
BIOBANC DE L’HOSPITAL CLÍNIC - IDIBAPS

DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT PER AL DONANT

Cognoms: ...................................................................................................

Nom: ....................................................................Data:.............................

DONACIÓ VOLUNTÀRIA DE SANG PERIFÈRICA PER A RECERCA BIOMÈDICA 

Finalitat:
• Per  a  un  avenç  adequat  en  la  recerca  biomèdica  és  necessari  estudiar  mostres  biològiques 

d’individus  voluntaris  per  conèixer  quines  són  les  informacions  genètiques  i  moleculars 
associades a les malalties. Poden participar en aquest projecte persones de tot Espanya. 

• L’emmagatzematge  d’aquestes  mostres  al  Biobanc  de l’Hospital  Clínic  –  IDIBAPS permet  als  
científics disposar de mostres per investigar: 1) l’evolució humana; 2) quins gens influeixen en el 
desenvolupament de malalties determinades o en la protecció de la població davant d’aquestes; 
3)  quines  malalties  estan  influïdes  per  l’entorn  en  el  qual  viu  l’individu;  i  4)  quins  gens  
influeixen en l’eficàcia / la resistència a tractaments específics.

• Tota la informació personal que es recopili o generi en l’estudi quedarà protegida d’acord amb 
la legislació vigent. Per això emprarem les mesures que s’especifiquen més endavant.

Descripció del procés:
• S’informa  el donant sobre els  objectius generals  del projecte i es responen dubtes que pugui 

plantejar.
• El professional de salut ha d’emplenar un qüestionari de dades clíniques i personals que estarà  

codificat per protegir la identitat del pacient. Així mateix, el personal autoritzat del Biobanc de 
l’Hospital Clínic - IDIBAPS podrà completar aquest qüestionari amb informació del seu historial 
clínic.

• Les dades que es proporcionen en el qüestionari  s’han de donar de forma totalment 
voluntària.

• El fet de no proporcionar informació no tindrà cap conseqüència.
• No  es  percebrà  cap  recompensa  econòmica  o  d’altre  tipus  per  la  informació 

proporcionada en el qüestionari,  tret d’aquelles que, de forma indirecta, reverteixin 
sobre la població com a conseqüència dels estudis d’investigació científica en els quals  
s’empri aquesta informació.

• La informació continguda en el qüestionari un cop completat serà emmagatzemada en 
suport informàtic al Biobanc de l’Hospital Clínic - IDIBAPS. El qüestionari serà destruït.

• Les dades registrades en aquest arxiu són susceptibles de ser tractades estadísticament 
per a les finalitats que es descriuen més endavant.

• Les  dades  poden  ser  proporcionades  i  tractades,  de  forma  anònima,  per  terceres 
persones, que ho podran fer exclusivament per a les finalitats de recerca científica per a 
les quals han donat el consentiment.

Per qualsevol dubte contacteu el personal del Biobanc:
biobancs@clinic.ub.es
abosch1@clinic.ub.es

Dra. Anna Bosch, Coordinadora de Biobancs
Tel: 93 2275400 ext 4303

mailto:abosch1@clinic.ub.es
mailto:biobancs@clinic.ub.es


• En  tot  moment  tindreu  accés  a  les  dades  registrades  i  podreu  exercir  el  dret  de 
rectificació,  de  cancel·lació  o  d’oposició  al  seu  ús  posterior  a  través  del  centre  o 
hospital en el qual se us ha lliurat aquest consentiment.

• Un cop  completat  el  qüestionari,  us  prendran  un  volum relativament  petit  de  sang 
venosa (aproximadament 30 ml)  mitjançant  una punció  al  braç.  La donació de sang 
gairebé no té efectes secundaris; el més freqüent és l’aparició de petits hematomes a la 
zona de punció que desapareixen al cap d’1 o 2 dies.

• La presa de sang i el lliurament i la verificació del qüestionari de salut emplenat tindran lloc a  
l’hospital o centre de salut. La mostra i el qüestionari s’enviaran a les instal·lacions del Biobanc 
de l’Hospital Clínic – IDIBAPS.

• El Biobanc de l’Hospital Clínic - IDIBAPS es compromet a fer que tota la informació i totes les 
mostres rebudes siguin codificades abans de ser enviades per a projectes de recerca, assignant-
les  un  codi  aleatori.  D’aquesta  manera  la  identitat  del  donant  serà  anònima  per  als 
investigadors.

• A partir de la mostra donada, per una part s’aïllaran les cèl·lules sanguínies i s’extraurà l’ADN i, 
per l’altra, s’obtindrà plasma i sèrum. A més, es podran cultivar cèl·lules sanguínies per generar  
una font inesgotable d’ADN de cada individu sense necessitat de tornar a extreure sang.

• Els productes obtinguts de les mostres s’arxivaran i quedaran custodiats, per un període mínim de 
cinc anys, a les instal·lacions del Biobanc de l’Hospital Clínic – IDIBAPS.

• Igual que les dades del qüestionari, els productes obtinguts de les mostres podran ser emprats  
posteriorment  en  estudis  de  recerca  biomèdica  realitzats  per  altres  centres,  nacionals  o 
estrangers, sempre que: 1) hagin estat considerats d’interès científic, 2) compleixin els requisits 
establerts pels comitès externs, Científic i Ètic.

