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Títol I. Introducció 

 
El Comitè de Bioètica Assistencial de L’Hospital La Pedrera (endavant anomenats 

com CBA i HLP respectivament) es constitueix com a òrgan col·legiat i consultiu  que 
segueix les funcions detallades a l’ordre  8/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regulen els comitès de bioètica 
assistencial en l’àmbit dels departaments de salut, davall l’article 51 de la Llei 10/2014, 
de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, que va 
ordenar la creació d’òrgans especialitzats que vetllaren pel correcte compliment dels 
drets en els centres sanitaris i que assessoraren davant de situacions de conflicte ètic, de 
manera que quedara, en tot moment, protegida la dignitat de la persona en l’àmbit de la 
salut. 

 
El CBA és un òrgan col· legiat de deliberació que crea un fòrum interdisciplinari per 

atendre aquelles situacions que es puguen plantejar en l’entorn sanitari, en les quals es 
faça necessària l’emissió d’unes recomanacions fruit, de la experiència professional i 
científica dels seus membres, com de la formació en ètica mèdica, i que vinguin 
garantides per la deliberació col·legial, protegint i valorant d’aquesta manera, els drets 
dels pacients i professionals, i assessorant en l’adopció de decisions complexes, sense 
suplantar  de cap manera la responsabilitat de les persones que han de prendre les 
decisions. Així doncs, les recomanacions no seran vinculants, respectant les opcions de 
qui demana assessorament. 

Article 1. Definició del Comité de Bioètica Assistencial (CBA) 

Els CBAs es configuren com a òrgans interdisciplinaris de caràcter assessor i 
consultiu, al servei dels professionals, de persones usuàries i de les institucions 
sanitàries. Tenen com a finalitat: 

 
a) Examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic que 

sorgisquen en el HLP perquè, en qualsevol cas, quede emparada la dignitat de 
les persones i la qualitat de l’atenció sanitària. 

b) Fomentar la difusió de la bioètica entre professionals, pacients i persones 
usuàries del sistema sanitari públic. 

Article 2. Funcions del CBA a l’HLP 

Corresponen al CBA de l’HLP les funcions següents: 

a) Protecció i sensibilització dels drets dels pacients i, per la seua especial 
rellevància, el relatiu al compliment dels requisits ètics dels consentiments 
informats. 

b) Analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió clínica en situacions que 
plantegen conflictes ètics entre els seus intervinents: personal sanitari, 
institucions i pacients, familiars i persones acostades. 
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c) Proposar en el àmbit del HLP protocols d’actuació, especialment per a les 

situacions, que be per la seua freqüència, o bé pel seu impacte, suposen 
conflictes ètics. 

d) Impulsar la formació i la investigació en bioètica en el HLP. 
e) Fomentar el coneixement dels dilemes d’ordre bioètic entre professionals de la 

salut i en la societat que ens envolta. 

f) Elevar al Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana les qüestions que, per 
la seua especial rellevància sanitària o social, o per la seua complexitat, 
requerisquen un estudi més profund i detallat. 

g) Elaboració del reglament de règim intern, per a l’aprovació pel Comitè de 
Bioètica de la Comunitat Valenciana. 

h) Aquelles altres funcions que li siguen assignades pel Comitè de Bioètica de la 
Comunitat Valenciana. 

 
De cap manera, serà funció del CBA de l’HLP, 

a) Peritar o manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que afecten als 
aspectes procedimentals tècnics derivats de l’activitat sanitària.  

b)  Emetre judicis sobre les eventuals responsabilitats de professionals implicats en 
els assumptes que se li sotmeten. 

 
A més, les funcions del CBA de l’HLP seran completament independents de les 

competències, que en assumptes deontològics, corresponguen als respectius col·legis 
professionals dels seus membres. 

Article 3. Àmbit d’actuació i seu 

• El CBA del HLP sota la coordinació general del Comitè de Bioètica de la 
Comunitat Valenciana, donarà suport i assessorament als centres e institucions 
vinculats a l’HLP. 

• El CBA de l’HLP tindrà plena autonomia per al desenvolupament de les seves 
funcions, i no dependrà funcionalment de cap òrgan o comissió de qualsevol 
centre sanitari adscrit a l’HLP. 

• EL CBA del HLP dependrà, com efectes únics de gestió i suport de la direcció 
de l’HLP que dotarà al Comitè d’una seu administrativa, i dels recursos 
materials i humans per complimentar les seves tasques, realització de reunions, 
gestió de documentació i correspondència, d’acord amb els requisits legals de la 
confidencialitat.  

