
T E S T A M E N T  V I T A LL’EUTANÀSIA NO ÉS LA SOLUCIÓ: 
HI HA ALTERNATIVES

Davant l’entrada en vigor el 25 de juny de 2021 
de la Llei de l’eutanàsia i per garantir el respecte 
a la voluntat de les persones, els Secretariats de 
Pastoral de la Salut i Familiar de l’arxidiòcesi de 

Barcelona llancen la campanya... 

#MorirEnPau
#CuresPal·liatives

Si vols morir en pau: 
Ser atès amb una assistència mèdica adequada, 
integral, que et procuri el mínim de dolor possible, 
sense tractaments extraordinaris o desproporcionats, 
acompanyat humana, material i espiritualment, repre-
sentat, en cas d’incapacitat, per persones de la teva 
confiança. 
Amb cures pal·liatives i sense eutanàsia.

Deixa-ho per escrit:  
Signa el Document de Voluntats Anticipades (també 
conegut com a Testament Vital), proposat per 
l’Església.   
Inscriu-lo en el Registre de Voluntats Anticipades del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
en connexió amb el Registre Nacional d’Instruccions 
prèvies, per fer-lo accessible al personal sanitari, 
independentment del lloc on et trobis.
Dona una còpia al teu representant i/o persones 
properes. 

Quines conseqüències té la inscripció del DVA?
El teu Document de Voluntats Anticipades passarà a 
formar part del teu historial clínic, protegit per la 
mateixa confidencialitat.
El podràs consultar a la carpeta «La meva salut» 
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome i 
obtenir-ne còpies.
Les teves instruccions hauran de ser consultades i 
seguides pels professionals sanitaris.

I si apareixen situacions concretes no previstes 
en el Document de Voluntats Anticipades? 
Mentre tinguis capacitat, la teva voluntat -expressada 
de viva veu- tindrà sempre validesa.

On puc trobar el Document de Voluntats Antici-
pades proposat per l’Església?   
A l’espai web de la Conferència Episcopal Espanyola:   

MÉS PREGUNTES
Què més puc decidir en el Document de Volun-
tats Anticipades?  

El teu representant en cas d'incapacitat de fet certifi-
cada per un metge.  Si no en designes cap, el teu 
representant serà el teu cònjuge o parella reconegu-
da i en el seu defecte, els familiars més propers per 
ordre d’edat. 
Donar els teus òrgans i teixits perquè siguin trasplan-
tats a altres persones o donar el teu cos a la ciència. 
Cal que informis els teus familiars d’aquestes 
decisions. 
Com vols que sigui el teu enterrament. 

Què cal fer per inscriure el Document en el Regis-
tre de Voluntats Anticipades?  

Opció 1: Si el signes davant notari, ell se n’ocuparà de 
la inscripció. 
Opció 2: Si el signes davant de tres testimonis (dos d’ells 
no poden ser familiars ni tenir vincles patrimonials), l’has 
de portar personalment (acompanyat d’una fotocòpia 
compulsada del teu DNI i el dels 3 testimonis, i la sol·lici-
tud d'inscripció signada i una fotocòpia d’aquest docu-
ment) a algun d’aquests organismes: 

 Tots els  centres sanitaris de Catalunya (centres 
d'atenció primària, qualsevol hospital o centre 
sociosanitari, etc.)
 Oficina d'Atenció Ciutadana a Barcelona, c. de 
Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona
 Departament de Salut, Travessera de les Corts, 
131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona

Sol·licitud d’inscripció  Solicitud de inscripción 

https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/
eutanasia/el-testamento-vital/ 
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Què he de fer si algun dia vull modificar el Docu-
ment de Voluntats Anticipades?
El Document de Voluntats Anticipades es pot anul·lar o 
modificar en qualsevol moment seguint el mateix 
procediment.

En què es diferencia el “Document de Voluntats 
Anticipades” del “Testament”?   

El Document de Voluntats Anticipades és el docu-
ment en què pots dir que, en cas de patir una malaltia 
incurable i discapacitant, vols rebre cures pal·liatives i 
que no vols que se t'apliqui l'eutanàsia.
El Testament és el document amb el que pots regular 
el destí successori dels teus béns. Convé atorgar-lo 
davant notari. Ell s’encarregarà de comunicar-ho al 
Registre General d’Actes d’Última Voluntat del Ministeri 
de Justícia el qual podrà acreditar, contra la presen-
tació d’un certificat de defunció, el notari davant de 
qui vas atorgar el teu darrer testament.   

On puc trobar més informació? 
A l’espai web de la Conferència Episcopal Espanyola:   
https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/
eutanasia/el-testamento-vital/
A l’espai web de l’Arquebisbat de Barcelona: 
https://esglesia.barcelona/document-voluntats-
anticipades/
Els dies laborables, de 10 a 14 h. pots contactar amb el 
Secretariat de Pastoral de la Salut a través del telèfon 
93 317 17 99 o per correu electrònic: dva@arqbcn.cat 
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