
 
Glossari  
 
Definicions, lleis i principis que haureu de tenir en compte per fer aquesta activitat 
 
Què és l’ètica? 
 
És l’estudi de la moral i l’acció humana. El terme moral s’utilitza per designar el 
conjunt de valors, normes i costums d’un individu o grup humà determinat. L’ètica 
estudia la moral i determina què és el bo i, des d’aquest punt de vista, com s’ha 
d’actuar. És a dir, és la teoria o la ciència del comportament moral. 
 
Què és la bioètica? 
 
La bioètica és l’estudi sistemàtic de la conducta humana en l’àrea de les ciències 
biològiques respecte als valors i principis ètics. Etimològicament prové del grec bios i 
ethos: "ètica de la vida", l’ètica aplicada a la vida humana. En un sentit més ampli, 
es pot plantejar que la bioètica correspon a la reflexió ètica aplicada als problemes 
que tenen relació amb la vida, estenent d’aquesta manera el seu camp a problemes 
relacionats amb el medi ambient, al tracte amb els animals i a la pràctica de la 
medicina pròpiament dita.  
 
Quins són els principis bàsics de bioètica que regeixen les investigacions en 
relació a les persones? 
 
Els principis bàsics de bioètica que regeixen les investigacions en relació a les 
persones es recullen en l’informe Belmont (Febrer 1976; the Smithsonian Institution's 
Belmont Conference Center)elaborat per la Comissió Nacional per a la Protecció de 
Temes Humans de Recerca Biomèdica i ètica.  (National Commission for the 
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research). 
 
L'informe Belmont intenta resumir els principis ètics bàsics i directrius que haurien 
d’ajudar a resoldre els problemes ètics que envolten la investigació de temes 
relacionats amb les persones. 
  
Els principis ètics bàsics són: 
 

 Principi de beneficència 
És el compromís de fer el bé i promoure el benestar de les persones 
 

 Principi de no maleficència 
És el compromís d’evitar o reduir al mínim els danys de les persones 
 
 

 Principi d’autonomia 
És el compromís de respectar la capacitat i el dret de les persones a triar els seus 
propis valors i objectius i de decidir per si mateixos sobre el seu cos i la seva vida 
 

 Principi de justícia 
És el compromís amb l’equitat, donant a cada persona el que li correspon i repartir 
equitativament els recursos col·lectius  
 
 



 


