
Si tu no decideixes,

algú decidirà per tu!

Dret a morir dignament - DMD Catalunya

Hotel d'Entitats

C/ La Rutlla, 22

17002, Girona

e-mail: dmd.girona@gmail.com

Horari d'atenció al públic:

Cada primer dimarts de mes de 18h a 20h

Ajuntament de Madremanya

Pl. Major 1

17462 Madremanya

e-mail: madremanya@madremanya.cat

Horari d'atenció al públic:

Cada dia de 10h a 13h i els dijous a la tarda de 17h a 20h

El Document de
Voluntats Anticipades



Perquè estimem la vida,
volem una bona mort

SAPS QUÈ ÉS EL DOCUMENT
DE VOLUNTATS ANTICIPADES

El Document de voluntats Anticipades (DVA)

és un document que recull les intruccions 

sanitàries que qualsevol persona, en una

situació de malaltia, vol que es tinguin en 

compte si no les pot expressar personalment.

El DVA s'adreça a l'equip sanitari i, si s'ha 

registrat, forma part de la història clínica. 

Per fer el DVA cal ser major d'edat i prendre la 

decisió de manera voluntària (fet del què n'ha 

de donar fè un notari o tres testimonis).

Es recomana designar una persona de confiança 

com a representant que defensi les teves 

voluntats si tu no et pots comunicar.

Totes les persones tenen dret a que es respecti 

allò que consta en el seu DVA, sempre que no 

vagi en contra de la llei o de les bones 

pràctiques mèdiques.

Trobaràs models per redactar i registrar

el teu DVA a:

http://canalsalut.gencat.cat

https://www.eutanasia.cat 

Si et cal ajuda per redactar o registrar el DVA et 

pots posar en contacte amb el servei d'atenció 

social del CAP o et pots adreçar a l'associació 

DMD-Cat

CONEIXES ELS TEUS DRETS?

Els centres de salut han d'informar les

persones dels seus drets i deures:

Dret a la informació

Tens dret a a rebre informació sobre el teu estat 

de salut. La informació ha de ser verídica, 

comprensible i adequada a les teves

necessitats i desitjos.

Dret a escollir

Tens dret a escollir entre els diferents tractaments 

terapèutics disponibles o a rebutjar-los. 

Dret a cures pal·liatives

Tens dret a rebre un tractament adequat del

dolor i cures pal·liatives integrals per evitar

el sofriment.

Dret a voluntats anticipades

Tens dret a expressar la teva voluntat d'una 

manera anticipada per tal de deixar constància 

de les instruccions sobre les intervencions i els 

tractaments mèdics que vols rebre o rebutjar si 

et trobessis en una situació en la que no et 

poguessis comunicar.


