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Comitès d’Ètica de la Investigació (CEIs)

• CEI vetlla perquè els 
projectes de recerca, 
que es facin en el seu 
àmbit d’actuació 
segueixin les normes 
bona pràctica clínica, 
des del punt de vista 
metodològic, ètic i legal



Llei de investigació Biomèdica

“La autorización y desarrollo de cualquier proyecto
de investigación sobre seres humanos o su material
biológico requerirá el previo y preceptivo informe
favorable del Comité de Ética de la Investigación
(CEI)” (Art. 2.e de la LIB 14/2007)

Garantia pública de 
compliment aspectes

ètics, científics i 
legals



Llei de investigació Biomèdica

 Per a que un estudi sigui èticament justificable ha
de:
 estar ben dissenyat i
 complir amb els principis ètics bàsics de

Declaració d’Hèlsinki 1964 i actualitzacions
(actual Fortaleza, 2013)



Estudis avaluats per un CEI

1. Assaigs clínics de medicaments d’ús humà

2. Investigació Clínica amb Producte Sanitari

3. Estudis postautorizació (EPA) de tipus 
observacional amb medicaments 

4. Projecte d’investigació biomèdica:
a) Investigació amb dades de caràcter 

personal/Estudis observacionals 
b) Investigació amb mostres biològiques



Normativa aplicable

Llei Investigació
Biomèdica

RD 1716/2011, 
mostres

biològiques

ESTUDIS 
POSTAUTORITZACIÓ

Reglament (UE) núm. 
536/2014

RD 1090/2015

Normes de BPC 

Altres

PROJECTES 
INVESTIGACIÓ

ASSAIGS CLÍNICS AMB 
MEDICAMENTS

Investigació biomèdica

Ordre SAS/3470/2009 

Ordre CAA de 
12/04/2010
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Assaigs clínics amb medicaments

• Medicament: substància amb 

propietats 

• pel tractament o prevenció de 

malalties, per restaurar, corregir o 

modificar funcions fisiològiques 

exercint una acció farmacològica, 

immunològica o metabòlica 

• o bé per establir un diagnòstic 

mèdic



Assaigs clínics amb medicaments

• Estudi experimental en essers 

humans, utilitzant medicaments 

d’ús humà, no autoritzats encara o 

en condicions d’ús diferents a les 

autoritzades

• Sota un protocol d’investigació, 

prospectiu, aleatoritzats



Assaigs clínics amb medicaments. Regulació

• Normativa específica: Reglament (UE) núm. 536/2014 del 

parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril de 2014 sobre 

els assaigs clínics de medicaments d’ús humà, a Espanya, el 

RD 1090/2015 

• Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios



 Dictamen únic
per un CEIm



Assaigs clínics amb medicaments. Requisits 

• Acompliment normes BPC. Objectius: 

• Protecció drets i integritat participants 

• Confidencialitat de les dades 

• Consentiment informat del pacient

• Autorització per part Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

• Aprovació del Comitè Ètica d’Investigació (CEIm)

• Conformitat Direcció del centre

• Assegurança de responsabilitat civil



Assaigs clínics amb medicaments. Requisits 

• Consentiment informat:

Ha de ser informat, lliure i voluntari

 Informació completa i adequada

Per escrit 

 La negativa a participar no ha d’afectar 
relació metge – pacient

Poblacions vulnerables (incapacitat, 
menors, inconscients):  

representant legal

assentiment 

Protecció de dades de caràcter personal



ACm de baix nivell d’intervenció

• El medicament investigat està autoritzat

• S’utilitza d’acord a l’autorització de comercialització  o ús 

està recolzat per dades científiques sobre seguretat i 

eficàcia en algun dels Estats membres implicats

• els procediments complementaris de dx o seguiment 

comporten risc mínim per la seguretat comparat amb la 

pràctica clínica habitual

• Documentació de l’assaig i assegurança més senzills
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Investigació clínica amb Producte sanitari

• Producte Sanitari (PS): Qualsevol instrument, dispositiu, 

equip, programa informàtic, material, ..., destinats a: 

• Diagnòstic, prevenció, control, tractament d’una malaltia, 

lesió o deficiència

• Substitució o modificació de l'anatomia o procés fisiològic

• Regulació de la concepció

• Que no exerceixi acció principal per medis farmacològics, 

immunològics ni metabòlics





Investigació clínica amb Producte sanitari

• Estudi sistemàtic, dissenyat i planificat en essers humans 

per verificar la seguretat i/o prestacions d’un producte 

sanitari

• O quan es pretengui avaluar el PS en indicació o condicions 

diferents de la fitxa tècnica

• Assaig clínic amb producte sanitari:

