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1. Justificació 
 

 

El contingut d’aquest document pretén servir d’orientació i guia als professionals de la Fundació Hospital/Asil 
de Granollers, per al coneixement i utilització dels Documents de Voluntats Anticipades (DVA). 

 
Hi ha un consens general en la nostra societat, tan des del punt de vista ètic com legal, en relació al dret que té 
tota persona a viure el procés que s’esdevingui fins a la seva mort d’acord amb el seu concepte de qualitat de 
vida i a participar en les decisions que els afecti. I a més el malalt té el dret a rebutjar qualsevol tractament 
encaminat a perllongar la seva vida, quan cregui que una terapèutica o intervenció pugui afectar el que per ell 
significa morir amb dignitat. 
 
En els DVA una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions que 
cal tenir en compte quan es trobi en una situació en que les circumstàncies que concorrin no li permetin 
expressar personalment la seva voluntat, d’acord amb els requisits i efectes que s’estableixen normativament. 
 
Els centres assistencials han d’oferir ajuda als ciutadans per a l’elaboració del DVA, entenent que aquest 
document no pot substituir la relació i el diàleg que té lloc en el marc de la consulta mèdica. Així doncs, es fa 
necessari fomentar aquest diàleg entre els professionals i els usuaris, afrontar millor alguns dels dilemes que 
acostumen a viure en les darreres fases de la vida, evitar l’obstinació terapèutica i poder ajudar als malalts a 
viure el procés de la mort d’una manera més d’acord amb els seus criteris 
 
Avantatges dels DVA 

 

Augmenta el coneixement i propiciarà una reflexió sobre els valors que vol defensar. Millora la relació clínica i 
podran consensuar les actuacions i els límits que cal respectar. Possibilita la bona interpretació dels desitjos de 
la persona. 
 
Permet una planificació anticipada de l’atenció sanitària i en conseqüència, facilita la pressa de decisions 
terapèutiques. Aquest model anomenat per els diferents autors, Pla Anticipat de decisions (PAD) o Pla Anticipat 
de Cures (PAC), és molt útil i estaria indicat en persones afectes de malalties irreversibles, degeneratives i 
cròniques en fase de final de vida en les que el coneixement dels valors i desitjos dels malalts ajudaria a prendre 
determinacions sobre l’oportunitat de les decisions mèdiques i els professionals poden, al llarg del temps, 
ajudar els malalts o les seves famílies a anar decidint el que voldrien. 
 
Reforça la bona pràctica mèdica, ja que aquesta implica comptar amb la voluntat del pacient i la seva 
participació en la planificació anticipada de l’atenció. Aquesta participació es recull al DVA 
 
Posa limitacions en els tractaments i tècniques no desitjats per la persona Disminueix el risc de decisions 
errònies. 
 
Ajuda a descarregar a la família i les persones properes del tràngol que suposa haver de prendre decisions 
difícils relacionades amb la salut del pacient i dels possibles sentiments de culpa que se’n deriven. 
 
Aporta seguretat ètica i jurídica tant al ciutadà que l’atorga, com al professional sanitari que el té en compte i 
l’aplica. 
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1.1.- Fonament i objectius d’un Document de Voluntats Anticipades 
 

Els objectius són el respecte i la promoció de l’autonomia de la persona que es perllonga quan aquesta no pot 
decidir per ella mateixa. 
 
La realització d’un DVA possibilita el coneixement dels desitjos i valors del pacient per així poder influir en les 
decisions futures que l’afectin. 
 
S’ha d’entendre com un procés positiu de responsabilització dels ciutadans en les decisions relatives a la seva 
salut. 

 
1.2.- Suport legal 
 
Les normes jurídiques reguladores del consentiment per representació i sobre les instruccions prèvies o 
voluntats anticipades, promulgades en l’àmbit nacional fins l’1 de gener de 2004 són, entre d’altres: el Conveni 
per a la protecció dels Drets Humans i la Dignitat de l’Ésser Humà (1997) respecte les aplicacions de la biologia 
i la medicina. La Llei autonòmica 21/2000, sobre els drets d’informació concernents la salut i l’autonomia del 
pacient, i a la documentació clínica. La Llei Bàsica 41/2002, reguladora d l’autonomia del pacient i dels drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica. 

