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55On el puc
aconseguir?

https://www.conferenciaepiscopal.cat

https://bisbatsantfeliu.cat

A Internet:

Què 
és?

1

El testament vital (TV) és el document

que expressa la voluntat d'una persona

sobre els tractaments mèdics i l´atenció
que desitja rebre o rebutjar quan no és

capaç de decidir.

  estamentestament

22
33Tots els TV

diuen el mateix?
No, l'Església Catòlica

proposa un model.

44Què diu aquest
model?

Que m'administrin les cures bàsiques i

tractaments adequats per pal·liar el

dolor i el sofriment.

Que no m'apliquin l'eutanàsia ni el

"suïcidi mèdicament assistit".

A qualsevol parròquia

Per què és
important
signar ara?

Per protegir la meva vida i

evitar els abusos que es

puguin cometre amb la llei

d'eutanàsia. Les

instruccions han de ser

consultades i seguides pels

professionals sanitaris.

Que no m'allarguin abusivament i

irracionalment el meu procés de mort.

Que em facilitin l'atenció religiosa.

Document de Voluntats Anticipades
VitalVitalTT

https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/eutanasia/el-testamento-vital/
https://bisbatsantfeliu.cat/es/delegacions/seccion-por-la-vida-recursos/
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99Costa
diners?

1010A la teva parròquia

Al bisbat de Sant Feliu

de Llobregat

      Tel. 93 632 76 30

salut@bisbatsantfeliu.cat

66Ser major d’edat.

Entendre el text i les

conseqüències de la decisió.

77On es signa
el document?

88

Requisits

Hi ha dues possibilitats:

a) Davant un notari

b) Davant tres testimonis. 

Dos dels tres testimonis no poden

ser familiars ni tenir vincles

econòmics amb el sol·licitant.

Com ho sabrà
el metge?

a) El notari s'encarrega dels tràmits

perquè consti en la història clínica de la

persona sol·licitant.

b) Quan se signa davant tres testimonis,

el testament vital s'ha de presentar a un 

hospital o al teu centre d'atenció primària

(CAP) perquè ho comuniqui al Registre

a) A la notaria, 80€ aproximadament

b) Si es presenta a l'hospital o al CAP, 

és gratuït.

On rebre més
informació o
preparar el
document?

• Designar també un o dos representants per si no pogués expressar la meva voluntat. Aquestes

persones sí que poden ser familiars i poden figurar a continuació en el testament vital.

•   Lliurar una còpia del testament vital al metge i als familiars més propers.

 

RecomanacionsRecomanacions

Presentar els DNI de la persona sol·licitant i

dels tres testimonis o les fotocòpies

compulsades. 

Omplir la petició d'inscripció en el Registre.

de Voluntats Anticipades i es faci constar en la

història clínica. En aquest cas es necessita la

següent documentació:
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