  
d’obtenir el CI, com s’ha arribat a la presa de decisió i què s’ha 
acordat . Es recomana també fer un seguiment  i anotar el que ha 
passat, quines han estat les conseqüències de les decisions.  
 

f) Qualsevol document de CI  ha de contenir una part que identifica a la 
persona i al metge que indica i demana el consentim ent,  així com el 
procediment  i els serveis mèdics  que el duran a terme o participaran 
en el procés. S’ha de poder identificar un “metge responsable”, que serà 
el principal agent en tot el procés, tot i que hi puguin participar d’altres 
professionals. Quan el procés impliqui a diferents unitats (radiologia, 
endoscòpia, cirurgia vascular,..) és convenient consensuar entre tots els 
documents a utilitzar i definir qui i quan obté el CI i quins procediments 
poden tenir un full de CI comú.  
 

g) Qualsevol CI per escrit pot tenir una part fixa ja elaborada, però també 
pot tenir un apartat obert. També, si escau, es demanarà autorització per 
obtenir fotografies o registres gràfics del procediment mèdic a practicar i, 
en el seu cas, per difondre els resultats amb finalitats científiques. Els 
documents oberts solen recomanar-se quan cal personalitzar la 
informació i en els casos de tècniques diagnòstiques i terapèutiques no 
estrictament reglades o estandarditzades. Pot fer-se imprescindible, per 
tant, en algunes especialitats com cirurgia general, ginecologia o 
urologia.  
 

h) El CI per escrit ha d’anar signat pel metge i el pacient i ha de posar-hi la 
data de signatura. 
 

i) Els fulls de CI per escrit s’han de revisar regularment  per adaptar-se a 
l’evidència científica existent sobre el procediment.  
 

j) Sempre s’ha de donar la possibilitat de revocar  el CI en qualsevol 
moment abans del procediment.  
 

 
Des del punt de vista legal , el CI a Catalunya  està regulat per la Llei 21/2000, 
de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i 
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (articles 6 i 7 del capítol IV). A 
l’Estat espanyol , existeix la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica 
reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica (articles 8, 9 i 10 del capítol IV). En l’àmbit 
europeu, és el Conveni d’Oviedo  sobre drets humans i biomedicina el que 
recull les situacions en què es requereix CI per escrit, o bé de l’interessat o bé 
del seu representant legal en cas d’incapacitat.  
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Concretament, l’article 6 de la Llei 21/2000 especifica el següent en relació amb 
el CI: 
 
1. Qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut requereix que la persona 
afectada hi hagi donat el seu consentiment específic i lliure  i n’hagi estat 
informada prèviament , d’acord amb el que estableix l’article 2. 
 
2. Aquest consentiment s’ha de fer per escrit  en els casos d’intervencions 
quirúrgiques, procediments diagnòstics invasius i, en general, quan es duen a 
terme procediments que comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles, 
susceptibles de repercutir en la salut del pacient. 
 
3. El document de consentiment ha d’ésser específic  per a cada supòsit, 
sens perjudici que s’hi puguin adjuntar fulls i altres mitjans informatius de 
caràcter general. Aquest document ha de contenir informació suficient sobre el 
procediment de què es tracta i sobre els seus riscos. 
 
4. En qualsevol moment la persona afectada pot revocar lliurement  el seu 
consentiment. 
 
A l’article 2 de la Llei 21/2000 s’estableix que: 
1. En qualsevol intervenció assistencial, els pacients tenen dret a conèixer 
tota la informació  obtinguda sobre la pròpia salut. Això no obstant, cal 
respectar la voluntat d’una persona de no ésser informada. 
 
2. La informació ha de formar part de totes les actuacions assistencials, ha 
d’ésser verídica , i s’ha de donar de manera comprensible i adequada  a les 
necessitats i els requeriments del pacient, per a ajudar-lo a prendre decisions  
d’una manera autònoma. 
 
3. Correspon al metge responsable  del pacient garantir el compliment del 
dret a la informació. També han d’assumir responsabilitat en el procés 
d’informació els professionals assistencials que l’atenen o li a pliquen una 
tècnica o un procediment concrets . 
 
Finalment, cal indicar que a l’article 7 d’aquesta mateixa Llei s’especifiquen les 
excepcions  a l’exigència del CI i les situacions d'atorgament del CI per 
substitució. Les excepcions per a obtenir el consentiment són aquelles que 
tenen a veure amb riscos per a la salut pública  o amb riscos immediats 
greus  per a la integritat física o psíquica del malalt i quan no es pugui 
aconseguir l’autorització d’aquest o dels seus fami liars . Per l’atorgament 
per substitució  hi entrarien els casos en què el malalt no sigui competent per 
prendre decisions, hi hagi incapacitat legal, internament per trastorns psíquics 
en que concorrin circumstàncies de l'article 255 de la Llei 9/1998, de 15 de 
juliol, del Codi de família, menors no competents (tenint en compte que s’han 
d’escoltar si són majors de 12 anys i que han de donar el consentiment si són 
emancipats o adolescents de més de setze anys) 
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En situacions en què hi hagi normativa específica aplicable (veure  corolari 
final), caldrà atenir-se al que estableix amb caràcter general la legislació civil 
sobre majoria d'edat, i, si escau, la normativa específica que hi sigui aplicable. 
 
