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Funcions del CEI:

• a) Avaluar la qualificació de l‘IP i l'equip investigador i la factibilitat del 
projecte.
b) Ponderar els aspectes metodològics, ètics i legals del projecte de recerca.
c) Ponderar el balanç de riscos i beneficis de l'estudi.
d) Vetllar pel compliment de procediments que permetin assegurar la 
traçabilitat de les mostres d'origen humà (Llei de Protecció de Dades).
e) Informar tota investigació biomèdica que impliqui intervencions en éssers 
humans o utilització de mostres biològiques d'origen humà. No podrà 
desenvolupar-se el projecte d'investigació sense el previ  informe favorable 
del CEI.
f) Desenvolupar codis de bones pràctiques de acord amb els principis 
establerts pel Comité de Bioética de España i gestionar els conflictes i 
expedients que el seu incompliment generi.
g) Coordinar la seva activitat amb la de comitès similars d'altres institucions.
h) Vetllar per la confidencialitat i exercir totes les altres funcions que els 
pugui assignar la normativa de desenvolupament d'aquesta Llei.



Funcions del CEIm

A més a més de les funcions de CEI, exerciran les següents funcions en relació 
amb l'avaluació d'estudis clínics amb medicaments o productes sanitaris:

a) Avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals i emetre el dictamen 
corresponent.
b) Avaluar les modificacions substancials dels estudis clínics autoritzats i emetre 
el dictamen corresponent.
c) Realitzar un seguiment de l'estudi, des del seu inici fins a la recepció de 
l'informe final.



Objectiu: reduir la durada de l’assaig clínic

Real Decreto 223/2004 Decreto Ley 1090/2015

Reglament 536/2014 UE

Real Decreto 561/1993

Directiva 2001/20 CE



Estructura del CEIm

• President/a

• Vice-President/a

• Vocals
• Farmacòleg/a
• Farmacèutic/a hospital o primària
• Advocat/da
• Metges
• Representant comissió d’investigació
• Representant comissió d’ètica 

assistencial
• Representant interessos dels pacients 

(persona aliena a la Medicina)

• Secretaria Tècnica
• Direcció: Titulat superior amb 

coneixements en medicina, bioètica i 
metodologia

• Secretaria administrativa

Decreto Ley 1090/2015



CEIm Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

• Tutela l’ètica de la recerca biomèdica 
a la demarcació de Tarragona

• Tots els hospitals

• Assistència primària no depenent de 
l’ICS (ICS CEIm Inst. Gol i Godina)

• Universitat Rovira i Virgili

• Altres institucions sanitàries i no 
sanitàries

32 centres/institucions



Dinàmica de treball CEIm IISPV

Presentació de la 
documentació
- ceic@iispv.cat
- fins el dia 10/mes

Reunió
- darrer dijous/mes

Dictamen

Favorable

Desfavorable

Sol.licitud
d’aclariments

Sol.licitud de la 
documentació
- (web ceic iispv)
- ceic@iispv.cat

mailto:ceic@iispv.cat
mailto:ceic@iispv.cat
mailto:ceic@iispv.cat


Estudi d’intervenció: Assegurança?

Valorar riscos



Consentiment informat

• Consta de:
• Full d’informació pel pacient 
• Document de consentiment

• Còpia pel participant

• Entrevista prèvia, on el participant ha entès l’objectiu de l’estudi, riscos i inconvenients, i les 
condicions en que es realitzarà. Signen participant i investigador abans de començar.

• S’explicarà l’alternativa a l’estudi i que si decideix no participar serà tractat sense menyspreu

• Sense incentius econòmics per al participant o pel representant legal.

• Dret a retirar-se en qualsevol moment, sense explicacions ni responsabilitats.

• Full d’informació únicament informació rellevant, en llenguatge clar i comprensible, i en la 
llengua pròpia del participant.

• En cas de recollida de mostres biològiques, s’informarà al participant del futur ús de les mostres. 
A l’acabar l’estudi les mostres es podran destruir, incorporar a una col·lecció o un biobanc
autoritzat. En aquests casos s’informarà del responsable i de la ubicació. 

• Especial cura amb menors i amb persones amb incapacitat per atorgar el consentiment informat.



• Menors
• En AC cal que al CEIm hagi un pediatra o haver sol.licitat assessorament en l’àmbit de la 

pediatria.
• Signatura d’un dels pares i consentiment documentat de l’altre.
• Si el menor és <12 anys se l’escoltarà; si ≥ 12 anys, ha de donar també el seu 

consentiment.
• Si arriba a la majoria d’edat, CI.
• Seguir el reglament Reglament 536/2014 UE

• Situació d’urgència
• Quan ho justifiquen raons de necessitat, es podrà administrar el fàrmac sense CI (seguint 

el Reglament 536/2014 UE
• Sempre que sigui possible es consultarà a les persones vinculades al pacient.
• Quan sigui possible, el pacient o el representant legal atorgarà el CI.

• Persones amb capacitat modificada per a donar el consentiment
• El CEI ha de tenir un expert en la malaltia a estudiar o haver sol.licitat l’assessorament 

corresponent.
• S’assegurarà que no hi ha la voluntat prèvia del pacient de no participar.
• Signatura del representant legal o del familiar vinculat més proper.
• Seguir el Reglament 536/2014 UE



Full d’Informació al Pacient



Document de Consentiment Informat



ceic@iispv.cat


