
 

0- Drets al final de vida que ja tenim: 
 DVA  

Consentiment informat 
Rebuig o renúncia a tractament 
Pal·liatius, sedació  
Llei orgànica de  regulació de  l’eutanàsia (LORE) Entrada en vigor al juny de 2021 

 
1-LORE Qui pot demanar-la (Cap I, art3b/3c): 

Qui té una malaltia  greu i  incurable  sense possible tractament, exemple: Maria José Carrasco, esclerosi múltiple; José 
Luís Sagüés, càncer terminal... 
Qui té un patiment greu, crònic i impossibilitant sense possible tractament, exemple: Ramón Sampedro tetraplègia, 
Alzheimer… 

2-Requisits:  
Sol·licitud reiterada (2 sol·licituds en 15 dies, excepte amb incapacitat amb DVA) (Cap II. Art 5.1c ,1e, 5.2)  
Major d’edat, resident, 1 any d’empadronament Estat espanyol (Cap II. Art 5.1a) 
Facultats mentals preservades 
Informació (diagnòstic, pronòstic, tractaments, cures pal·liatives,etc. (Cap II. Art 5.1b) 

3- On es pot portar a terme:  
Al domicili i a l’hospital, públic, privat o concertat (Cap IV. Art14) 

4-Com (Cap. III art11. 1 i 2):  
Equip mèdic administra producte  
Pacient s’autoadministra producte amb supervisió equip assistencial 

5- Objecció (Cap IV. Art16.1):  
El personal sanitari hi té dret, és un dret individual ( les institucions, com a tals, no poden fer objecció) 

 
 
6- Passos per demanar una eutanàsia. Resum de la llei pas a pas (Cap. III): 

Les persones que compleixen els requisits per demanar una eutanàsia i volen sol·licitar ajuda per morir han de completar 
diversos tràmits. Abans de començar el procés de sol·licitud és important assegurar-se que el metge o metgessa a qui es  
demanarà l'eutanàsia no fa objecció de consciència. Si n’ha fet, és imprescindible sol·licitar un canvi a algú que no faci  
objecció. Durada del procés de 30 a 45 dies 

 

 1a demanda oral i escrita a metge/ssa responsable (MR) (delibera, informa abans de 5 dies per 
escrit i signa la petició)  

 termini de 15 dies.  
 2a demanda a metge/ssa responsable (MR) (informa, delibera), ratificació de la demanda, 

consentiment. El metge/ssa informa l'equip assistencial i familiars (si així s'acorda) 

 Metge/ssa consultor/a: entrevista persona sol·licitant i documentació per avaluar si la petició 
compleix amb els requisits previstos per la llei. Elabora informe (favorable o desfavorable) en un 
màxim de 10 dies, que s'incorporarà a la HC. Informe de conclusions que es remet a la CGA ( 
Comissió de garanties i avaluació). 

 CGA anomena en 2 dies, un/a metge/ssa + un/a jurista que comproven requisits i informes en un 
termini de 7 dies. Poden (o no) examinar persona sol·licitant. 

 Metge/ssa + jurista emeten resolució definitiva que notifiquen a la CGA. 

 CGA emet resolució definitiva i informa metge/ssa responsable en termini 2 dies 

 MR acorda amb sol·licitant quan i on es portarà a terme l’eutanàsia o si s’ajorna 

 MR envia documentació a la CGA en termini 5 dies: Documentació prèvia i documentació 
procediment. 
 

Si l’eutanàsia es denega, sol·licitant pot fer reclamació via administrativa (Cap.V.Art.18) 
 
 