 
En quines situacions és “obligatori” el CI per escr it en base a la Llei 
21/2000?   

• Intervencions quirúrgiques amb anestèsia regional o general. També s’hi 
solen incloure les intervencions amb anestèsia local.  

• Radiologia amb contrast intravascular, intervencionista o amb anestèsia.  
• Hemodinàmia diagnòstica i terapèutica. 
• Medicina nuclear diagnòstica i terapèutica, Inclou la tomografia per 

emissió de positrons (PET) i combinada amb el TAC en indicacions 
oncològiques. 

• Radioteràpia i radiocirurgia. 
• Endoscòpia terapèutica 
• Biòpsia d’òrgans de risc.  

 
 
En quines situacions es “recomana” disposar d’un CI  per escrit en base a 
la Llei 21/2000 a l’atenció primària de salut?   
La sol·licitud de CI no hauria d’anar més enllà dels procediments inclosos en la 
cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut (incloent tant la cartera bàsica 
com la complementària de les comunitats autònomes). Es recomanarà 
prioritzar el CI per escrit per a aquells procediments de major complexitat i/o 
que comportin un major risc per al pacient, o pel p rocediment en sí o per 
les conseqüències que pot tenir fer-ho . En determinats casos pot valorar-se 
sol·licitar el CI per escrit quan els riscos de no sotmetre’s a un tractament 
o un procediment siguin rellevants (per exemple, quan els pares no 
autoritzen a posar les vacunes als fills seguint el calendari de vacunacions 
sistemàtiques).  
 
L’Institut Català de la Salut va elaborar ja fa anys unes recomanacions sobre 
els procediments que podrien precisar d’informació per escrit. Aquesta no deixa 
de ser una llista orientativa i dinàmica en el temps. Podria incloure, entre altres, 
els següents procediments: 

• Procediments odontològics complexos o cirurgia en s ituacions de 
risc  (cardiòpates, pacients en tractament amb anticoagulants o 
antiagregants, embarassades, immunodeprimits,...). 

• Proves diagnostiques amb risc a les quals s’accedei x des de 
l’atenció primària : en general, tota la radiologia de contrast, 
mamografies o ecografies mamàries amb punció, tomografia axial 
computeritzada, endoscòpia digestiva, trànsit esofagogastroduodenal, 
ènema opac, urografia endovenosa, ... 

• Proves diagnòstiques amb raigs X a dones embarassad es  
• Negar-se a la vacunació del calendari sistemàtic en  nens  
• Cirurgia menor amb anestèsia 
• Col·locació o recanvi de sonda nasogàstrica o sonda  vesical 
• Administració d’alguns tractaments parenterals  
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• Immunoteràpia.  
• Quan es prescriguin medicaments d’especial control mèdic o 

utilitzats en condicions d’ús diferents a les autor itzades  (veure més 
endavant en l’annex, ja que tenen una legislació específica a tal 
efecte)... 
 

Val a dir que els riscos dels procediments variaran en funció de les 
circumstàncies i el context,  incrementant-se en cas de procediments 
repetitius i quan aquests són innecessaris.  
 
Per la resta de situacions, a l’Atenció Primària, s eria suficient amb la 
informació verbal, assegurant que aquesta ha estat entesa. Per tant, cal  
circumscriure al mínim la sol·licitud de CI. La his tòria clínica hauria de 
reflectir com s’ha fet el procés i que el pacient h a consentit.  
  

 
Corolari. Per a alguns procediments hi ha normativa específica que els regula i 
obliga a disposar d’un CI per escrit. Són els següents:  
 

• Assaigs clínics amb medicaments i productes sanitar is.  
• Estudis post-autorització amb medicaments.   
• Altres projectes de recerca. La Llei d’Investigació biomèdica 14/2007 

també recull les situacions en què cal el CI de forma expressa.  
• Donació i recepció d’hemoderivats .  
• Donació d’embrions i fetus humans (o de les seves e structures) .  
• Extracció i trasplantament d’òrgans i teixits.   
• Necròpsies. Per la realització d’estudis necròpsics cal el CI del familiar 

més proper/representant.  
• Tècniques de reproducció humana assistida .  
• Avortament.  
• Consells i anàlisis genètiques.  
• Altres procediments: esterilització, intervencions de canvi de sexe.  
• Prescripció de medicaments d’especial control mèdic . Es tracta 

d’uns quants medicaments prescrits per metges especialistes i 
dispensats ambulatòriament, que cal supervisar estretament perquè 
poden produir reaccions adverses greus. Inclou els derivats de la 
vitamina A via oral per al tractament de l’acne, l’àcid acetohidroxàmic per 
la urolitiasi, clozapina (antipsicòtic) i talidomida.  

• Prescripció de medicaments en situacions especials (ús 
compassiu, condicions diferents a les autoritzades i no 
comercialitzats a Espanya:  La situació que més afecta a l’atenció 
primària de salut, és l’ús en condicions diferents de les autoritzades, 
situació en què cal disposar del consentiment explícit del pacient per 
poder-se administrar, o per escrit o bé anotant en la història clínica que 
el pacient hi consenteix.  
 
 
 

 


