
ANTEPROYECTO DE DECRETO ...… /2016, do  …, polo que se regulan os comités de
ética asistencial de Galicia

Promover o respecto da dignidade e a protección dos dereitos dos seres humanos no
ámbito das ciencias da saúde e fomentar un diálogo público sobre a súa dimensión ética
entre todos os interesados son obxectivos básicos da Bioética. Así o afirman o Convenio
de dereitos humanos e biomedicina, ratificado por España o 23 de xullo de 1999, e a
Declaración Universal sobre Bioética e Dereitos Humanos, aprobada pola Unesco o 19 de
outubro de 2005, que ademais sinala unha vía para conseguilos cando dispón no seu
artigo 19 que “se deberían crear, promover e apoiar, ao nivel que corresponda, comités de
ética independientes, pluridisciplinarios e pluralistas”, e no seu artigo 22.2 que é función
dos Estados alentar a creación de comités de ética independentes, pluridisciplinarios e
pluralistas. 

O  escenario  asistencial  é  cada  vez  más  complexo.  Dunha  banda,  a  relación  clínica
abandona  o  modelo  clásico  paternalista  e  beneficente  trala  incorporación  de  novos
elementos  y  novos  actores  e  dunha  evolución  axiolóxica  guiada  polo  respecto  da
autonomía da persoa e a xustiza que obriga a reinterpretar o seu significado. Por outra
banda, os avances científicos y tecnolóxicos aumentan as posibilidades de diagnoses e
tratamento  de  doenzas  e  enfermidades  e  as  institucións  dispoñen  de  máis  recursos
técnicos, humanos e económicos para o coidado da saúde.

A correcta identificación e a solución destes problemas esixe deliberar sobre os aspectos
éticos da práctica asistencial coa finalidade de mellorar os procesos de toma de decisións
e a calidade da asistencia.  Con tal  finalidade xurdiron os comités de ética asistencial,
presentes en España dende mediados dos anos setenta e definidos na pioneira Circular
3/1995, do 30 de abril,  da Dirección Xeral  do Instituto Nacional  da Saúde (INSALUD)
como aquelas comisións consultivas e interdisciplinares, creadas para analizar e asesorar
na  resolución  dos  posibles  conflitos  éticos  que  se  producen  na  práctica  clínica  nas
institucións sanitarias.

Na Comunidade Autónoma de Galicia, ao amparo da competencia de desenvolvemento
lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interior
recollida no artigo 33.1 do seu Estatuto de Autonomía, aprobouse o Decreto 177/2000, do
22  de  xuño,  polo  que  se  regulaba  a  creación  e  autorización  dos  comités  de  Ética
Asistencial, y se creou a Comisión Galega de Bioética mediante a Orde do 13 de febreiro
de 2001, agora derogada por la Orde do 16 de outubro de 2015, pola que se regulan as
funcións, a composición e o funcionamento do Consello de Bioética de Galicia.

Estas  foron as  primeiras  pegadas dunha andaina bioética  na que confluíron  diversos
factores sociais e achegas normativas. Tralo primeiro catálogo de dereitos e deberes dos
pacientes recollido na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, fai falta destacar en
Galicia a Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia
clínica dos pacientes, logo modificada por la Lei 3/2005, do 7 de marzo, para adaptala á
Lei estatal 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e
de dereitos e deberes en materia de información e documentación clínica, e completada
anos  despois  pola  Lei  8/2008,  do  10  de  xullo,  de  saúde  de  Galicia,  que  ampliou  e
consolidou os dereitos e deberes sanitarios da sociedade galega e pola Lei 12/2013, do 9
de decembro, que establece unha serie de garantías de prestacións sanitarias para os
usuarios.
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Pola  súa banda,  o  Decreto  168/2010,  do  7  de outubro,  introduciu novos modelos  de
xestión e fórmulas na procura dunha mellora continua da calidade asistencial a través das
estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde para que, como expresa o
artigo 1, asumiran con autonomía funcional de forma integrada a xestión dos recursos,
prestacións  e  programas  de  atención  sanitaria  tanto  de  atención  primaria  como
especializada, así como sociosanitaria e de promoción e protección da saúde.