 
La seu administrativa del CBA s’ubicarà a l’HLP. On el CBA disposarà al menys 

de: 
• Un espai físic per la secretaria tècnica del Comitè i per l’arxiu que puga garantir 

la custodia i confidencialitat dels documents, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de protecció de dades. 

• Un suport informàtic bàsic que permeta manegar la informació generada pel 
Comitè. 

• Una sala disponible per fer les reunions. 
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• Els membres del Comitè, amb servei a l’HLP, disposaran dins del seu horari 
laboral del temps necessari per l’exercici de les seves funcions. 

• La Direcció de Gerència on esta adscrit el CBA de l’HLP, d’acord amb la 
normativa vigent, assumirà les depeses o necessitats extraordinàries per al 
funcionament del Comitè, si ho sol·licita la persona que el representa. 

 
 

Títol II. Composició i designació del CBA 

 
En seguiment a la normativa corresponent: 

1. El Comitès de bioètica assistencial serà pluridisciplinari. 
2. El Comitè de bioètica assistencial estarà format per un mínim de nou membres, i 

hi han d’estar presents: 

a) Dos professionals mèdics que desenvolupen activitat assistencial en el 
departament de salut. 

b) Un professional farmacèutic que faça la seua activitat en el departament de salut. 

c) Dos professionals d’infermeria que desenvolupen l’activitat assistencial en el 
departament de salut. 

d) Un/a professional de treball social que desenvolupen activitat assistencial en el 
departament de salut. 

e)  Un/a professional que faça la seua activitat en el Servei d’Atenció i Informació 
al Pacient (SAIP). 

f) Una persona aliena a la institució no vinculada a les professions sanitàries que 
siga considerada d’interés pel Comitè de bioètica assistencial. 

3. Altres persones la categoria professional de les quals siga considerada d’interés 
pel CBA, i es dóna preferencia d’elecció a una persona graduada o equivalent en 
filosofia, dret o psicologia. Un dels membres que forme part del comité ha de ser 
al seu torn membre del comité en matèria d’investigació departamental, si n’hi 
havia, i un altre membre del comité, ha de pertànyer a la Comissió de Qualitat, 
ambdós referits al Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’atenció sanitària 
a la Comunitat Valenciana. 

4.  Almenys, dos persones, membres del Comitè de bioètica assistencial, han de 
tindre una formació de postgrau en bioètica, o acreditada una formació en 
matèria de bioètica, i és desitjable que tots els membres del Comitè adquirisquen 
eixa formació. 

5.  El personal directiu del departament de salut no podrà formar part del Comitè 
de bioètica assistencial. 

6.  Els membres del CBA s’integraran al Comitè de forma voluntària, participaran 
amb títol individual sense fer representació ni portaveu de associacions socials, 
professionals, ideològiques, confessionals o de qualsevol altra índole. Són 
membres del Comitè aquelles persones designades, que d’acord a la normativa 
d’aplicació, expressen el seu consentiment per la seva integració en el Comitè. 

7. Una vegada aprovat pel Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana el 
Comitè constituirà la seva comissió permanent per actuar en situacions 
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d’emergències. Esta comissió permanent estarà formada pel president/a, 
vicepresident/a i secretari/a del CBA de l’HLP. 

8. Tots els membres del Comitè seran anomenats pel Comitè de Bioètica de la 
Comunitat Valenciana per un període de quatre anys, transcorregut el qual, es 
procedirà a la renovació d’un terç dels seus membres, afectant els membres de 
més antiguitat en el càrrec. La sol·licitud de renovació haurà d’efectuar-se, 
almenys, amb tres mesos d’antelació a la data d’expiració del mandat, sent 
preceptiva l’aprovació de la nova composició del Comitè pel Comitè de Bioètica 
de la Comunitat Valenciana. 

9. D’entre els membres dels Comitès de bioètica assistencial, s’han de designar les 
persones que ostentaran el càrrec de la presidència, la vicepresidència i la 
secretaria. La resta de membres actuaran com a vocals del comitè.  

10. La persona que ostentes el càrrec de la presidència serà triada, per majoria de no 
inferior als dos terços dels membres del comitè. Una vegada triada, l’ha de 
nomenar la gerència de l’HLP. Així mateix, han de triar les persones que 
ostentaran el càrrec de la vicepresidència i la secretaria per majoria de no 
inferior als dos terços dels membres del comitè. 

