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Marc normatiu

❑ Llei 20/2017 de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i de la 
història clínica
▪ Document de Voluntats Anticipades (DVA): característiques
▪ Creació del Registre Nacional de les Voluntats Anticipades
▪ Procediment d’atorgament de les voluntats anticipades i revocació
▪ Aplicació de les voluntats anticipades: obligacions dels professionals sanitaris de tenir en 

compte el DVA, límits a l’aplicació
▪ Creació de la Història clínica compartida 

❑ Llei 34/2018 d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang
▪ Donant presumpte d’òrgans: mecanisme per deixar constància de l’oposició expressa a la 

donació d’òrgans és la inscripció al Registre Nacional de les Voluntats Anticipades.



DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

• Document en què la persona, major de 16 anys, expressa les seves preferències, indicacions o 
instruccions que s’han de tenir compte en certes situacions sanitàries, quan no estigui en 
condicions de poder expressar la seva voluntat. 

Exemples de situacions sanitàries:
• Estat vegetatiu crònic
• Malaltia terminal
• Situació d’agonia 
• Estat avançat de demència

Exemples d’instruccions:
• No prolongar de manera artificial la vida amb tècniques de suport vital (ventilació mecànica, 

diàlisi, reanimació cardiopulmonar, fluids intravenosos, fàrmacs o alimentació artificial). 
• No rebre tractaments de suport ni teràpies que no hagin demostrat efectivitat o que ja no siguin 

útils. 
• Administració dels fàrmacs necessaris per pal·liar al màxim el malestar i patiment. 
• Instruccions post-mortem com la voluntat o oposició a ser donant d’òrgans.

• Es posarà a disposició un Model orientatiu de Document de Voluntats Anticipades.



DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

PROCEDIMENT D’ATORGAMENT

• Davant de notari.
• Per escrit i davant de tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat per obrar, dos dels quals

no poden tenir relació de parentiu fins a segon grau, ni estar vinculats per relació patrimonial. 
Poden exercir com a testimonis professionals sanitaris sempre que no estiguin directament
vinculats amb la seva assistència directa. 

REPRESENTANT

• La persona pot designar un representant com a interlocutor amb el metge o l’equip sanitari per a 
què el substitueixi i vetlli pel compliment de les voluntats anticipades.



DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES

DONAR A CONÈIXER LES VOLUNTATS ANTICIPADES

• Els DVA inscrits al Registre Nacional de Voluntats Anticipades s’incorporen a la Història Clínica 
Compartida de l’usuari per a què estiguin accessibles pels professionals sanitaris que els han 
d’interpretar i aplicar.

• També es pot lliurar el DVA al profesional mèdic per a què l’incorpori a la Història Clínica 
Compartida.

APLICACIÓ DE LES VOLUNTATS ANTICIPADES

• No es poden aplicar si són contràries a l’ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica. En cas de 
dubte els professionals han de consultar la Comissió d’ètica assistencial del centre i si existeix
discrepància al Comitè Nacional de Bioètica.

• En el moment de rebre assistència, els professionals han de tenir en compte les voluntats 
expressades per la persona plenament competent, malgrat no estiguin formalitzades en un DVA. 

• Cal anotar a la historia clínica l’aplicació o no aplicació de les voluntats anticipades.



REGLAMENT FUNCIONAMENT DEL REGISTRE

El Reglament aprovat avui estableix:

• Objectius del registre: facilitar el coneixement de l’existència de DVA i facilitar l’accés als mateixos i la 

seva consulta per part dels professionals sanitaris responsables de l’assistència. Els DVA inscrits al 

registre s’incorporen a la història clínica compartida de l’usuari.

• Persona responsable del registre: el secretari d’estat o el director del departament del ministeri 

encarregat de la salut.

• Procediment d’inscripció al registre: mitjançant sol·licitud d’inscripció que es presenta a tràmits i 

resolució de la inscripció per part del responsable del registre. Documents atorgants davant de notari, si 

la persona vol, el notari tramet còpia del DVA al Registre.

• Entrada en vigor: dilluns 13 de maig del 2019



Procediment d’atorgament i registre
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