Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014
Seguint una trajectòria de preocupació ètica dins la recerca, la UPF canalitza des de fa
temps la revisió ètica per a projectes de recerca amb éssers humans que els puguin
comportar algun risc físic o psicològic mitjançant un Comitè d’Ètica d’Investigació
Clínica
(CEIC),
afiliat
a
l’IMIM/
Parc
de
Salut
Mar
(http://www.imim.cat/comitesetics/ceic/es_index.html), mentre els que impliquen animals
d’experimentació preceptivament se sotmeten al Comitè Ètic d’Experimentació Animal
(CEEA), dependent del Consorci PRBB.
L’augment de projectes de recerca i d’activitats acadèmiques que impliquen éssers
humans a la UPF, el fet que cada cop de manera més freqüent les institucions que
atorguen beques, ajuts i subvencions de recerca exigeixen que les sol·licituds incloguin de
manera preceptiva un vistiplau extern per part d’un comitè ètic, i el fet que també cal
assegurar el compliment de la legislació de protecció de dades, fa aconsellable reforçar
l’esforç dirigit a vetllar perquè s’acompleixin aquests requisits ètics bàsics de protecció
dels drets de les persones i les seves dades personals.
És per això que, tenint en compte l’existència i l'experiència del CEIC del Parc de Salut
Mar i la dels serveis responsables de LOPD de la UPF,
El Consell de Govern
ACORDA:
1. Constituir una Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) amb les
finalitats següents:
a) Contribuir a la millora entre la comunitat UPF dels estàndards ètics en les
activitats i la pràctiques acadèmiques i de recerca relacionades amb els éssers
humans, mitjançant activitats informatives i formatives i l’atenció de consultes.
b) Aconsellar als investigadors sobre els procediments que han deseguir en relació
amb els aspectes ètics dels projectes de recerca o de les activitats acadèmiques
que impliquin éssers humans o que afectin la protecció de dades personals.
c) Exercir la coordinació institucional de la UPF amb el CEIC del Parc de Salut
Mar. En particular, tramitarà consultes relatives sobre la pertinència o no de
sotmetre un determinat projecte o pràctica al CEIC del Parc de Salut Mar, i
proposarà vocals d’especialitats específiques de projectes de la UPF.
2. La CIREP-UPF actuarà col·legiadament. Estarà presidida pel vicerector o vicerectora
de Recerca i estarà composta per un mínim de tres i un màxim de cinc vocals nomenats
pel rector o rectora a proposta del vicerector o vicerectora, entre professors de la UPF
amb experiència o coneixement expert, i es renovaran anualment. El vicerector nomenarà
un vicepresident entre els seus membres. La Comissió podrà convidar a assistir a les
reunions a membres externs, sempre que sigui necessari.

3. La Gerència establirà els mecanismes de suport administratiu adient perquè la comissió
pugui desenvolupar la seva activitat.