 
* En resposta a tots aquestos requeriments, el nomenament dels membres i la 
elecció de càrrecs s’arreplega en l’acta de la reunió constituent del CBA de 
l’HLP, del dia 22 de maig de 2017. 

 
11. En la composició del Comitè, ha de procurar-se que hi haja una presència 

paritària de dones i hòmens, en compliment del que disposa l’article 10 de la 
Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre hòmens i 
dones. 

12. Quan s’estime pertinent pel Comitè, o ho faja necessàri el procediment, se 
demanarà l’assessorament de persones expertes que no pertanyen al Comitè, que 
estaràn obligades a respectar la confidencialitat sobre la documentació rebuda e 
identitat de les persones que van a ser estudiades. 

 

Títol III. Organització i estructura del 

Comitè Bioètic Assistencial 

 
El CBA de l’HLP actuarà en ple o en comissió permanent. Formen part del ple del 

CBA la Presidència, Vicepresidència, Secretaria i tots els membres del Comitè. Formen 
part de la comissió permanent la presidència, Vicepresidència i Secretaria. 

Són funcions del ple del CBA, a més de les nomenades en l’article 2 d’aquest 
reglament, 

• Elecció de la Presidència, Vicepresidència i Secretaria 

• Aprovació de la memòria anual del CBA de l’HLP 

• Aprovació i modificació del Reglament de Funcionament Intern, requerint 
per això la majoria absoluta. 

• La constitució de comissions de treball 
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Són funcions de la comissió permanent, 

• Establir l’ordre del dia de la comissió permanent i convocar sessions 
extraordinàries 

• Prepara les reunions del ple del CBA i realitzar la proposta de l’ordre del dia 
i fixar les reunions. 

• Proposar temes per ser tractar en grups de treball i lliurar-los al ple del CBA. 
Fer seguiment dels grups de treball, la seva composició i activitat per que se 
adeqüen a l’encàrrec del ple del Comitè 

• Fer un anàlisi dels assumptes que poden requerir resposta immediata, per si 
cal una convocatòria extraordinària del ple del CBA. 

• Vetllar per la transparència del CBA de l’HLP, i les seves actuacions. En 
estos casos la Presidència informarà al ple del CBA de les reunions que faça 
la comissió permanent. 

Pertany als membres del Comitè, 

• Ser notificats amb antelació mínima de quaranta vuit hores de la convocatòria 
amb l’ordre del dia de les sessions, i consultar la informació corresponent a 
l’ordre del dia. 

• Comprometre’s a assistir a les reunions o justificar la seva absència. La 
inassistència continuada sense justificació a les reunions del ple, comportarà la 
possibilitat de cessament com a membre del Comitè. 

• Els membres del Comitè s’hauran t’abstindré del coneixement del cas presentat, 
en la deliberació i pressa de decisions en casos en què es pot veure compromesa 
la seva independència, imparcialitat u objectivitat de criteri, per alguna 
d’aquestes causes: interès familiar o professional en el assumpte tractat, relació 
de consanguinitat, o relació de parentesc amb els interessants del assumpte, 
qualsevol altra relació d’amistat/enemistat o relació professional directa amb el 
interessat, o qualsevol altra que impedís la neutralitat e independència de judici 
del ple del Comitè.  

◦ La causa d’abstenció serà posada en coneixement de la Presidència per el 
membre afectat del Comitè. La Presidència convocarà al ple per estudiar i 
resoldre sobre l’actuació amb majoria del dos terços amb audiència de 
l’interessat. A iniciativa pròpia, la Presidència podrà elevar al ple del Comitè 
la sol·licitud d’abstenció de qualsevol dels membres que estigués immers en 
alguna de les mencionades causes.  

◦ El no abstenir-se un membre del Comitè sàpiguen que es troba en una causa 
d’abstenció, pot  inval.lidar el seu vot, sent la participació amb veu però 
sense dret a vot.   

• Participar de forma activa en les deliberacions i debats de les sessions, aportant 
reflexions, opinions i propostes en la pressa de decisions del Comitè. Exercir el 
dret al vot, i expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen 

• Proposar a la presidència, individual o col·lectivament, la inclusió assumptes en 
l’ordre del dia, en la forma i manera que s’establisca per la norma reguladora. 

• Comprometre’s a guardar reserva sobre la informació tractada en relació al 
contingut dels debats o temes relacionats a la pressa de decisions. 

