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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7646 Correcció d’errors del Reial Decret Llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual 

s’establixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l’obtenció, 
l’avaluació, el processament, la preservació, l’emmagatzematge i la distribució 
de cèl·lules i teixits humans i s’aproven les normes de coordinació i 
funcionament per al seu ús en humans.

Advertits errors en el Reial Decret Llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s’establixen les 
normes de qualitat i seguretat per a la donació, l’obtenció, l’avaluació, el processament, la 
preservació, l’emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s’aproven les 
normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans, publicat en el «Boletín 
Oficial del Estado», suplement en valencià al número 163, de 5 de juliol de 2014, se 
efectuen les rectificacions oportunes:

En la pàgina 8, s’inserix un nou apartat 3 a l’article 7, amb la redacció següent:

«3. La informació i el consentiment hauran d’efectuar-se en formats adequats, 
seguint les regles marcades pel principi de disseny per a tots, de manera que siguen 
accessibles i comprensibles a les persones amb discapacitat.»

Conseqüentment, l’apartat 3 de l’article 7 passa a ser l’apartat 4.
En la mateixa pàgina, la redacció del segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 8, se 

substituïx per la següent:

«En el cas que es tracte de menors o persones amb capacitat modificada judicialment, 
podran fer constar l’oposició a la donació els que hagen tingut en vida d’aquells la seua 
representació legal. Tractant-se de persones amb discapacitat, caldrà tindre en compte 
les circumstàncies personals de l’individu, la seua capacitat per a prendre l’esmentada 
decisió en concret i preveure la prestació de suport per a la presa d’estes decisions.»
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