 

Decret 175/2002 https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=300237 
 

Llei de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006. Art 20.2. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort 
(pag 8) 

 

Acreditació dels estàndards hospitalaris: 
  537. L’organització disposa de procediments específics per garantir la participació en la presa de 

decisions en les voluntats anticipades. 5d-19-E-13-E. 
  542. L’organització aplica criteris per a la resolució de conflictes entre les voluntats anticipades 

manifestades pel client i el codi ètic o l’actuació del/la professional responsable. 5d-19-D-07-E. 

 
 

2. Definició del DVA 
 

 
El DVA és una declaració en què la persona explica per endavant el tractament mèdic que vol rebre en cas que 
algun dia una malaltia la incapaciti per expressar-se. 
 
S’aconsella nomenar un representant que podrà ajudar a interpretar i/o defensar el compliment de les 
instruccions o bé, si cal, prendre decisions “per substitució” quan les esmentades instruccions no contemplin 
una determinada situació. Aquest representant serà l’interlocutor vàlid amb l’equip assistencial, per la qual 
cosa ha de conèixer els valors i els desitjos de la persona a la qual representa. 

 
 

3. Parts bàsiques del DVA. 
 

 
Els principis i criteris. L’expressió de principis i criteris personals han d’orientar en l’àmbit sanitari. Encara que 
sigui poc concret pot servir de manera preventiva i genèrica quan no hi ha previsió d’una malaltia. És 
necessàriament molt genèric. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=300237


Normativa de Voluntats Anticipades. Edició 3ª. 

Comitè d’Ètica Assistencial. Direcció de Qualitat i Planificació 6 

 

 

Les situacions sanitàries concretes en que la persona vol que es tingui en compta les instruccions referents a 
l’acceptació o al rebuig de determinats tractaments mèdics. És mes fàcil quan hi ha coneixement del diagnòstic 
d’una malaltia i la possible evolució 
 
Les instruccions i els límits. És a dir, l’especificació dels procediments i tractaments que desitjaria o rebutjaria 
en cas d’incapacitat permanent. Dels límits del DVA em parlem més endavant a l’apartat 10 d’aquest document 
 
El representant. Persona de plena confiança designada pel titular del DVA que ha de conèixer els seus valors i 
la seva voluntat i tenir facultats per interpretar-la i aplicar-la. La seva funció és ser interlocutor amb el metge o 
equip sanitari quan la persona no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Pot ser un familiar o no. 
 
Altres consideracions. Com, per exemple, la ratificació de la voluntat de fer donació d’òrgans, etc. 
 

 

4. Validació del DVA. 
 

 
Per ser vàlid el document és necessari garantir la identitat de l’atorgant, així com la seva capacitat, assegurar-
nos de que coneix el seu contingut i que aquest es correspon amb la seva voluntat. 
 
Per tal de garantir aquests requisits de validesa, el DVA s’ha d’atorgar amb intervenció de tres testimonis o 
davant d’un notari (que es pot desplaçar al lloc on es trobi el pacient). 
 
Els testimonis seran aportats per la persona que fa el document i només un d’ells pot tenir relació de parentiu 
o vincles de relació patrimonial. Tots hauran de signar el mateix DVA en presència de l’interessat i manifestar 
que no incorren en cap incompatibilitat. 
 
Atesa la importància de les funcions i decisions encomanades a la persona representant, convé evitar possibles 
conflictes d’interès i afavorir que les decisions es prenguin pel bé del pacient. En aquest sentit, cal valorar la 
conveniència que el representant no sigui un dels testimonis ni cap dels professionals que després hagi 
d’executar la decisió pressa. En tot cas, convé que ho siguin persones amb una vinculació afectiva i de plena 
confiança amb el pacient, de parentiu o d’amistat, i que coneguin i puguin defensar la seva voluntat. 

 
El DVA té format lliure? 
El format és lliure. Pot ser més o menys concret, segons es tingui o no el pronòstic d’una malaltia. A la nostra 
Institució disposem del model de DVA elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya (annex núm. 1). 

 
Qui pot ajudar a redactar el DVA? 
És especialment aconsellable que sigui el metge. És natural que sigui el metge de capçalera. També ho pot ser 
el professional d’infermeria. En el nostre hospital, és la Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAC) qui orientarà al ciutadà 
i facilitarà la manera de fer-ho. Consultarà amb professionals si li cal ajuda. O qualsevol persona amb 
experiència en aquest tipus de documents. Majoritàriament el ciutadà consulta amb el seu equip d’Atenció 
Primària abans d’arribar a l’hospital. 
 