• Qualssevol altres  drets, deures i funcions inherents a la seva condició de 
membre del CBA, d’acord amb la proposta del Comité de Bioètica de la 
Comunitat Valenciana. 
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En els successius nomenaments dels membres del comitè, seran escollits entre ells i 

amb vot favorable de almenys dos terços, a les persones que desenvolupen la funció de 
Presidència, Vicepresidència i la Secretaria. El Comitè proposarà el nomenament a la 
Direcció de Gerència de l’HLP, que procedirà a la seva designació. Amb això, el 
nomenament serà comunicat al Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana. 

 

1- Funcions dels càrrecs electes 

a)  Funcions de la Presidència, 

La persona que ocupes la presidència exercirà les següents funcions, atenent al que 
preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: 

a. Ostentar la representació del CBA del HLP. 

b. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la 
fixació de l’ordre del dia, tenint en compte, si és el cas, les peticions dels 
altres membres que hagen sigut formulades amb la suficient antelació. 

c. Presidir les sessions, moderar el desenrotllament dels debats i 
suspendre’ls per causes justificades. 

d. Dirimir amb el seu vot els empats, per tal d’adoptar acords. 
e. Assegurar el compliment de les lleis. 

f. Visar les actes i certificacions dels acords del comitè. 
g. Exercir totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició 

de president o presidenta del comitè. 

 
En cas de vacant, absència o malaltia, o una altra causa legal, la persona que ostenta 

el càrrec de la presidència serà substituïda per la persona que ostenta el càrrec de la 
vicepresidència del CBA i, a falta d’això, pel membre del CBA de major antiguitat, i si 
haguera diversos membres amb la mateixa antiguitat, es triarà el de major edat. 

 
b) Funcions de la Secretaria 
La persona que ocupa la secretaria vetllarà per la legalitat formal i material de les 

actuacions de l’òrgan col·legiat, certificarà les seues actuacions i garantirà que els 
procediments i regles de constitució i adopció d’acords siguen respectades. 

Exercirà les funcions següents, atenent al que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic: 

a. Assistir a les reunions, amb veu i vot. 

b. Efectuar la convocatòria de les sessions de l’òrgan per ordre de la 
persona que ocupe la presidència, així com les citacions als membres del 
CBA. 

c. Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan, siguen 
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe 
d’escrits dels quals haja de tindre coneixement. 

d. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les 
sessions. 

e. Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats. 

f. Totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de 
secretari o secretària del comitè. 
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2- Subcomissions, grups de treball i consultors interns: 

• El Comitè podrà acordar la constitució de Subcomissions o grups de treballs, per 
la realització de tasques concretes vinculades a les funciones del Comitè. Les 
tasques encomanades als grups de treball, han de descriure de forma concreta, 
amb objectius aconseguir, mitjans disponible i data de finalització, tot detallat a 
l’acta de la reunió on siga acordat. Així mateix, el Comitè por agafar per sí la 
gestió del assumptes demanats, donant per finalitzada l’encàrrec o fent 
modificació d’alguns dels seus aspectes. 

• Podran concórrer als grups de treball, persones expertes amb una disciplina 
concreta, que poden participar amb veu però sense vot. Sotmesos sempre al 
deure de confidencialitat com tots els membres de Comitè.  

• Els acords, informes o recomanacions dels grups de treball han de ser esposats i 
aprovats per Comitè per tenir validesa. 

• A més el comitè pot escollir a consultors per actuar en situacions que 
requereixen una resposta urgent. Aquestos consultors interns informaran de les 
seves intervencions al President/a del Comitè el més aviat possible, al ple del 
Comitè en la propera reunió. 

3- Nova incorporació i renovació dels membres i càrregs del CBA. 

Quan la composició del Comitè no s’ajuste a les previsions del Decret 130/2016, la 
Presidència proposarà a la Direcció de l’HLP, l’establiment d’un procediment obert, 
públic, equitatiu, objectiu i transparent per a la incorporació de nous membres. Així 
mateix, es demanarà al  Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana per iniciar el 
procediment. 

L’avaluació dels candidats que se presenten per ocupar vacants o noves 
incorporacions, ha de ser realitzada per una comissió formada per la Presidència, 
vicepresidència i Secretaria del Comitè, i almenys un directiu de l’HLP. Finalitzat el 
procés de selecció, la comissió permanent proposarà a la direcció de gerència de l’HLP 
la designació dels nous integrants del Comitè i se comunicarà al  Comitè de Bioètica de 
la Comunitat Valenciana en un termini no superior a 30 dies. 

