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Document de Consentiment Informat de cessió/obtenció de 

material biològic i dades Clíniques, per a pacients i familiars 

participants en el Projecte d’Investigació Biomèdica sobre 

Malalties Minoritàries Neurològiques No Diagnosticades 

(MMNoD neurològiques). 

 

Mitjançant el present Document de Consentiment Informat se sol·licita la seva 

autorització per a la inclusió en el projecte d’investigació  per a la Implementació de la 

Medicina Personalitzada basada en la Genòmica de Malalties Minoritàries 

Neurològiques No Diagnosticades (MMNoD neurològiques). 

D’acord amb l’establert en la “Ley 14/2007 de Investigación Biomédica, la Ley 15/1999 

de Protección de Datos Personales, y el Real Decreto RD 1716/2011 de Autorización y 

Funcionamiento de Biobancos” s’informa sobre: 

Finalitat del Projecte: 

Una proporció important de pacients amb Malalties Minoritàries (MM) no té un 

diagnòstic clínic tancat, ni molt menys un diagnòstic de l’etiologia o causa de la 

mateixa. Aquest problema cabdal dificulta l’atenció correcta per part del Sistema 

Sanitari. 

El present Projecte pretén capacitar al Servei Català de Salut d’una estructura 

col·laborativa  amb vocació traslacional, per a l’aplicació de la Medicina Genòmica com 

a eina diagnòstica a gran escala en l’atenció dels afectats de MM. Els objectius 

inclouen: 

1.-L’establiment d’un marc col·laboratiu per a la implementació de la Medicina 

Personalitzada basada en la Genòmica en l’àmbit de les MM, amb la 

participació d’un grup multidisciplinari i multicèntric de professionals de la 

salut. 

2.-L’implementació en la Pràctica Clínica d’una Plataforma d’Anàlisi i 

Interpretació de Dades Genòmiques i Clíniques (RDCat). 

3.-La identificació de les variants genètiques responsables de la malaltia en 

pacients amb MMNoD, mitjançant la re-avaluació de dades genòmiques ja 

generades de processos diagnòstics o de recerca anteriors, o la generació de 

noves dades. En alguns casos es preveu la realització d’estudis de biologia 

funcional gènica i cel·lular addicionals. 

4.-L’avaluació dels resultats obtinguts per a determinar l’eficàcia de l’ús de la 

Medicina Genòmica en la detecció de la causa genètica de les patologies 

incloses en el Projecte en el context de la Pràctica Clínica habitual. 
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Mostres biològiques i informació associada: 

Es disposarà del material biològic sobrant que s’ha emprat durant el procés 

assistencial, i en el seu defecte, s’obtindrà una mostra addicional (sang, líquid biològic 

o mostra de teixit) tant del pacient com dels seus familiars. La donació d’aquestes 

mostres excedents i/o addicionals no impedirà que vostè o la seva família puguin fer ús 

quan sigui necessari per motius de salut, sempre que estiguin disponibles. En cap cas 

es practicaran proves experimentals. 

En el cas d’existir dades de proves genètiques realitzades prèviament, es procedirà a la 

recopilació, revisió i re-anàlisi d’aquestes, en el cas que es consideri necessari. 

A partir de les mostres donades, es podran realitzar estudis genètics complementaris. 

En aquest supòsit s’actuarà sempre velant per la protecció d’aquesta informació, 

ometent la identificació del nom i cognoms (veure apartat de Protecció de Dades i 

Confidencialitat). 

Les mostres i la informació associada a les mateixes es conservaran en el biobanc de 

cada Centre adscrit al Projecte. Aquest Biobanc és un establiment autoritzat per 

l’Autoritat Sanitària que acull col·leccions organitzades de mostres biològiques i la 

informació associada a aquestes, en les condicions de garantia i seguretat que exigeix 

la legislació vigent. 

Riscos Previsibles: 

El procediment que se li proposa no suposa cap risc afegit per a la seva salut ni 

compromet el correcte diagnòstic i tractament de la seva malatia. 

La donació de sang gairebé mai té efectes secundaris. El més freqüent és l’aparició de 

petits hematomes en la zona de la punció que desapareixen transcorreguts 1 o 2 dies. 

Protecció de Dades i Confidencialitat: 

Les mostres es conservaran codificades per preservar la seva informació personal, i 

s’empraran de manera anònima. 