Finalmente, a disposición derradeira segunda da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e
garantías da dignidade das persoas enfermas e terminais contén o mandato de modificar
a normativa reguladora dos órganos de ética asistencial vixente para asignarlles a nova
función de asesorar e emitir informes sobre as cuestións éticas relacionadas coa práctica
clínica nos centros e institucións sanitarias, co fin de garantir  os dereitos das persoas
enfermas  terminais,  así  como  os  dereitos  e  deberes  das  e  dos  profesionais  que  as
atendan.

En  consecuencia,  a  finalidade  do  presente  decreto  é  adaptar  os  comités  de  ética
asistencial ás actuais estruturas organizativas e determinar o seu ámbito de actuación, a
súa composición e as súas funcións.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Sanidade, de acordo co ditame do/oído o
Consello  Consultivo de Galicia,  e logo da deliberación do Consello  da Xunta,  na súa
reunión do día ... ,

DISPOÑO :

Artigo 1. Obxecto

Este  decreto  ten  por  obxecto  regular  os  comités  de  ética  asistencial  como  órganos
consultivos e de asesoramento en materia de bioética.

Artigo 2. Concepto e finalidade

Os comités de ética asistencial son órganos de carácter interdisciplinar, ao servizo dos
profesionais e usuarios dos centros sanitarios,  que teñen como finalidade analizar  os
problemas éticos e asesorar na súa resolución para mellorar a dimensión ética da práctica
clínica e a calidade da asistencia.

Artigo 3.  Ámbito de actuación e dependencia

1. En cada unha das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) do Servizo
Galego de Saúde constituirase, logo da súa autorización, un comité de ética asistencial,
que  desenvolverá  a  súa  actividade  respecto  da  totalidade  dos  centros  sanitarios
dependentes da mesma.

2. Cada comité de ética asistencial estará adscrito á Xerencia da EOXI, pero gozará de
independencia e autonomía para o desenvolvemento das súas funcións.
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Artigo 4. Composición

1. A composición do comité de ética asistencial asegurará a adecuada representación dos
profesionais dos centros sanitarios integrados na EOXI.

2. Na procura dunha composición aberta e multidisciplinar integrarán os comités de ética
asistencial tanto o persoal sanitario como o persoal de xestión e servizos que desenvolva
as súas funcións en calquera dos centros sanitarios do seu ámbito de actuación.  Así
mesmo,  poderán  participar  persoas  sen  ningún  vínculo  laboral  coa  EOXI  e  persoal
directivo da mesma.

3. A participación como membro do comité será sempre voluntaria e a título individual.

4. Os comités de ética asistencial estarán integrados por un mínimo de dez e un máximo
de trinta membros. A cuarta parte dos membros deberá dispor de formación en materia de
bioética.

Na súa composición procurarase a presenza equilibrada de mulleres e homes.

En todo caso, entre os seus membros figurarán:

a) Persoal sanitario e de xestión e servizos, do que, polo menos, tres persoas deben ser
tituladas en Medicina e Cirurxía, tres tituladas en Enfermería e unha titulada en Traballo
Social.

b) Unha persoa titulada noutra profesión sanitaria.

c) Unha persoa titulada en Dereito.

5. Os comités de ética asistencial contarán cunha presidencia, unha vicepresidencia, unha
secretaría e as vogalías. As persoas titulares da presidencia, vicepresidencia e secretaría
serán elixidos polo propio comité de entre os seus membros. En ningún caso o persoal
directivo poderá ocupar a presidencia, a vicepresidencia ou a secretaría dos comités.

6. Os membros dos comités serán nomeados pola persoa titular da Dirección Xeral de
Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde.

O nomeamento dos membros dos comités será por un período de catro anos, transcorrido
o cal deberá renovarse a metade dos seus membros.

O nomeamento poderá revogarse ben a solicitude da persoa interesada ou ben no caso
de incumprimento notorio das súas funcións.