La designació dels membres del Comitè podrà ser revocada, per acord de la direcció 
de l’HLP i prèvia autorització del Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana, per 
alguna d’aquestes raons, 

a) Sol·licitud de la persona interessada 

b) Pèrdua dels requisits necessaris per la designació com a membre del Comitè, per 
notificació de la gerència de l’HLP o, a sol·licitud del propi Comitè. 

c) Per incompliment de les seves funcions, previ acord per el ple del Comitè. 

Els nomenaments de les persones que integren el CBA, i els càrrecs que ocupen, es 
farà per un terme de quatre anys. 

La renovació dels membres del CBA exigirà el manteniment dels requisits establerts 
al Títol II per a la seva acreditació. 

El Comitè renovarà la Presidència, Vicepresidència i Secretaria quan queden 
vacants, per cessament en el càrrec o baixa com a membre del Comitè, aquesta 
renovació es farà d’acord amb el que hi ha establert al títol II. 

Les causes per les que el Presidència, Vicepresidència, Secretaria i resta dels 
membres de CBA cessaran, són: a). Renúncia, b). Impossibilitat per exercir  les seves 
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funcions, incompatibilitat sobrevinguda de funcions, c). Incompliment greu de les seves 
funcions i deures, d). Incapacitat o condemna declarada amb sentència firmem. 

Les noves incorporacions i càrrecs, així com qualsevol modificació en la composició 
i règim de funcionament del CBA es farà constar en l’acta de la primera reunió després 
de ser presses, a més de ser comunicat a la direcció de gerència de l’HLP i al Comitè de 
Bioètica de la Comunitat Valenciana, amb el detall de les causes que van donar lloc a 
l’esmentada modificació. 

 

Títol IV. Procediment 

 
1. El comitè de bioètica assistencial sempre serà convocat per la presidència, en 

reunions ordinàries es programarà la reunió amb l’antelació de al menys 10 dies abans 
de la reunió. Amb temps suficient per estudiar els casos i la seva documentació. El 
calendari anual de reunions estarà al coneixement de la direcció de gerència de l’HLP, 
per facilitar la seva celebració i assistència del seus membres. 

a) En cada convocatòria ha de constar l’ordre del dia, el lloc, data i hora de 
celebració de la reunió. 

b) De cada reunió es farà acta en la que se consignaran els acords adoptats i 
persones que han assistit. 

c) Per a que una reunió del CBA quede vàlidament constituïda, se requerirà 
l’assistència de almenys, la meitat més un dels membres del Comitè. 

d) La condició de membre del Comitè es indelegable. Els membres hauran de 
participar de manera personal en les reunions sense que puguen ser substituïts o 
representats per altra persona. 

e) Els acords s’adoptaran per majoria no inferior als dos terços de les membres 
presents. Si no hi hagués la majoria, la Secretària deixarà constància en el acta. 

f) El comitè es reunirà en sessió ordinària, almenys, quatre vegades a l’any. 
 
2. En els casos d’urgència, i de forma excepcional, podrà ser convocades reunions 

extraordinàries per la Presidència, a proposta de qualsevol dels membres del Comitè, 
quan els assumptes a tractar no admeten demora. La reunió haurà de realitzar-se en un 
termini màxim de 48 hores des de la seva convocatòria. No podran debatre’s en 
reunions extraordinàries qüestions que versen sobre la composició i funcionament del 
Comitè: provisió de vacants, nomenament de càrrecs, o determinació de normes de 
funcionament. Sols es tractaran els aspectes que foren motiu de la convocatòria. 

3. Dels aspectes de la metodologia per a l’estudi de casos, s’assenyalen com a trets 
importants: a). la valoració prèvia per veure si el CEA ha d’analitzar el cas; b). la 
valoració de la urgència del cas; c). la possibilitat que el professional que planteja el cas 
assisteixi o participi en la discussió, d). l’avaluació posterior de l’evolució del cas i la 
utilitat de les recomanacions. 

Pel que fa a l’anàlisi, s’intentarà seguir la sistemàtica definida per Diego Gracia. 
Aquesta consta dels passos següents:a). Descripció exhaustiva de la història clínica;b). 
Identificació dels conflictes ètics;c).Valoració a la llum dels principis fonamentals de la 
bioètica; autonomia, no-maleficiència, beneficència i justícia;d). Elaboració de l’arbre 
de decisions .e). Decisió final del CBA. 
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4. El comitè podrà encarregar, per la deliberació de qüestions d’especial 

complexitat, l’elaboració duna ponència. El ponent podrà ser membre del Comitè, o un 
expert reclamat per la CBA per la seva participació en les sessions. El ponent instruirà 
al Comitè, previ a la deliberació del estat de la qüestió que es debat, bibliografia i 
antecedents, i qualsevol aspecte que es consideren puga ajudar a la presa de decisions. 
El nomenament del ponent i el desenvolupament documental s’adjuntarà a l’acta de la 
reunió. 

