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PRO
OPOSTA DE REGLAMENT
T de RÈG
GIM INTE
ERN (RRII) DE L’E
ESPAI
DE RE
EFLEXIÓ ÈTICA (ERE) D’A
ASPID.

1. Defin
nició i àmbit d’actuac
ció.
L’Espai de Reflex
xió Ètica d’ASPID
d
é s un espaii de caràcter consultiuu, interdisc
ciplinari i
plural, a
amb la fina
alitat de serr un espai per a l’anà
àlisi, la form
mació i l’asssessorament sobre
qüestion
ns ètiques estant al se
ervei de totta la comun
nitat que forma part dee l’entitat (s
sòcis/es,
persone
es ateses, familiars,
f
prrofessionalss, persones
s voluntàries i etc.) pe r tal de con
ntribuir a
millorar la qualitat assistencia
a
l i/o en la prrestació de serveis de l’organitzacció.

2. Objectius.
1. Impregnar tota l’organització de la re
eflexió ètica
a, per millorrar la qualittat de l’aten
nció dels
servveis de l’org
ganització a partir, de fomentar la
a formació bioètica en totes les persones
p
de l’’entitat.
2. Resspectar els drets de totes
t
les p ersones im
mplicades en
e l’àmbit dd’actuació d’aquest
d
nt per la dig
espa
ai, vetllant especialme
e
gnitat, l’auto
onomia i la integritat dee les person
nes.
Revisar els protocols de
d l’entitat d
des d’una perspectiva ètica i/o creear de nous
s per a la
millora assiistencial.
A
Ajudar a analitzar
a
ca
asos, assesssorar i fac
cilitar el pro
océs delibeeratiu de presa
p
de
d
decisions en
e les situac
cions de co
onflicte ètic entre les persones
p
im
mplicades en
n l’àmbit
a
assistencial i/o en la prestació de ls serveis de
d l’organització.

2.1.
2.2.

3. Func
cions de l’E
Espai de Re
eflexió Ètic
ca.
Són fun
ncions de l’E
Espai de Re
eflexió Ètica
a:
eten acompllir els object
ctius descrits
s:
a) Les que perme
1)
2)
3)

El foment de la forma
ació ètica.
La revisió i creació de
e protocols..
èticament.
L’assesso
oria delibera
ativa en les situacions conflictives
c

b) Elab
borar inform
mes i recomanacions.
c) Elab
borar i revissar el regla
ament de rè
ègim intern,, i proposarr la seva approvació a la Junta
Dire
ectiva de l’organització.
d) Escollir les persones que ocuparan e
els càrrecs interns
i
de l’Espai Refleexió Ètica, així com
prop
posar, discu
utir i aprova
ar l’alta i/o la baixa d’a
algun dels seus membbres, que haurà
h
de
ser ratificada per l’òrgan de
d direcció d
de l’entitat competent.
c
e) Elab
borar la me
emòria anua
al de les acctivitats, que
e es trasllad
darà a la Juunta Directiva per a
la se
eva aprovacció i que se
erà publicad
da en un lloc
c web de lliu
ure accés.
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No són funcions de
e l’Espai de
e Reflexió È tica:
a) Pren
ndre decisio
ons vinculants.
es professiionals o les
b) Eme
etre judicis sobre l’ètica dels i le
s conductees de les persones
p
impllicades en l’àmbit assis
stencial.
c) Prop
posar sanciions.
d) Sub
brogar o ree
emplaçar la decisió delss qui hagin demanat assessorameent.
e) Sub
bstituir les re
esponsabilittats que corrresponguin
n a les persones o òrgaans de la ge
estió.
f) Assessorar o emetre
e
informes en els casos en què
q la perso
ona interesssada hagi presentat
p
per escrit una queixa,
q
denúncia o recclamació de naturalesa judicial o aadministrativ
va.