S’han de fer còpies del DVA? 
És convenient fer vàries còpies del DVA, tant si es fa davant notari com davant tres testimonis. Original al 
Departament de Salut, còpies pel propi pacient, per incorporar a la història clínica (paper), incorporar a SAVAC, 
per donar al representant. 
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S’ha de renovar el DVA? 
S’aconsella la renovació i està contemplat la manera de fer-ho, més explicació a l’apartat 7 d’aquest document. 

 
Serveix una decisió del pacient si no està expressada en el DVA ? 
Les voluntats anticipades expressades de manera oral també vinculen pel que fa a la limitació del tractament i 
per actuacions clíniques concretes, encara que no hi hagi després una prova: cal fer anotacions a la història 
clínica (HC) 

 
És legal un document no registrat? 
El document té plena validesa encara que no consti al Registre centralitzat de DVA del Departament de Salut. 

 
 

5. La conservació i l’aportació del DVA 
 

 
La persona que fa un document de voluntats anticipades és qui ha de portar-lo al seu metge; o, en cas 
d’incapacitat, la seva família o la persona que hagi escollit com a representant. 
El DVA també es pot portar al centre sanitari (Atenció Primària, Hospital, Centre Sociosanitari i/o Centre de 
Salut mental), on s’atén el pacient, per tal que s’incorpori a la seva història clínica. 
 
Hi ha possibilitat d’inscriure el DVA al registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut. En aquest 
cas, queda penjat el document a l’historia clínica compartida. 
 
https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades 
 
 
6. Circuit de registre i identificació del DVA 

 

 

Circuit de registre i identificació del DVA a la història clínica física i electrònica de la FHAG (orientacions des de 
la relació clínica) cal distingir diversos supòsits 
 
a) Quan l’usuari desitja informació genèrica sobre els DVA: 

 Les persones interessades en aquest tipus d’informació es poden dirigir al personal assistencial, a la 
Unitat d’Atenció a l’Usuari o bé a un dels punts d’admissions o d’informació. En aquests últims supòsits 
caldrà dirigir a la persona a la Unitat d’Atenció a l’Usuari. 

 La Unitat d’Atenció a l’Usuari facilitarà la informació i la documentació que disposi, en aquell moment, 
sobre el DVA (formularis, circuits, registre, etc.) 

 Si es sol·licita informació sobre la malaltia, es recomanarà parlar amb el metge responsable o bé amb 
les persones designades a la FHAG per tal de donar resposta a aquest tipus d’informació més precisa. 
La UAU disposarà de la relació d’aquestes persones i concertarà una reunió. 

 

b) Quan es sol·licita informació sobre els DVA en una situació de malaltia: 

 S’aconsellarà els pacients que es dirigeixin a alguna persona de confiança de l’equip terapèutic per tal 
de rebre informació adient sobre la seva malaltia, diagnòstic, pronòstic i possibilitats evolutives. 

 En cas que el pacient estigui interessat en elaborar un DVA, caldrà informar-lo de que pot servir d’ajuda 
a l’hora de deixar constància de les seves voluntats i que aquestes puguin ser consultades quan, per 
raons del seu estat de salut, no pugui decidir per ell mateix. S’ajudarà a orientar de forma realista els 
DVA, manifestant els límits de la seva validesa. 

https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades
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 Caldrà valorar la capacitat dels pacients, observant que no s’identifica cap coacció o influència 
excessiva, i comprovant que s’hagi entès la informació. 

 S’evitaran actituds coactives que puguin influir en el redactat dels continguts per part dels pacients. 

 S’informarà de la conveniència d’anomenar la figura d’un representant que serà d’interlocutor del 
pacient i un representat substitut davant l’equip sanitari quan aquest no pugui decidir. Així com de la 
conveniència d’acudir a la Unitat d’Atenció a l’Usuari per tal de conèixer el model de document i els 
aspectes administratius. 
 

c) Quan no s’ha fet sol·licitud explícita sobre els DVA però a criteri dels professionals assistencials, podria 
ser una eina útil l’existència d’un DVA 

El professional que atén un pacient en aquestes circumstàncies pot suggerir, informar, orientar al 
pacient i/o família de la seva conveniència. 

