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La preservació de teixits i cèl·lules presenta avantatges evidents 
quant a la conservació i l’aprofitament de les donacions d’òrgans, tei-
xits i cèl·lules.

En l’àrea de criopreservació del Servici de Fraccionament del 
Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, s’han desenvolu-
pat les tècniques de congelació, descongelació i control de qualitat de 
diferents teixits i cèl·lules: ossos, tendons, vàlvules cardíaques, seg-
ments vasculars, teixit cutani, fragments de paratiroide, teixit ovàric, 
cèl·lules precursores hematopoètiques, glòbuls rojos, plaquetes, etc., 
amb la finalitat de donar una resposta centralitzada a les necessitats 
dels hospitals de la Comunitat Valenciana.

Les tècniques utilitzades en criobiologia requerixen un instrumen-
tal sofisticat, un personal especialitzat i una experiència en el proces-
sament, emmagatzematge i distribució. Este requeriment ha fet que els 
bancs de teixits s’hagen desenvolupat paral·lelament amb els centres 
de transfusió, i en el seu si, aglutinant els recursos materials i humans 
disponibles. Tot això va fer aconsellable regular la creació d’un banc 
de teixits en el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (Orde 
de 14 de desembre de 1990, de la Conselleria de Sanitat i Consum, 
per la qual crea el Banc d’Òrgans i Teixits en el Centre de Transfusió 
de la Comunitat Valenciana, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
número 1457, de 07.01.1991).

D’altra banda, la disposició addicional segona de l’Orde de 26 de 
febrer de 2008, del conseller de Sanitat (i la correcció d’errades, publi-
cada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5753, 
de 30.04.2008) sobre l’autorització sanitària de centres sanitaris de la 
Comunitat Valenciana per a practicar activitats d’extracció i trasplan-
tament d’òrgans, teixits i cèl·lules diu que «el Banc d’Òrgans i Teixits 
de la Comunitat Valenciana passa a denominar-se Banc de Teixits i 
Cèl·lules de la Comunitat Valenciana».

Per tot el que s’ha exposat, en qualitat de conseller de Sanitat per 
a exercir la potestat reglamentària en les matèries que són pròpies de 
la Conselleria, d’acord amb l’article 28 e) de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell,

DECRETE

Article primer
El Banc de Teixits i Cèl·lules de la Comunitat Valenciana, en 

matèria de planificació, programació i coordinació, té les funcions 
següents:

– Connexió amb els hospitals a través dels coordinadors hospitala-
ris de trasplantaments.

– Protocol·lització dels mètodes de preservació de teixits i cèl·lules 
d’interés mèdic.

– Control de qualitat.
– Preservació de teixits i cèl·lules.
– Emmagatzematge.
– Control d’existències i disponibilitats.
– Distribució.
– Seguiment dels empelts i biovigilància, en connexió amb els 

centres hospitalaris que tinguen l’autorització sanitària i amb la Coor-
dinació Autonòmica de Trasplantaments.

Article segon
Des del punt de vista del control funcional i de recursos humans, 

el Banc de Teixits i Cèl·lules queda adscrit al Servici de Fracciona-
ment del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana de València, 
i al Servici de Processament i Fraccionament del Centre de Transfusió 
d’Alacant.

La preservación de tejidos y células presenta ventajas evidentes 
en cuanto a la conservación y aprovechamiento de las donaciones de 
órganos, tejidos y células.

En el área de criopreservación del Servicio de Fraccionamiento del 
Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, se han desarrolla-
do las técnicas de congelación, descongelación y control de calidad de 
diferentes tejidos y células: huesos, tendones, válvulas cardiacas, seg-
mentos vasculares, tejido cutáneo, fragmentos de paratiroides, tejido 
ovárico, células precursoras hematopoyéticas, glóbulos rojos, plaque-
tas, etc, con la finalidad de dar una respuesta centralizada a las necesi-
dades de los hospitales de la Comunitat Valenciana.

Las técnicas utilizadas en criobiología precisan de un utillaje sofis-
ticado, un personal especializado y una experiencia en el procesamien-
to, almacenamiento y distribución, que ha hecho que los bancos de 
tejidos se hayan desarrollado paralelos y en el seno de los centros de 
transfusión, aglutinando los recursos materiales y humanos disponi-
bles. Todo ello hizo aconsejable regular la creación de un banco de 
tejidos en el centro de transfusión de la Comunitat Valenciana (Orden 
de 14 de diciembre de 1990, de la Conselleria de Sanidad y Con-
sumo, por la que se crea el Banco de Órganos y Tejidos en el Cen-
tro de Transfusión de la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 1.457, 
1991/01/07).

Por otra parte la disposición adicional segunda de la Orden de 26 
de febrero de 2008, del conseller de Sanitat (y Corrección de errores, 
DOCV núm. 5753 / 30.04.2008) sobre autorización sanitaria de cen-
tros sanitarios de la Comunitat Valenciana para práctica de actividades 
de extracción y trasplante de órganos, tejidos y células dice: «el Banco 
de Órganos y Tejidos de la Comunitat Valenciana pasa a denominarse 
Banco de Tejidos y Células de la Comunitat Valenciana».

Por lo expuesto, en virtud de la facultad del conseller de Sanitat 
para ejercer la potestad reglamentaria en las materias que son propias 
de su Conselleria, a tenor del artículo 28 e) y 37 de la Ley 5/1983, de 
30 de diciembre, del Consell,

DISPONGO

Artículo primero
El Banco de Tejidos y Células de la Comunitat Valenciana, en 

materia de planificación, programación y coordinación tendrá las 
siguientes funciones:

– Conexión con los hospitales a través de los coordinadores hospi-
talarios de trasplantes. 

– Protocolización de los diferentes métodos de preservación de 
tejidos y células de interés médico.

– Control de calidad.
– Preservación de tejidos y células.
– Almacenaje.
– Control de existencias y disponibilidades.
– Distribución.
– Seguimiento de los injertos y biovigilancia, en conexión con los 

centros hospitalarios autorizados sanitariamente, y la Coordinación 
Autonómica de Trasplantes.

Artículo segundo
Desde el punto de vista del control funcional y de recursos huma-

nos, el Banco de Tejidos y Células queda adscrito al Servicio de Frac-
cionamiento del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana de 
Valencia, y al Servicio de Procesamiento y Fraccionamiento del Cen-
tro de Transfusión de Alicante.
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Article tercer
El Banc de Teixits i Cèl·lules presta els seus servicis als centres, 

servicis i establiments sanitaris, públics i privats, que disposen de l’au-
torització sanitària i que estiguen inscrits en el Registre Autonòmic de 
Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Article quart
Queda derogada l’Orde de 14 de desembre de 1990, de la Conse-

lleria de Sanitat i Consum, per la qual crea el Banc d’Òrgans i Teixits 
en el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

Esta orde entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Ofi-
cial de la Comunitat Valenciana.

València, 28 de maig de 2009

El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

Artículo tercero
El Banco de Tejidos y Células prestará sus servicios a los cen-

tros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, que 
dispongan de previa autorización sanitaria y que estén inscritos en el 
Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanita-
rios de la Comunitat Valenciana.

Artículo cuarto
Queda derogada la orden de 14 de diciembre de 1990, de la Conse-

lleria de Sanidad y Consumo, por la que se crea el Banco de Órganos y 
Tejidos en el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publica-
ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 28 de mayo de 2009

El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET
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