4. Composició i competènciies dels me
embres.
Atesa la
a definició de l’Espai Reflexió È
Ètica d’ASP
PID, la seva
a composicció interdisc
ciplinària
serà de:
-

Un mínim de 5 professionals que intervenen
n en el prrocés d’ateenció, i que seran
reprresentatius de les dife
erents àree
es i/o departaments, així
a com deels diferentts perfils
form
matius prese
ents en l’org
ganització.
Un m
membre de
e la direcció general i/o gerència.
Un m
membre de
el patronat i//o Junta Dirrectiva.
Un/a
a consultor//a ètic de re
eferència.

La incorporació de
e nous mem
mbres, serà possible a partir de l’a
acord dels mateixos membres
m
de l’Esp
pai de Refle
exió Ètica i una poste rior ratificac
ció del per l’òrgan de direcció de
e l’entitat
compete
ent.
mpetènciess dels i les
Les com
s integrantss haurien de ser persones am
mb competè
ència en
bioètica
a, obertes al diàleg, independen
i
nts, pruden
nts, compettents professsionalmen
nt i amb
capacita
at pel treba
all en equip
p i amb el compromís
s d’arribar a consens,, que partic
cipen de
forma voluntària a títol individu
ual.
uctura de l’’Espai Refllexió Ètica i funcions dels partic
cipants.
5. Estru
L’Espai de Reflexió
ó Ètica s’estructura, en
n:
a) Un/a
a presidentt/a, que actuarà en rep
presentació
ó de l’Espai i que seràà l’encarregat/da de
convvocar, pressidir i dirigirr les reunio
ons amb possibilitat de
d delegar alguna d’a
aquestes
funccions. Particciparà tamb
bé en el Com
mitè d’Ètica
a de referència si existeeix.
b) Un/a
a secretari/a
a, que s’enc
carregarà d
de cursar les
s convocatò
òries i ordrees del dia, custodiar
c
les a
actes, els in
nformes, gu
uies i/o proto
ocols, així com
c
la mem
mòria anual d’activitats.
c) Voccals, que pa
articipen en els debatss de les ses
ssions. Col·laboren enn la redacció de les
acte
es, les prop
postes d’in
nformes, gu
uies i/o pro
otocols i en
n la redaccció de la memòria
m
d’acctivitats.
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d) Con
nsultor/a èticc, que participarà en l es sessions de treballl de l’Espai Reflexió Ètica
È
que
es cconsideri convenients
c
s. Altramen
nt, assesso
orà a l’Espai Reflexióó Ètica, als
s equips
d’inttervenció diirecta i a la resta de la comunitat a demanda.
e) Els membres de
d l’Espai de
e Reflexió È
Ètica, s’eleg
giran per un
n període innicial de 4 anys, i es
reno
ovaran cada
a dos anys el 50% de
els membres
s per acons
seguir la coontinuïtat de
e l’Espai
Refllexió Ètica, si no s’ha fet
f abans pe
er altres mo
otius. Els mo
otius de baiixa són:
a
a. la finalittzació de l’a
activitat labo
oral,
b. l’incomp
pliment assistencial rep
petit i el no respecte de
els principiss ètics.
cc. Durant la 1a comp
posició de l’ Espai Refle
exió Ètica es
e completaarà un cicle complet
de 4 an
nys, abans de començçar el 2n cicle
c
amb la
a renovacióó establerta
a cada 2
anys de
el 50% inten
ntant asseg urar la reno
ovació comp
pleta al capp del temps.
d
d. Els candidats/tes a formar pa rt de l’Espa
ai de Reflex
xió Ètica, s’hhauran de proposar
p
a l’òrgan de direcció de la ent itat.
f)

Els membres de
d l’Espai de
d Reflexió Ètica seran
n escollits i aprovats ppel mateix Espai
E
de
Refllexió Ètica i ratificats per l’òrgan d
de direcció de
d la entitatt.

Són fun
ncions de to
ots el memb
bres de l’Esp
pai de reflex
xió ètica:
-

Expressar els seus
s
motius
s i raons fon
namentades
s en les reflexions que es realitzin
n.
Resspectar la confidencial
c
litat a tota la informa
ació a la qu
ual es tinguui accés, així
a com
presservar el se
ecret de les seves delib
beracions, habilitant un espai esppecífic de le
es seves
trobades pel se
eu acomplim
ment.
de la confidencialitat expressadaa en els do
Sign
nar un docu
ument de compromís
c
os punts
ante
eriors.

