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Eines per exercir els nostres drets

El Document de Voluntats Anticipades DVA



El Document de Voluntats Anticipades DVA : Què és?

Un document en el que la persona 
signant, expressa la seva voluntat 
sobre les atencions mèdiques 
que desitja o no desitja rebre en 
cas de patir una malaltia 
irreversible o terminal, que li hagi 
portat a un estat que li impedeix 
expressar-se per si mateix



DVA: A qui s’adreça?

S’adreça a l’equip sanitari que ens atén.

El pot fer tota persona major d’edat:

• amb capacitat suficient

• actuant lliurement, sense cap tipus de 
coacció.  



Reflexionar: Parlem-ne!
Parlem-ne! És una eina que ajuda a reflexionar i expressar els desitjos a 

final de vida.

Consta de tres apartats:

-Prepara’t: identifica què és important per a la persona al final de 

vida.

Quin paper volem que hi juguin els nostres éssers estimats o l’equip 

mèdic

Què és important per nosaltres quan ens referim a qualitat de vida o 
a vida digna?

Com ens agradaria morir? 

Quines teràpies volem i quines no volem? ....

-Parlem-ne: dona pautes per expressar aquests desitjos

-El DVA: explica com registrar aquests desitjos en un DVA

Parlem-ne

http://dretamorirdignament.cat/attachments/article/10/5-Parlem-ne-CAT-s.pdf


El D.V.A. El fem?

Formularis

• El DVA  de DMD a la nostra web.

• El DVA  del Departament de 
Salut, als centres de Salut o la 
Web .

• Sol·licitud de registre del DVA

https://eutanasia.cat/attachments/article/10/1-Model-DVA.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/voluntats_anticipades/documents/model_orientatiu_cat.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/voluntats-anticipades/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/voluntats_anticipades/documents/solicitud_inscripci_rva_2012_catala.pdf
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Redactar: Representants

S’aconsella designar una o dues 
persones que et representin. 



Legalitzar
Ho podem fer de dues maneres:

• A la notaria 

• Davant tres testimonis 
(Les dues maneres són igualment legals)

En els dos casos, donen fe: 

• que tenim plenes facultats mentals i 

• que fem aquest document lliurement, sense 
pressió de cap tipus. 

Marta Bellvehí



Legalitzar: Notaria
És el notari/a que dona fe que fem el document 
lliurament i sense pressions. 

Des de la notaria el registren al Registre General 
del Departament de Salut. 

És important defensar el nostre text. 



Legalitzar: Testimonis
Si es fa davant testimonis, són elles que donen fe que fem el 
document lliurament i sense pressions:

• Han de ser persones adultes.

• Com a mínim dues d’elles, no han de tenir relacions de 
parentiu inferior a tercer grau ni patrimonials amb la persona 
que fa el DVA.

• Quan presentem el DVA al CAP o a l’Ajuntament per sol.licitar 
registrar-lo, cal adjuntar fotocopia compulsada dels DNI’s de 
les persones que fan de testimonis, si no ens poden 
acompanyar personalment.

Primer grau: pare, mare, 
fill, filla, sogre, sogra, 
fillastre, fillastra.

Segon grau: avi, àvia, nét, 
néta, germà, germana.

Tercer grau: oncle, tieta.

Quart grau: cosí, cosina.



Comunicar
No és obligatori, però sí molt convenient:

• Comunicar-ho al nostre entorn

• Entregar còpia al personal mèdic.

• Registrar-lo 



El DVA: un dret poc utilitzat

Per què?

• Per desconeixement 

• Pel  tabú de la mort



El DVA és un regal

• Per a nosaltres

• Per a la nostra família

• Per a l’equip mèdic



Mariam 
Jalloh

EN RESUM...
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WWW.DMD.Cat

• El DVA  de DMD a la nostra 
web.

https://eutanasia.cat/attachments/article/10/1-Model-DVA.pdf
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