Artigo 5. Funcións 

Os comités de ética asistencial exercerán as seguintes funcións:

a)  Analizar,  asesorar  e  emitir  informes  respecto  das  cuestións  éticas  ao  obxecto  de
facilitar a toma de decisións no ámbito asistencial.

b)  Asesorar  e  emitir  informes  sobre  as  cuestións  éticas  relacionadas  coa  atención
sanitaria prestada ás persoas enfermas terminais, nos termos establecidos na Disposición
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final segunda da Lei 5/2015, do 26 de xuño.

c) Asesorar aos equipos directivos no relativo ás boas prácticas e propoñer a elaboración
de  protocolos  de  actuación  orientados  a  mellorar  a  calidade  ética  da  actividade
asistencial.

d)  Fomentar  a formación en bioética do conxunto do persoal  sanitario e de xestión e
servizos.
.
e)  Contribuír,  no  seu  ámbito  de  actuación,  á  protección  dos  dereitos  sanitarios  da
cidadanía.

f)  Colaborar  na  difusión  dos  dereitos  sanitarios  entre  os  pacientes  e  usuarios  e  os
profesionais.

g) Prestar a cooperación activa que lle requira o Consello de Bioética de Galicia, en tanto
que órgano de referencia na materia.

h) Elaborar o regulamento de funcionamento interno.

i) Elaborar a memoria anual de actividades.

Artigo 6. Procedemento de autorización.

1. A solicitude de autorización dos comités de ética asistencial será formulada pola persoa
titular da xerencia da EOXI correspondente, xunto coa seguinte documentación:

a) Sede e relación de medios postos a disposición para o funcionamento do comité de
ética  asistencial,  así  como  a  disposición  dun  espazo  adecuado  para  o  arquivo  de
documentación que asegure a súa custodia e confidencialidade.

b)  Relación  dos membros propostos  xunto  co  seu currículo  actualizado,  con especial
referencia aos aspectos relacionados coa bioética.

2. A solicitude de autorización e a documentación serán presentadas na Dirección Xeral
de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, que resolverá sobre a mesma no
prazo  dun  mes.  Transcorrido  o  citado  prazo  sen  que  recaese  resolución  expresa,
entenderase estimada.

A resolución remitirase á xerencia da EOXI que presentara a solicitude, que remitirá copia
da mesma ao Consello de Bioética de Galicia.

3.  A autorización outorgarase por  un período de dez anos a contar  desde a data de
constitución dos comités. A súa renovación deberá solicitarse, polo menos, dous meses
antes de finalizar o devandito período ante o mesmo órgano que outorgou a autorización
inicial,  unindo á  solicitude a documentación  actualizada prevista  no  apartado 1  deste
artigo.

4. Nos casos de solicitude de renovación, o incumprimento dos requisitos de autorización
levará a súa revogación, previa instrución do correspondente procedemento, no que se
dará  audiencia  ao  comité  interesado,  correspondendo  a  súa  resolución  ao  titular  do
órgano competente para autorizar.
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Artigo 7. Réxime de funcionamento

1.  Os  comités  de ética  asistencial  adecuarán o seu funcionamento  ao previsto  neste
decreto, no seu regulamento de funcionamento interno e, supletoriamente, ao disposto
nos  artigos  14  e  seguintes  da  Lei  16/2010,  do  17  de  decembro,  de  organización  e
funcionamento da administración xeral  e  do sector  público autonómico de Galicia,  así
coma calquera outra norma que lle sexa de aplicación.

2. Para a válida constitución do comité de ética asistencial aos efectos da celebración das
sesións, das deliberacións e da adopción de acordos requirirase a presenza da persoa
titular da presidencia e da persoa titular da secretaría, ou de quen as substitúa, e polo
menos a metade dos seus membros.

3.  O  comité  de  ética  asistencial  reunirase  como mínimo en  oito  sesións  ao  ano.  As
sesións poderanse levar a cabo na sede ou en calquera dos centros sanitarios da EOXI
da que dependan.