• Malgrat que el donant pot conèixer per a quins estudis d’investigació han estat utilitzades les 
seves mostres i dades personals, no se’n podrà comunicar cap resultat personal obtingut. Tot i 
això, el Biobanc de l’Hospital Clínic – IDIBAPS es quedarà un resum de la informació general  
obtinguda  de  cada  projecte  que  estarà  disponible  per  a  aquells  donants  que  ho  sol·licitin 
expressament. Si s’obté alguna informació rellevant que pugui afectar la salut del pacient o la 
de la seva família, el CEI de l’HCB establirà els mitjans oportuns per posar-se en contacte amb 
vosaltres i oferir-vos la possibilitat de conèixer aquesta informació, així com per aconsellar-vos 
sobre  la  conveniència  de  transmetre-la  als  familiars,  si  és  necessari. No  obstant  això,  es 
respectarà el dret a decidir que no us comuniquin els resultats de la investigació en els quals  
hagin estat utilitzades les vostres mostres.

• Així mateix, el Biobanc de l’Hospital Clínic - IDIBAPS es compromet a no dur a terme activitats 
lucratives en cap cas amb les mostres ni amb les dades personals obtingudes a partir de les 
mostres. No obstant això, la informació generada a partir dels estudis realitzats sobre la vostra  
mostra podrien ser font de beneficis  comercials.  En aquest cas, estan previstos mecanismes 
perquè  aquests  beneficis  reverteixin  en  la  salut  de  la  població,  encara  que  no  de  forma 
individual en el donant.

• El donant té dret a sol·licitar al Biobanc de l’Hospital Clínic – IDIBAPS, en qualsevol moment i 
sense  necessitat  d’especificar  el  motiu,  l’eliminació  total  de  les  mostres  donades  i  de  la 
informació relacionada amb les mostres que en aquell moment estiguin emmagatzemades al 
Biobanc.

• Per a tot allò no previst en aquest document, s’aplicarà la legislació vigent sobre protecció de 
dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) i qualsevol altra que 
resulti aplicable.

Per qualsevol dubte contacteu el personal del Biobanc:
biobancs@clinic.ub.es
abosch1@clinic.ub.es

Dra. Anna Bosch, Coordinadora de Biobancs
Tel: 93 2275400 ext 4303

mailto:abosch1@clinic.ub.es
mailto:biobancs@clinic.ub.es


 DECLARACIONS I SIGNATURES

 Declaració del donant:

He estat informat pel professional de salut esmentat més endavant:

• sobre els avantatges i els inconvenients d’aquest procediment;
• sobre  el  lloc  d’obtenció,  d’emmagatzematge  i  del  procés  als  quals  se  sotmetran  les  dades 

personals i les mostres;
• sobre  la  finalitat  per  a  la  qual  s’utilitzaran  les  meves  mostres  i  dades  personals  (estudis 

genètics, de salut pública o estadístics, que compleixin tots els requisits que exigeix la llei, el 
Comitè Ètic i el Comitè Científic);

• que  les  meves  mostres  i  dades  personals  seran  proporcionades  de  forma  anonimitzada  als 
investigadors que hi treballin;

• que, en qualsevol moment, puc revocar el meu consentiment i sol·licitar l’eliminació de les 
meves dades personals i mostres que romanguin emmagatzemades al Biobanc de l’Hospital Clínic 
– IDIBAPS;

• que, en qualsevol moment, puc sol·licitar informació genèrica sobre els estudis per als quals 
s’han utilitzat els productes de les meves mostres;

• que tinc dret d’accés a les meves dades personals arxivades al Biobanc de l’Hospital Clínic –  
IDIBAPS;

• que no tindré accés als resultats específics d’aquells estudis; i
• que he  entès  la  informació  rebuda i  he  pogut  formular  totes  les  preguntes  que he  cregut  

oportunes.

Accepto que el personal de l’hospital o centre de salut em contacti en el futur en el cas que es 
consideri oportú afegir noves dades a les ja recollides en el qüestionari de salut.

       Sí  
       No 

Accepto que el personal de l’hospital o centre de salut em comuniqui la informació rellevant  
derivada de la investigació.

       Sí  
       No 

Nom: .................................................................... Signatura:  .....................

 Declaració del professional de salut mèdica que ha informat degudament al donant.

Nom: .................................................................... Signatura:  .....................

Per qualsevol dubte contacteu el personal del Biobanc:
biobancs@clinic.ub.es
abosch1@clinic.ub.es

Dra. Anna Bosch, Coordinadora de Biobancs
Tel: 93 2275400 ext 4303

mailto:abosch1@clinic.ub.es
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APARTAT PER A LA REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

Jo, ………………………………………………………….., revoco el consentiment de participació en l’estudi, 

signat abans, amb data …………….

Data de la revocació…………………..
Signatura: 

Per qualsevol dubte contacteu el personal del Biobanc:
biobancs@clinic.ub.es
abosch1@clinic.ub.es

Dra. Anna Bosch, Coordinadora de Biobancs
Tel: 93 2275400 ext 4303
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