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CONGRESO ANCEI 2018. “Los Comités de Ética de la Investigación: 
conjugando la utilidad social de la investigación, los cambios normativos 
y las nuevas tecnologías”. 
 
Autor del resum: Maria Estrella Barceló Colomer. Metgessa especialista en 
farmacologia clínica. Àrea Medicament SAP Muntanya de Barcelona. Institut Català 
de la Salut.  
 
El Congrés de l’Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación va tenir 
lloc a València els propassats 17 i 18 de maig.  
 
En ell es varen presentar i es va deliberar sobre molts temes d’interès en el camp de 
la investigació i el paper dels Comitès Ètics d’Investigació (CEI) en la mateixa, els 
quals es varen agrupar en 4 taules i la presentació de comunicacions lliures. Entre 
tots els temes presentats, es comentaran de forma més exhaustiva els que també 
puguin tenir implicació en el funcionament dels comitès d’ètica assistencial (CEA).  
 
La primera de les taules porta per títol: “Implicaciones de la nueva normativa que 
regula los estudios clínicos con medicamentos”.   En aquesta taula es varen 
explicar els canvis normatius als quals s’enfronten els comitès ètics d’investigació 
(CEI), com s’hi ha d’adaptar els comitès i quina és la formació que precisen els seus 
membres per poder donar-hi resposta.  
 
La segona de les taules va versar sobre: “Evaluación ética de la investigación en 
la era del conocimiento y avance tecnològico ”.  En primer lloc es va parlar de 
ciberseguretat i de l’ús de web i app mòbils  en l’atenció sanitària i la investigació 
en salut, sent necessari introduir molts conceptes referents a la seguretat de les 
dades i les mesures a tenir en compte (legislació i drets, obligacions dels ciutadans, 
codis de conducta); l’autor de la ponència va concloure que totes les institucions han 
de tenir una política de seguretat informàtica, han d’analitzar els riscos, i dur a terme 
mesures proactives per minimitzar-los.  
Així mateix es va parlar del consentiment informat en la investigació amb 
menors , revisant com es recull la participació dels menors en la normativa vigent i 
emfasitzant com, de forma progressiva, s’ha anat reconeixent la llibertat de decisió 
del menor; el menor té dret a ser escoltat i, en funció de l’edat, es demanarà  un 
assentiment (menys de 12 anys) o un consentiment (més de 12 anys) per la seva 
participació, juntament amb el consentiment dels pares o representants legals.  
Es va parlar així mateix de la investigació en ciències socials i dels canvis i reptes a 
què es veu abocada.  
La darrera ponència va ser sobre el valor social de la investigació. Es va explicar 
com està canviant el paradigma del coneixement en medicina, preguntant-se què 
aporta i si està en crisi la Medicina Basada en l’Evidència (MBE) i el “model” de 
Ciència en general, quines en són les causes i com es pot millorar el govern científic 
en la nostra era. Manifesta que la medicina avui en dia s’enfronta a nous riscos i 
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incerteses, fruit de contradiccions estructurals de diversos tipus, els límits de la 
pròpia lògica simplificadora  de la ciència moderna i la manca d’un model global on 
integrar ciència i valors. La pràctica clínica ha de recuperar la complexitat epistèmica 
que la MBE li ha fet perdre. Proposa, per tant, un canvi de model i parlar de la “utilitat 
de la societat per a la investigació”.        
 
En la tercera taula es va parlar del “Reglament General de Protecció de Dades” . 
En ella, persones amb diferents perfils professionals (juristes, epidemiòlegs, 
especialistes en medicina preventiva i salut pública, gestors d’institucions sanitàries i 
investigadors), varen explicar la situació en què ens trobem, les accions a dur a 
terme per adaptar-se al nou Reglament, les dificultats existents i els temes pendents 
de legislar. Es va explicar com el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 de 
protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades 
personals i la lliure circulació de les dades (RGPD), vol reforçar la seguretat jurídica, 
la transparència i la responsabilitat en l’ús de dades personals. En ell s’hi estableixen 
les condicions per a l’ús de les dades de salut amb i sense el consentiment explícit 
de l’interessat. Això no obstant, no s’elabora un Reglament complet quant a l’ús de 
dades de salut, genètiques i biomètriques, sinó que remet al legislador de cada Estat 
membre perquè ho desplegui, cosa que té repercussions importants sobretot en el 
camp de la salut pública i la investigació. Per tant, trasllada als Estats l’obligació de 
revisar la legislació estatal i obliga a desenvolupar els aspectes que quedin 
pendents; en el cas de l’Estat Espanyol, el RGPD i la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal 15/1999 (LOPD) són bastant coincidents i la principal 
qüestió que queda pendent és si cal o no una legislació específica sobre dades de 
salut, ja que el Reglament Europeu es concreta molt poc. Es va debatre també 
quines implicacions té la nova normativa en els estudis observacionals, ja que el nou  
Reglament Europeu fa una interpretació molt més àmplia de la investigació científica. 
Així mateix, es va dissertar sobre el tractament dels big data en el nou Reglament i 
l’intercanvi de dades en salut en un context d’investigació globalitzada. I finalment, 
es va parlar de l’impacte del RGPD en els centres d’investigació i les accions que 
han de fer per adaptar-se al mateix. 

 
En la quarta taula, es va parlar de Nous reptes per l’avaluació ètica de la 
investigació , amb ponències que varen versar sobre temes molt específics com 
són: les investigacions clíniques amb productes sanitaris a partir dels canvis produïts 
en la legislació europea, la investigació amb teràpies avançades, la investigació amb 
nutracèutics i de les proves genètiques. 
 
Per últim, Adela Cortina , catedràtica d’ètica i filosofia política de la Univeristat de 
València, en la conferència de clausura va reivindicar el paper que han de tenir els 
CEI en el món actual amb la ponència “La ética de los comités de ética en la Era 
de las Nuevas Tecnologías ”.  
 
Podeu trobar més informació a la pàgina web: http://www.ancei.es/ 