Les dades personals que es recullin seran codificades i es processaran d’acord amb la 

“Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal” 15/1999. 

Únicament el personal autoritzat del Biobanc del present Projecte d’Investigació podrà 

relacionar la seva identitat amb els seus codis assignats. Mitjançant aquest procés, els 

investigadors relacionats amb el projecte però no autoritzats no podran conèixer cap 

dada que reveli la seva identitat. De la mateixa manera, encara que els resultats 

obtinguts de la investigació realitzada amb les seves mostres puguin ser publicades en 

revistes científiques, la seva identitat mai serà facilitada. 
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La informació clínica i de les mostres biològiques passarà a formar part del fitxer del 

Biobanc del Projecte. La persona responsable de la seva custodia és el Titular del 

Biobanc. Aquestes dades seran tractades i cedides amb la única i exclusiva finalitat de 

dur a terme la investigació biomèdica que vostè hagi autoritzat. Les dades de les 

mostres, sense dades personals, podran ser compartides dintre de xarxes cooperatives 

del Projecte, del Biobanc i grups cooperatius d’investigació. Vostè podrà exercir els 

seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, així com obtenir informació sobre l’ús de 

les mostres, dirigint-se a: 

Director del Biobanc de l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu per a l’Investigació 

Hospital Sant Joan de Déu  

Passatge Sant Joan de Déu, 2  

08950 Esplugues de Llobregat 

Tel. 93 253 21 00 

 
Caràcter altruista de la donació: 

La cessió de mostres biològiques que vostè realitza pel present Projecte d’Investigació 

és gratuïta. Això suposa que no obtindrà cap benefici directe per la seva participació en 

els estudis d’investigació. Tampoc tindrà drets sobre possibles beneficis comercials 

dels descobriments que es puguin aconseguir com a resultat de la Investigació 

Biomèdica. Tingui en compte que tots ens beneficiem dels resultats de la investigació 

per la col·laboració de pacients anteriors. 

Informació sobre els resultats de la Investigació: 

Només se li proporcionarà informació sobre el Projecte si vostè desitja rebre-la. 

En el cas que vostè ho sol·liciti, els responsables del Projecte podran proporcionar-li 

informació sobre els resultats globals i/o rellevants personals de les proves realitzades 

amb les seves mostres en el transcurs del present Projecte d’Investigació. Si 

s’obtingués informació rellevant que pogués afectar a la seva salut o a la dels seus 

familiars, els responsables del Projecte buscaran el mitjans oportuns per contactar 

amb vostè per oferir-li la possibilitat de conèixer aquesta informació i aconsellar-li la 

conveniència de transmetre-la als seus familiars en el cas que sigui necessari. A efectes 

d’un eventual contacte, s’empraran les dades que figuren en la seva història clínica. No 

obstant, es respectarà el seu dret a decidir que no se l’informi d’aquests resultats. Si 

no desitja rebre aquesta informació, tingui en compte que la Llei estableix que, quan la 

informació sigui necessària per evitar un gran perjudici per a la salut dels seus familiars 

biològics, un Comitè d’Experts estudiarà el cas i haurà de decidir si és convenient 

informar als afectats o als seus representants legals. 
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Si ha entès la informació que se li ha facilitat, s’ha resolt qualsevol dubte que pugui 

tenir i decideix participar en el Projecte d’Investigació exposat en el present Document 

Informatiu, per favor signi a continuació l’anomenat Consentiment Informat en sentit 

afirmatiu. 

Conservació de les mostres: 

El romanent de les mostres biològiques es conservarà fins la seva extinció en el 

mencionat Biobanc, o fins que el Projecte d’Investigació ho consideri convenient. 

Si es produís el tancament del Biobanc, la informació sobre la destinació de les seves 

mostres romandrà a la seva disposició al “Registro Nacional de Biobancos para 

Investigación Biomédica”. 

Conseqüències previsibles de la seva no realització i dret de revocació del 

consentiment: 

La decisió de donar les seves mostres és totalment voluntària, podent negar-se a 

donar-les i inclús podent revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense 

tenir que donar cap explicació i sense que aquest fet tingui cap repercussió en l’atenció 

mèdica que vostè rep. 

Si vostè decideix signar aquest consentiment, també podrà revocar-lo lliurement. Si 

així ho fes, les seves mostres seran destruïdes, i les dades associades retirades del 

Biobanc del Projecte. D’altra forma es conservaran indefinidament. 