 

Així doncs 

 Davant d’una situació clínica amb un potencial evolutiu que pogués limitar la capacitat dels malalts i 
comportés al mateix temps, per part de l’equip assistencial, dubtes importants sobre les decisions 
sanitàries, cal una actitud proactiva per part dels professionals per tal d’intentar conèixer les voluntats 
o decisions anticipades del pacient. 

 Cal respectar les condicions d’un procés comunicatiu amb una informació veraç, honesta i prudent 
sobre la situació clínica i possibilitats evolutives. 

 S’ha d’informar al pacient de la importància del coneixement de la planificació anticipada de les 
voluntats, sigui feta en forma documental o no. Cal fer un especial èmfasi en la figura del representant. 

 Si el pacient opta per fer-ho en forma documental s’adreçarà a la Unitat d’Atenció a l’Usuari, que 
s’encarregarà d’informar dels aspectes administratius dels DVA. El clínic serà el referent per ajudar a 
aclarir els aspectes relacionats amb les situacions clíniques. El professional d’Atenció a l’Usuari pot 
requerir l’ajuda de professionals. 

 Caldrà respectar l’actitud d’aquells malalts que rebutgen, de manera explícita o implícita, un diàleg 
sobre el coneixement de la seva situació clínica i les possibilitats evolutives. En aquest cas seria 
aconsellable poder identificar la figura del representant del pacient, deixant-ne constància a la història 
clínica. 

 

d) Quan una persona ens lliura un DVA fet prèviament. 

 Els receptors d’aquest documents poden ser tant els professionals assistencials com els d’Atenció a 
l’Usuari. 

 Els professionals assistencials dialogaran, si cal, amb els pacients sobre el redactat, sobre els límits i la 
validesa i altres aspectes que necessitin algun aclariment. Acceptaran el DVA i dirigiran el pacient a la 
UAU on es verificaran les dades que hi consten i s’informarà dels aspectes formals. 

 També es recordarà la responsabilitat pel que fa a donar còpies del document al seu representant, al 
metge de capçalera i/o a altres persones properes que cregui que l’han de conèixer. 

 El metge que atén habitualment a un malalt i al que li presenten un DVA ha de llegir el document per 
conèixer-ne el contingut i valorar si cal introduir alguna modificació d’acord amb les necessitats que 
comporta el seu estat de salut. 

 

e) Registre i incorporació del DVA a la història clínica. 

 Un cop la Unitat d’Atenció a l’Usuari hagi rebut i registrat el DVA el farà arribar una còpia a l’arxiu 
d’històries clíniques per escanejar i penjar a SAVAC i guardar a l’HC. S’informarà al pacient del fet de 
poder registrar el document al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya facilitant, en cas 
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afirmatiu, la sol·licitud d’inscripció al registre de voluntats anticipades de documents atorgats en 
presència de testimonis i penjar el document a l’HC compartida de Catalunya. 

 L’adreça per el registre és: 
https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades 

 Quan el DVA arribi a l’arxiu, es digitalitzarà i una còpia quedarà en format digital per tal que la seva 
consulta sigui accessible des de qualsevol ordinador de la casa. 

 El DVA quedarà a l’apartat informes de la historia electrònica (SAVAC) 

 L’original es dipositarà en un sobre de color groc amb format normalitzat i identificat en l’anvers com 
a DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES”. El document s’arxivarà dintre del sobre contenidor de la 
Història clínica del pacient. 
 

 

7. Renovació i revocació del DVA 
 

 
La renovació del document es pot fer per haver canviat de parer, per reafirmar una voluntat expressada fa molt 
temps, o bé, per ampliar-lo i adequar-lo millor a decisions preses en el moment actual. 
 
Caldrà notificar la revocació o modificació del DVA al representant, al metge responsable i/o al centre sanitari, 
així com al notari, si s’hagués fet davant aquest professional. Si el document consta al Registre centralitzat del 
Departament de Salut, també caldrà tenir en compte cursar la notificació a aquesta entitat. 

 
 

8. Registre centralitzat dels DVA 
 

 
El Departament de Salut compta amb un registre centralitzat de documents de voluntats anticipades que té 
per objectiu facilitar l’accés als documents i la informació que contenen independentment de on es trobi el 
titular. 
 