• Pacients s’assignen a un grup d’intervenció de manera 

aleatoritzada



Investigació clínica amb PS. Regulació

• Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios 

• Reales Decretos 1591/2009 y 1616/2009 de PS



Investigació clínica amb PS. Requisits 

• Consentiment informat del pacient

• Informe favorable del CEI

• Autorització per part AEMPS si no tenen CE o tenen CE 

però es vol avaluar una indicació diferent
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Estudis postautorizació (EPA) de tipus 
observacional amb medicaments 

• Estudi observacional, clínic o epidemiològic,  efectuat en 

essers humans o amb registres mèdics, que tenen un o 

diversos medicaments com exposició d’interès

• Els medicaments es prescriuen manera habitual, segons 

condicions establertes en l’autorització

• L’assignació d’un pacient a una estratègia terapèutica 

concreta no decidida prèviament per un protocol, sinó 

basada en pràctica clínica habitual

• La decisió de prescriure un medicament estarà dissociada

del fet d’incloure el pacient en l’estudi



EPA tipus observacional amb medicaments. 
Regulació

• Ordre SAS/3470/2009, de 16 de desembre, directrius sobre 

estudis postautorizació de tipus observacional per a 

medicaments d’ús humà 

• Instrucció 1/2003 del Dept. de Salut de la Generalitat de 

Catalunya



EPA tipus observacional amb medicaments. 
Tipus

• EPA lligat a l’autorització de comercialització: EPA-LA

• EPA de seguiment prospectiu, promogut per les autoritats 

sanitàries o finançat amb fons públics: EPA-AS

• EPA de seguiment prospectiu: EPA-SP

• EPA amb altres dissenys diferents dels anteriors: EPA-OD

• Estudi observacional no posautorització: No-EPA



EPA tipus observacional amb medicaments. 
Requisits

• Consentiment informat del pacient

• Informe favorable del CEI

• Assegurança de responsabilitat civil 

• Autorització prèvia de la Comunitat Autònoma (autoritat 

competent) o AEMPS



EPA tipus observacional amb medicaments. 
Regulació

• EPA-LA i EPA-AS: 

• Consentiment informat del pacient

• Informe favorable del CEI

• Autorització AEMPS

• EPA-SP i EPA-OD: 

• Consentiment informat del pacient

• Informe favorable del CEI

• Autorització CCAA



Estudis avaluats per un CEI

1. Assaigs clínics de medicaments d’ús humà

2. Investigació Clínica amb Producte Sanitari

3. Estudis postautorizació (EPA) de tipus 
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b) Investigació amb mostres biològiques 



Projecte d’investigació biomèdica

• Estudi de recerca bàsica, clínica o traslacional de caràcter 

experimental o observacional, que es realitza en éssers 

humans, amb material biològic d’origen humà i/o amb 

dades de salut

• Investigacions clíniques amb procediments quirúrgics i/o 

tècniques diagnòstiques

• Estudis farmacogenètics i/o farmacogenòmics

• Estudis amb complements nutricionals o productes 

dietètics

• Registres



Projecte d’investigació biomèdica.
Regulació

• Ley 14/2007, de 3 de julio, d’investigació biomèdica

• RD 1716/2011, de 18 de novembre, requisits bàsics 

d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins 

d’investigació biomèdica i del tractament de les mostres 

biològiques d’origen humà, si cal 

• LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 

caràcter personal, i el RD 1720/2007, de 21 de desembre



Projecte d’investigació biomèdica.
Requisits

• Consentiment informat del pacient

• Informe favorable del CEI

• Assegurança de responsabilitat civil, si intervenció



Investigació dades de caràcter personal. 
Regulació i requisits

• Ley 14/2007, de 3 de julio d’investigació biomèdica

• Consentiment informat del pacient

• Informe favorable del CEI

• Excepció: estudis que es realitzin amb informació ja 

existent que no contenguin dades de caràcter personal

• Notificació al centre o institució on es realitza



Col·lecció mostres biològiques. 
Regulació i requisits

• Ley 14/2007, de 3 de julio d’investigació biomèdica

• Real decreto 1716/2011 sobre Biobancs, 18 Nov 2011

• Consentiment informat del pacient

• Informe favorable del CEI

• Acord col·laboració amb el BioBanc

• Conformitat del centre o institució on es realitza



Treballs fi de grau. Regulació i requisits

• Característiques:  treballs més senzills, normativa 

adaptada, presentació alumne-tutor

• Segueix mateixa normativa treballs recerca biomèdica

• Consentiment informat del pacient

• Informe favorable del CEI

• Excepció: estudis que es realitzin amb informació ja 

existent que no contenguin dades de caràcter 

personal
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