6. Func
cionament de l’Espai Reflexió È tica i meto
odologia de
e treball
El funcio
onament de
e l’Espai Re
eflexió Ètica
a ha de contemplar les següents ddisposicions
s:
a) Els membres de
d l’Espai s’hauran de rreunir, en convocatòria
c
a ordinària, si pot ser un
u cop al
trimestre.
b) La ffunció de re
edacció de les
l actes, re
revisió de protocols, redacció d’infformes i/o memòria
m
d’acctivitat serà assumida,, rotatorialm
ment i per ordre alfab
bètic, per toots els mem
mbre de
l’Esp
pai de reflexxió ètica.
c) El m
membre de l’Espai que faci l’acta ll’enviarà pe
er correu ele
ectrònic perr tal que la resta de
mem
mbres la revvisin i pugu
uin fer les e
esmenes qu
ue creguin oportunes
o
a la següent reunió.
Una
a vegada aprovada el secretari la
a penjarà a l’espai se
ervidor (Direecció Trans
sversal /
Àree
es de Treba
all/ Espai Re
eflexió Ética
a) en forma
at PDF.
d) Els membres es podra
an reunir, en convoc
catòria exttraordinària , per ordrre del/a
pressident/a, a iniciativa pròpia
p
o d’u
una tercera
a part dels seus mem
mbres, quan
n hi hagi
algu
un assumpte
e urgent qu
ue ho reclam
mi.
e) Els membres seran
s
convo
ocats, amb antelació mínima
m
d’un
na setmana , excepte en
e el cas
d’urgència, que
e es convoc
carà amb q
quaranta-vuit hores d’a
antelació. E n tots dos casos la
convvocatòria anirà acompanyada de l’ordre del dia corresp
ponent i del lloc, data i hora de
la re
eunió i de l’acta de la sessió
s
ante
erior ja que s’haurà d’a
aprovar en rreunió de trreball de
l’Esp
pai de Refle
exió Ètica.
f) En les reunion
ns extraordinàries, no es podran
n tractar temes relatiuus al funcio
onament
interrn de l’Espa
ai Reflexió Ètica, ni la cobertura de
d places vacants, ni l’’elecció de càrrecs.
Tam
mpoc es po
odran tracttar temes diferents del
d motiu concret quue hagi mo
otivat la
convvocatòria de
e la reunió.
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g) En lla mesura que
q sigui possible, tote
es les comunicacions entre els m
membres de
e l’Espai
Refllexió Ètica, es realitz
zaran per mitjans ele
ectrònics i s’habilitaràà un espa
ai virtual
conffidencial on
n es diposita
aran tots elss documentts als quals
s hagin de te
tenir accés els seus
mem
mbres.
h) Els informes i recomanaci
r
ons emeso
os per l’espa
ai de Reflex
xió es realitz
tzaran per escrit,
e
es
dirig
giran únicam
ment a qui ha
h sol·licitatt la interven
nció i no tind
drà caràcterr vinculant.
i) Per tal de dona
ar validesa als temes ttractats a la
a reunió, cal l’assistènccia com a mínim
m
de
la m
meitat més un
u dels seu
us membress, en el cas
s de reunió ordinària, i de 2/3 parts en el
cas d’extraordin
nària.
Pel que
e fa a la mettodologia de
e treball:
A les se
essions de l’Espai
l
Reflexió Ètica, e
en general,, es tractara
an els temess següents:
-

Apro
ovació de le
es actes anteriors.
Per part dels membres
m
de
e l’Espai de
e reflexió Ètica és pod
drà fomentaar l’anàlisi de
d casos
en l’’entitat, perr a adoptar posicionam
p
ments tècnics
s/assistencials d’entitaat.
L’ela
aboració i re
evisió de do
ocuments i protocols de l’organització.
La rrealització d’activitats
d
de
d formació específiques en ètica..
Anà
àlisis i respo
osta a asses
ssoramentss demanats per qualsev
vol personaa de l’entitatt.
Les activitats de
d gestió i funcioname
ent propis de
d l’Espai Reflexió
R
Ètiica i relació
ó amb el
Com
mitè d’ètica de referènc
cia, sempre que existeixi.