Què cal fer si es vol registrar un DVA? 

 Si es fa davant notari cal indicar-li aquesta voluntat i el tràmit és automàtic. 

 Si el DVA s’ha formalitzat davant de testimonis a la UAU de l’HGG, l’atorgant o el professional del centre 
el pot presentar a qualsevol registre de la Generalitat, o bé enviar-lo per correu al Departament de 
Salut, adjuntant-hi: 

o El full de sol·licitud d’inscripció al registre (annex núm.2); 
o El document original 
o Una fotocòpia compulsada del DNI o passaport de la persona sol·licitant, representants i de 

cadascun dels tres testimonis 
 

On es poden fer les compulses? 

Tenen autorització per fer les compulses dels DVA les següents persones físiques i organismes de 
l’administració: 

 El registre Centralitzat de DVA del DSSS 

 Les oficines de registre de l’administració de la Generalitat. 

 Oficines concertades de la Generalitat amb ens locals 

 Oficines de registre de l’administració de l’estat 

 Persones dels centres sanitaris integrats a l’ICS, laborals, estatutaris o funcionaris. 

 Persones dels Centres sanitaris que pertanyen a entitats de dret públic, Fundacions públiques, 

https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades
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Consorcis, Empreses públiques. En el nostre hospital “Atenció a l’Usuari” (pendent confirmar) 

 Ajuntaments i altres entitats que integren l’administració local 
 

Després de registrar el DVA 

 L’interessat rep una notificació confirmant-li que el seu document consta al registre. Si existeixen 
mancances formals, se n’informa a l’atorgant. 

 L’atorgant sempre pot dirigir-se al registre per veure el seu DVA, canviar-lo o revocar-lo. 
 
Accés al registre 

 Podran accedir al registre els metges responsables del pacient. També, de manera personal, l’atorgant 
o la persona vinculada, degudament acreditada i autoritzada per l’atorgant. 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-anticipades/recursos-per-a-professionals/ 

 L’accés es pot fer per via informàtica (queda petjada de cada professional que entra al registre i de 
cada document que consulta). 

 Només es pot accedir al darrer document. Els anteriors queden totalment revocats. Queda pendent 
establir mecanismes perquè es pugui tenir en compte la voluntat del pacient que té registrat un DVA i 
es troba fora de Catalunya. 

 
 
 

9. Informació i aclariment de dubtes en el centre 
 

 
La Unitat d’Atenció a l’Usuari de la FPHA de Granollers pot donar informació formal respecte les possibilitats 
tècniques per confeccionar el Document de Voluntats Anticipades, ajudar a la redacció, ajudar a complir els 
requisits per al registre del document (sol·licitud, fotocòpies DNI, compulses, etc.…) i també facilitar-ne la 
inclusió. 

 

Per a poder procedir a aquesta tasca d’informació i orientació cal valorar si la persona: 

 És més gran de 18 anys; 

 Ha dialogat suficientment amb el metge que coneix el seu procés sobre el futur document i el seu 
contingut, i té un coneixement de la malaltia i de la seva evolució; 

 Ha informat o no el representant que vol nomenar; 

 Coneix la possibilitat de renovació, modificació o cancel·lació del document; 

 Coneix el límits que preveu la llei: demandes contra l’ordenament jurídic, demandes d’actuació contra 
les bones pràctiques clíniques i el problema de les situacions no previstes. 

 
 
 

10. El DVA a la pràctica clínica 
 

 
Els assistencials han de veure el DVA com una expressió de l’autonomia del malalt, per a casos en els quals 
abans no tenien cap prova d’aquesta voluntat. Per tant, l’han de veure com una ajuda per poder ser més 
respectuosos i actuar amb més seguretat. 
 
De manera oberta el metge hauria de demanar al malalt, en l’anamnesi d’obertura de la HC, si ha fet un DVA i 
aprofitar l’ocasió per explicar que és. Fonamentalment en poblacions mes vulnerables. 
 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-anticipades/recursos-per-a-professionals/
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L’existència de DVA comporta l’obligació de tenir-los en compte en la presa de decisions. Això no vol dir, però, 
fer- ne un seguiment mimètic, sinó que comporta sempre una lectura crítica i prudent, tant de l’expressió del 
document com de la pràctica general, de tal manera que porti a la reflexió, que permeti una decisió basada, en 
primer lloc, en el respecte a la voluntat del pacient. 