Els efectes de l’eventual revocació no es podran estendre a les investigacions prèvies 

que ja s’haguessin dut a terme. Per la cancel·lació del seu consentiment haurà 

d’efectuar la pertinent sol·licitud per escrit al Director del Biobanc del Projecte 

d’investigació. 

Si vostè no desitja que les seves dades clíniques i material biològic siguin emprats per a 

la Investigació Biomèdica, no s’utilitzaran ni inclouran en els registres mencionats.  

Consulti al personal sanitari responsable que li ha comunicat aquesta informació sobre 

qualsevol dubte que se li presenti, ara o en el futur, en relació a aquest consentiment. 

També pot comentar els dubtes amb el seu metge, que li posarà en contacte amb el 

personal sanitari autoritzat. 

Gràcies per la seva col·laboració. 

Signatura del Facultatiu responsable 

Sr./Sra.: ...............................................................................
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Consentiment Informat de cessió/obtenció de material biològic 

i dades Clíniques, per a pacients i familiars participants en el 

Projecte d’Investigació Biomèdica sobre Malalties Minoritàries 

Neurològiques No Diagnosticades (MMNoD neurològiques). 

Cognoms: 
Nom: 
NHC:        Edat: 
 
Professional que informa:     Del Servei: 
Persona a qui informa:     DNI: 
Diagnòstic Clínic: 
 

El qui subscriu autoritza al Biobanc del Projecte d’Investigació Biomèdica sobre 
Malalties Minoritàries Neurològiques No Diagnosticades (MMNoD neurològiques), a 
recuperar, obtenir, emmagatzemar i utilitzar científicament el material biològic 
sobrant i/o novament sol·licitat, i la informació clínica assistencial de la seva història 
mèdica, amb la finalitat de dur a terme la Investigació Biomèdica amb finalitats 
diagnòstiques definida en aquest document. Concedeixo aquesta autorització un cop 
llegida la documentació adjunta en relació amb el Document Informat de 
cessió/obtenció de material biològic i dades clíniques per a pacients i familiars, i 
després d’haver-ho comentat amb el professional sanitari responsable. 

Confirmo que: 

1. Autoritzo que l’excedent del meu material biològic, el nou material biològic 
sol·licitat i les dades clíniques associades, siguin emprats per la Investigació 
multicèntrica emprant les tècniques diagnòstiques proposades en el Projecte: 

SI     NO   
 

2. Desitjo que em sigui comunicada la informació rellevant derivada de la Investigació: 
SI     NO   

 
3. Autoritzo a ser contactat en el cas de necessitar més informació o mostres 

biològiques addicionals: 
SI     NO   

 
4. Autoritzo a la publicació dels resultats (anònims) del present Projecte d’Investigació 

tant a nivell nacional com a nivell internacional: 
SI     NO   
 

5. En cas de trobar-se, desitjo conèixer el resultat en relació a altres malalties o 
condicions: 

SI     NO   
 
6. Desitjo incloure les següents restriccions a l’ús de les meves mostres: 

....................................................................................................................................... 
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Consentiment Informat de cessió/obtenció de material biològic 

i dades Clíniques, per a pacients i familiars participants en el 

Projecte d’Investigació Biomèdica sobre Malalties Minoritàries 

Neurològiques No Diagnosticades (MMNoD neurològiques). 

 

 

Assentiment del Pacient Signatura del Pacient 

(si es major de 12 anys)     (si es major de 18 anys) 

 

Sr./ Sra.: ...........................................  Sr./Sra.: .................................. 

Núm. DNI: ...........................................  Núm. DNI: ................................... 

 

 

 

 

Signatura: ...........................................  Signatura: ................................... 

 

 

 

Signatura del Tutor o Representant Legal  Signatura del Professional del  

(si el Pacient es menor de 12 anys)   Projecte 

 

Sr./ Sra.: ...........................................  Sr./Sra.: .................................. 

Núm. DNI: ...........................................  Núm. DNI: ................................... 

 

 

 

 

Signatura: ...........................................  Signatura: ................................... 

 

 

 

Arribada la majoria d’edat, el donant té el dret de revocació del consentiment. En cas 

de que no l’exerceixi, es considerarà que l’actual consentiment informat segueix 

vigent. 

 

 

 

 

Lloc i Data: .................................................................................................................... 