4. Os comités de ética asistencial poderán ser requiridos tanto polos/polas pacientes e
usuarios/as como polo persoal directivo, sanitario e de xestión e servizos de calquera dos
centros  sanitarios  de  atención  primaria  e  hospitalaria  dependentes  da  EOXI
correspondente,  a  través  do  procedemento  que  se  indique  no  regulamento  de
funcionamento interno.

5. Os comités de ética asistencial emitirán os seus informes e ditames, que non terán
carácter vinculante, por escrito.

6.  Os  comités  de  ética  asistencial  poderán  crear  comisións  e  grupos  de  traballo.  A
presidencia de cada comité poderá convocar  a consultores e asesores que,  pola súa
cualificación profesional, poidan asesoralos nas súas áreas específicas de coñecemento,
para o que disporán de voz pero non de voto.

7. Os membros do comité, así como os consultores e asesores, garantirán o segredo das
deliberacións e o carácter  confidencial  de toda a información á que teñan acceso no
exercicio das súas funcións.

8.  Os  comités  de  ética  asistencial  deberán  elaborar  e  aprobar  un  regulamento  de
funcionamento interno nos seis meses posteriores a súa constitución. Logo de aprobarse
polo pleno do comité deberá achegarse unha copia á xerencia,  quen dará traslado á
dirección xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde e ao Consello de
Bioética de Galicia.

Este regulamento conterá, como mínimo, os seguintes puntos:

a) Composición, requisitos dos seus membros e procedemento para a súa renovación, de
acordo co que establece o artigo 4 deste decreto.

b) Declaración individual e actualizada de conflito de intereses asinada por cada un dos
seus membros.

c)  Procedementos  administrativos  de  convocatoria  das  reunións  ordinarias  e
extraordinarias, e elaboración, remisión e aprobación de actas.

d) Metodoloxía de traballo, criterios de toma de decisións e procedementos de transmisión
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das decisións e acordos.

e) Procedementos documentais dos informes e dos protocolos de actuación aprobados.

f) Criterios para a elaboración da memoria anual de actividades e procedemento para a
súa remisión á Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, xunto
cunha copia dos informes e dos protocolos de actuación que se aprobaron durante ese
período. Unha copia da memoria remitirase ao Consello de Bioética de Galicia.

g) Procedemento de arquivo e conservación da documentación do comité.

Disposición adicional primeira. Centros hospitalarios privados e concertados

Os centros hospitalarios de titularidade privada con concerto co Servizo Galego de Saúde
terán como referencia ao comité de ética asistencial da EOXI do ámbito xeográfico no que
se atopen.

Os centros hospitalarios con concerto con poboación asignada terán establecida a súa
representación no comité de ética asistencial da correspondente EOXI, en proporción á
dita poboación e participarán no mesmo na forma que se estableza na regulamentación
interna.

Disposición adicional segunda. Crédito orzamentario

A constitución e o funcionamento dos comités de ética asistencial  non incrementará o
crédito orzamentario asignado á Consellería de Sanidade ou ás entidades instrumentais
adscritas.

Disposición adicional terceira. Indemnizacións

A condición de membro dos comités de ética asistencial considérase de honra e non dará
dereito a ningunha retribución. De ser o caso, poderán percibir pola asistencia ás reunións
as indemnizacións que correspondan segundo a normativa vixente.

Disposición transitoria única. Constitución dos comités de ética asistencial e extinción de
órganos preexistentes.

Os novos comités de ética asistencial constituiranse dentro dos seis meses seguintes á
entrada en vigor deste decreto, quedando extinguidos os preexistentes, e asumirán os
procedementos  en  fase  de  trámite  que  estes  tivesen  e  as  demais  obrigas  que  lles
correspondan.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao presente
decreto e, en particular, o Decreto 177/2000, do 22 de xuño, polo que se regula a creación
e autorización dos comités de ética asistencial.
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Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento

Facultase a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade para ditar as
disposicións necesarias para o desenvolvemento e execución do establecido no presente
decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela … de         … de 2016

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Almuiña
Conselleiro de Sanidade
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