 

Els professionals han de recordar que estan obligats a: 

 Acceptar aquests documents 

 Incloure’ls en la història clínica 

 Tenir-los en compte en les decisions 

 A raonar per escrit, en la mateixa història clínica, la decisió final i, si s’escau, el perquè no s’ha pogut 
seguir el que hi havia indicat. 
 

Però la tasca del professional en vers el DVA cal que vagi més enllà. En aquest sentit: 

 Hauria d’informar els seus pacients de l’ajuda que un DVA pot aportar-los; 

 Hauria d’ajudar a orientar el document de  forma realista als pacients que  li ho demanin, evitant 
qualsevol tipus de coacció; 

 Hauria d’ajudar a interpretar documents ja fets i aconsellar-ne l’actuació quan apareguin possibilitats 
no previstes; 

 Hauria de demanar conèixer el representant abans de prendre les decisions difícils i comptar amb ell 
com a interlocutor privilegiat. 

 

Els límits seran aquells que marca la llei 

 Que la voluntat impliqui una acció contra l’ordenament jurídic. 

 Que la voluntat impliqui una acció mèdica en contra de les bones pràctiques establertes (Lex artis). Si 
hi hagués conflicte, hauria de demanar-ne una segona opinió i/o consultar al CEA 

 Que la situació que presenta el pacient no sigui la descrita en el document i que això ens faci dubtar 
raonablement sobre la intencionalitat del pacient 
 

No es pot al·legar l’objecció de consciència per no seguir una limitació de tractament expressada en un DVA, 
perquè no es pot imposar un tractament en contra de la voluntat. Tant sol hi pot haver objecció en el cas 
d’algunes demandes d’actuació fora del protocol, en aquest cas, el metge que al·lega haurà de cercar un 
professional que el substitueixi. 
 
 

11. Col·laboració del Comitè d’Ètica Assistencial 
 

 
En els casos en què per part dels familiars o persones vinculades, del representant o del professional, existeixi 
dificultat per interpretar la voluntat expressada, el CEA pot oferir una opinió col·legiada, multidisciplinària, 
racional i amb una metodologia reconeguda que pot ser una ajuda eficaç. 
 

 

12. Procés de difusió dels DVA 
 

 

Fase A: Formació de professionals assistencials que podrien ser referents per la Unitat d’Atenció a 
l’Usuari si calgués. 
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Fase B: Presentació als professionals de l’hospital, mitjançant xerrades grupals 
 

Fase C: Campanya de difusió amb pòsters (informació estàtica), díptics (documents de lectura 
fàcil, que poden estar a l’abast de tothom a les sales d’espera), sessió clínica general o d’altres, pàgina 
web de l’hospital, enllaços amb la pàgina de Salut de la Generalitat. 
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14. Webs on trobar més informació 
 

 
o Registre de voluntats anticipades del Servei Català de Salut 

https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-
anticipades 

o Llei sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la 
documentació clínica. Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clíni 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=246194 

o Consideracions sobre el document de Voluntats Anticipades. Servei català de la Salut.  
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/CBC/recursos/documents_te
matica/voluntats1.pdf 

o https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-
Z/V/voluntats_anticipades/documents/model_orientatiu_cat.pdf 

o https://dretamorirdignament.cat/index.php/ca/home-ca-es/doc-voluntats-anticipades 
o https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-anticipades/index.html 

  

https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades
https://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-voluntats-anticipades
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=246194
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/CBC/recursos/documents_tematica/voluntats1.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/CBC/recursos/documents_tematica/voluntats1.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/voluntats_anticipades/documents/model_orientatiu_cat.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/voluntats_anticipades/documents/model_orientatiu_cat.pdf
https://dretamorirdignament.cat/index.php/ca/home-ca-es/doc-voluntats-anticipades
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-anticipades/index.html
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Annex II. Model de DVA 
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Annex III. Sol·licitud d’inscripció al registre de voluntats anticipades de documents 
atorgats en presència de testimonis  

 

          
  https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/voluntats_anticipades/documents/solicitud_inscripci_rva_2012_catala.pdf 
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