En el ca
as d’anàlisi de casos, podran
p
partticipar les persones
p
ex
xternes a l’E
Espai Reflex
xió Ètica
que pre
esenten el cas i els
s/les especcialistes del tema que hagin esstat convid
dats/des.
Aqueste
es estaran presents en
e l’exposicció dels fe
ets i/o valoracions, i ss’absentara
an en el
procés d
deliberatiu que mantindran els me
embres de l’Espai de reflexió Èticaa.
En la re
evisió i crea
ació de nous
s protocols,, podran participar tam
mbé les perssones respo
onsables
d’aquessts i els/les especialiste
es del tema que hagin estat convidats/des.
La meto
odologia ge
eneral de tre
eball serà l a de l’anàliisi ètica d’acord amb eel model de
eliberatiu
interdiscciplinari de presa de de
ecisions en
n bioètica, sens perjudici que es coonsideri convenient
fer servvir altres mè
ètodes d’anà
àlisi.
La pressa de decisions serà per
p consenss. Si aquest consens no
n és possiible, es refllectirà la
diversita
at d’opinion
ns a través de
d la reflexi ó particularr que serà recollida en l’informe fin
nal.
Despréss d’una disccussió raon
nada s’emettrà l’informe
e correspon
nent que haaurà de ser elaborat
i lliurat, a qui n’ha fet la dema
anda a travvés de la se
ecretaria i la
a signatura del Preside
ent/a i la
Secreta
ari/a de l’Esp
pai Reflexió
ó Ètica.
municació a
amb la com
munitat
7. Procés de demanda / Com
a) El procés per
p a poder fer una d
demanda a l’Espai de Reflexió È
Ètica sempre caldrà
fformalitzar--se per escrrit. Es dispo
osarà un c/e
e eretica@a
aspid.cat i uun telèfon d’atenció
d
q
que serà gestionat
g
pe
el Presidentt/a de l’Esp
pai de Refle
exió Ètica oon es faran
n arribar
cconsultes, casos, que
eixes o sugg
geriments, i que garantirà el cannal de comunicació
d
directa amb
b tota la com
munitat que
e forma partt de l’entitat.
b) El propi Esp
pai de Refle
exió Ètica tiindrà la facu
ultat de definir el proto col de form
malització
d
de demand
des d’interv
venció, on entre d’altrres es podran determ
minar: formu
ularis de
petició/inforrmació, term
minis d’actu
uacions etc...
c) L’Espai de Reflexió Ètica
È
difond
drà entre la comunita
at que form
ma part de l’entitat
a
aquelles re
ecomanacio
ons, revisió
ó de proto
ocols, mem
mòries d’acctivitat, impuls de
fformacions que des del seu tre
eball dialòg
gic vagin sorgint.
s
Elss canals se
eran els
a
adequats en
e cada ca
as, podent--se utilitzarr: Correus electrònicss, espais habilitats
h
sservidor, ne
ewsletters adreçats
a
alss socis/es i beneficiaris
b
s/ries de serrveis, etc...
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8. Modiificació dell Reglamen
nt de Règim
m Intern (R
RRI).
La mod
dificació de
el present reglament
r
de règim intern
i
pot ser propossada per qualsevol
membre
e de l’Espaii Reflexió Ètica, mitjanççant la pres
sentació d’u
una nova prroposta que
e s’haurà
d’inclou
ure a l’ordre del dia de la següent reunió i que s’haurà d’aprovar
d
peer les 2/3 pa
arts dels
membre
es de l’esp
pai de refle
exió ètica d
de l’Assoc
ciació ASPID i ratificcada per la Junta
Directiv
va d’ASPID
D.
Lleida a 08/11/202
21, aprovar--se per Jun ta Directiva
a de data 08
8/11/2021

