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▪ «La planificació anticipada de l’atenció és una 
conseqüència del nou estil de relació clínica. Es 
tracta que els professionals vagin planificant 
amb el pacient l’atenció sanitària, preveient les 
situacions futures i prenent decisions sobre com 
s’ha de procedir davant successos que puguin 
esdevenir. Es tracta, doncs, de veure l’atenció 
sanitària com un contínuum que no és ocasional, 
esporàdic ni fortuït, sinó planificat».

*Organización Médica Colegial-Fundación Ciencias de la Salud

PLANIFICACIÓ 
ANTICIPADA



▪ La primera iniciativa van ser els 
anomenats testaments vitals al 
1969. 

▪ Per si mateixos no oferien la 
millora de l’atenció.

▪ A partir dels anys 90 van 
començar a treballar en  
l’advance care planning, conegut 
en català com planificació de 
decisions anticipades (PDA)



INTRODUCCIÓ A 
L’ESTAT ESPANYOL
▪ Conveni de drets humans i 
biomedicina, abril de 1997 a la ciutat 
d’Oviedo

▪ Art 9: «[...] seran presos en 
consideració els desitjos expressats 
anteriorment respecte a una 
intervenció mèdica per part d’un 
pacient que, en el moment de la 
intervenció, no es trobi en situació de 
poder expressar la seva voluntat»



▪ Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d’informació i l’autonomia del pacient

▪ L’article 8 recull la regulació de les voluntats anticipades. 

▪ Més enllà de regular les voluntats anticipades, estableix el 
respecte a l’autonomia del pacient



ARTICLE 8 LLEI 
CATALANA DVA

▪ El DVA és el document en el qual una 
persona major d’edat, amb capacitat 
suficient i de manera lliure, expressa les 
instruccions a tenir en compte quan les 
circumstàncies no li permetin expressar la 
seva voluntat

▪ Es pot designar un representat

▪ S’ha de formalitzar davant de notari o de tres 
testimonis

▪ No es tindran en compte previsions 
contràries a l’ordenament jurídic o a la bona 
pràctica clínica, o que no es corresponguin 
exactament amb el supòsit de fet que el 
subjecte ha previst 



▪ És poc probable predir exactament les situacions futures i 
no tindrà validesa.

▪ No es respectarà quan es consideri que va en contra de la 
bona pràctica clínica o de l’ordenament jurídic. 

▪ Sí, podem elaborar un DVA i incloure els nostres desitjos en 
cas d’esperança de vida limitada, i sempre que ho 
considerem oportú.  
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CONSIDERACIONS 
VERS LES DVA
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MOTIVACIONS PER A 
LA PDA
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¿DUBTES 
IMPORTANTS?
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No tenim clar amb quins 
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UN MOMENT PER A CADA COSA

Model d’intervenció de la PDA. Font: adaptat de Patel et al. 2012



MODELS PUBLICATS 



▪ Situacions en que vull que s’apliquin 

▪ Símptomes que donarien lloc a l’aplicació 

▪ Allò que m’ajuda o em perjudica 

▪ Persones a qui cal avisar, les que no

▪ Preferències en medicació 

▪ Preferències en relació als professionals 

▪ Informació hàbits personals

▪ Altres



¿ALGUNS EXEMPLES?



RESUM 

▪ La PDA es el procés mitjançant el qual valorem 
i determinem aspectes relacionats amb el 
nostre tractament. Es pot concretar en un 
document que queda a la nostra historia clínica 
però no es un DVA com a tal. No te validesa 
legal però es èticament vinculant.

▪ El DVA és el document formal i registrat pels 
canals adients que atorga validesa legal a les 
PDAs. 

▪ En cap cas seran d’obligat compliment mesures 
que es consideri que atempten contra la bona 
practica clínica o la llei en vigor

▪ Per a qualsevol dels dos em cal intervenció 
d’altres persones, tot i que puc fer les meves 
consideracions de manera individual després 
caldrà algú altre per a formalitzar-les
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