5. El comitè podrà crear subcomissions per a temes concrets. Així mateix, podrà 
designar una persona, que per la seua qualificació professional i amb caràcter puntual, 
puga assessorar el comitè quan aquest ho sol·liciten. Actuaran amb veu però sense vot 

diferits a una reunió ordinària, el comitè disposarà d’una comissió permanent, regulada 
en la seua estructura i funcions pel reglament de règim intern. 

6. El comitè podrà ser requerit en la seua funció assessora per professionals de la 
institució, per la mateixa institució i per persones usuàries del sistema sanitari públic: 

a) Professionals sanitaris i institució sanitària tindran accés al comitè a través de la 
seua Secretaria, mitjançant correu electrònic. 

b) Pacients i persones usuàries ho faran a través del Servei d’Atenció i Informació 
al Pacient (SAIP), el qual tramitarà les sol·licituds. 

c) Tots dos a més ho podran fer adreçant un escrit a la bustia del CBA ubicada a 
l’entrada de l’HLP. 
La Presidència del Comitè amb assessorament de la comissió permanent, podrà 
desestimar la sol·licitud de deliberació per el Comitè d’una determinada qüestió 
si aquesta no s’ajusta a les competències del CEA, i sempre que, sense 
manifestar un conflicte ètic de base, amb la deliberació es puguen crear 
arguments per aplicar causes disciplinàries o sancionadores, desenfocar l’àmbit 
de responsabilitat per una determinada actuació, o exercitar actuacions que 
corresponen a altres estaments consultius. La denegació es realitzarà amb causa 
justificada. 

7. El dictamen emès pel comitè de bioètica assistencial es remetrà sempre per escrit 
a qui ho haguera sol·licitat. 

8. Els membres i la Secretaria del Comitè garantiran el caràcter confidencial de tota 
la informació a què han tingut accés i preservaran el secret de les deliberacions dels seus 
membres. 

9. De cada sessió que faça el ple de la CBA, o comissió permanent, es farà acta per 
la Secretaria,  

• En l’acta s’especificarà els assistent, orde del dia de la reunió, 
circumstàncies del lloc i temps de durada, a més dels punts a tractar en les 
deliberacions, i continguts acordats, o no.   

• Una còpia de l’acta serà remesa a cada membre de la CBA, per si hi hagués 
que fer alguna correcció.  

• Les actes s’aprovaran en la mateixa o següent sessió, podent la Secretaria 
emetre certificació dels acords específics que hagen estat adoptats, sense 
perjudici de la ulterior aprovació de l’acta.  

• Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva 
intervenció, sempre que  aporten, amb el termini assenyalat per la 
Presidència, el text referit fidelment a la seva intervenció, fent-ho constar a 
l’acta i ajuntant-se  una còpia. 
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10. Els acords que s’adoptaran per majoria simple d’ almenys dos terços dels 

membres del Comitè. La votació podrà ser secreta si ho demana al Comitè algun dels 
seus membres. 

11. El CBA elaborarà una memòria anual de les seues activitats que serà enviada a 
la direcció de l’HLP, i remesa al Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana. 

12. Sense perjuí del que disposa la present ordre, les seues possibles disposicions de 
desplegament i allò que s’ha regulat en els reglaments de règim intern, els comitès 
ajustaran el seu funcionament al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 

Disposició Addicional sobre la modificació del Reglament. 

• Qualsevol modificació d’aquest Reglament de funcionament intern ha de ser  
presentat per escrit al CBA, per ser analitzat en sessió plenària.  

• La modificació ha de ser aprovada per la majoria de dos terços dels membres del 
Comitè. Una vegada aprovada se nomenarà un ponent per a la redacció del 
projecte de modificació.  

• Aprovada la modificació del Reglament, la Presidència ho remetrà a la Direcció 
de Gerència de l’HLP per la seva publicació i enviament al Comitè de Bioètica 
de la Comunitat Valenciana  

• En cas de dubte sobre l’existència de contradicció entre la modificació proposta i 
la legislació en vigor, l’estudi de la modificació podrà ser sotmès a l’informe 
dels Serveis Jurídics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Comunitat Valenciana, ó al Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana, 
segons calga. 

 

 

 

 

Dénia 13 juny de 2017 


