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Regulació de 

l’eutanàsia a Catalunya



• 2005 el Comitè de Bioètica de Catalunya elabora l’informe sobre 

l’eutanàsia (revisat el 2019).

• 2017 el Parlament de Catalunya aprova una proposició de llei que 

reclama al Congrés dels Diputats la despenalització d’aquesta pràctica.

• Març 2021 el Congrés dels Diputats aprova la Llei orgànica de regulació 

de l’eutanàsia (3/2021), que entra en vigor al juny.

• Juny 2021        el Govern aprova la Comissió de Garantia i Avaluació de 

Catalunya per fer efectiu el dret a la prestació d'ajuda a morir



Desplegament de 

la llei a Catalunya

(des de juny de 2021)



Accions del desplegament

• S’inclou l’eutanàsia dins la cartera de serveis.

• Es garanteix l’equitat territorial. 

• Es defineix la documentació necessària i s’integra a la Història Clínica.

• Es determinen metges/sses consultors/es (acreditació, contractació, etc.)

• Es defineix el model assistencial de prestació.



Com es fa el desplegament

• Es constitueix la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya per valorar 

les sol·licituds.

• Es crea l’oficina PRAM (Prestació d'ajuda per morir) per donar suport als

diferents professionals implicats, metges, referents, vocals de la comissió…

• S’activa la plataforma PRAM per un registre correcte dels procediments.

• Es crea una xarxa de referents distribuïda per tot el territori, per donar 

suport als professionals que reben les sol·licituds.



• Els 60 comitès d’ética assistencials distribuïts per Catalunya donen suport

als professionals implicats.

• S’elaboren protocols d’actuació, d’objecció de consciència, de prescripció

farmacèutica i de consentiment.

• S’ofereix informació transparent a la ciutadania.

• S’inicia la formació a professionals, amb dotze edicions ja celebrades.

• S’elabora el Registre de Professionals amb objecció de consciència i la 

seva custòdia, amb el màxim respecte a la protecció de dades.



Col·laboració en el procés de desplegament

• Comitè de Bioètica de Catalunya

• Comitè de Documentació del DS

• Clínics assessors (membres de CEA, experts en bioètica i especialistes

d’especialitats relacionades)

• Col·legis (metges, infermeres, psicòlegs clínics, treballadores socials)

• Patronals i Societats Científiques



Procés de 

sol·licitud



Requisits per sol·licitar l’eutanàsia

• Nacionalitat espanyola, o residència legal a l’estat, o certificat

d’empadronament (temps superior a 12 mesos). Majoria d’edat i capacitat.

• Patir una malaltia greu i incurable, amb patiment insofrible, o un patiment 

greu, crònic, i impossibilitant, amb patiment insuportable, certificat pel 

personal facultatiu responsable.

• Informació a la persona sol·licitant, per escrit, de les alternatives existents.

• Prestar consentiment informat prèviament. 

• La prestació es pot dur a terme on prefereixi la persona al centre de salut o 

al seu domicili.



Com sol·licitar-la?

• El procediment s’inicia quan la persona demana l’ajuda a morir a un

professional de la salut.

• Es pot escollir el metge o metgessa responsable a qui haurà de signar-

li el consentiment informat.

• El sistema de salut informarà per escrit a la persona sol·licitant les

alternatives existents.

• Dues sol·licituds: voluntària i per escrit (separació mínima de 15 dies).

• Rebre la resolució definitiva i favorable



Dades eutanàsia 

(30 de novembre de 2021)



 Sol·licituds rebudes: 53

A l’atenció primària: 34

A centres hospitalaris: 19

 Aprovades: 28

Realitzades: 24

•A l’atenció primària: 11

•A centres hospitalaris: 13

•Pendents de realitzar: 4

 Denegades: 3

 En curs: 14

 Defunció abans d’eutanàsia: 6

 Sol·licituds per patologies: 

Neurodegeneratives: 23

Oncològiques: 14

Pendents de saber patologia: 4

Altres: 12

 Mitjana temps de resolució de 

sol·licitud: 41 dies



Professionals objectors de consciència

A dia d’avui, els objectors que consten al registre 

representen un 0,1% del total de professionals

de la salut de Catalunya.

Són 90 objectors: 77 metges, 12 infermeres i 1 

farmacèutic.



Procés assistencial i CGAC 



Primera sol·licitud

Segona sol·licitud

 Primera sol·licitud amb dictamen favorable o no  

 Registre PRAM. 

 Procés deliberatiu.

 Informació documental (5 dies després de l’inici).

 Període reflexiu (accessibilitat del MR).

 Confirmació 2a sol·licitud. 

 Signatura del consentiment informat.

Metge/ssa

responsable

(MR)

Metge/ssa

consultor

(MC)

Verificació MC

 Revisa la història clínica i l´informe del MR.

 Examina a la persona sol·licitant.

 Verifica la documentació.

 Confirmació de la sol·licitud o denegació. 

Informe favorable Informe denegació
Recurs a la Comissió 

Garanties i Avaluació (CGAC)?

Informe favorable Informe denegació ?

>15 dies

<10 dies

Comunica al MR Confirmació PRAM Avaluació de CGAC 

Procés assistencial i deliberatiu



Comissió de Garanties i Avaluació de Catalunya

MR confirma favorablement la sol·licitud i verifica el registre documental al PRAM

Metge/ssa

Jurista

Activació de la 

dupla de la CGAC

 Verificar el procediment i la documentació en

forma i terminis.

 Demanar informació addicional   

complementària si s'escau.

 Confirmar els requeriments de la sol·licitud.

 Confirmar o no la sol·licitud

<10 dies

Informe favorable Informe denegació Discrepància de la dupla

Recurs jurídic administratiu

?

Revisió i dictamen del ple CGAC

Informe denegació

Informe favorable

Confirmació final del 

president de la 

CGAC i signatura de 

l’expedient.

?



Comissió de Garanties i Avaluació de Catalunya

Recurs del sol·licitant per la denegació del MR

Metge/ssa

Jurista

Activació de la 

dupla de la CGAC

 Verificar el procediment i la documentació en

forma i terminis.

 Demanar informació addicional   

complementària si s'escau.

 Confirmar els requeriments de la sol·licitud.

 Confirmar o no la sol·licitud

<10 dies

Informe favorable Informe denegació

Recurs jurídic 

administratiu

?

Confirmació final del president de la 

CGAC i signatura de l’expedient.

Revisió i dictamen del ple CGAC



Prestació de l’ajuda 

per morir

 Acord de la data i lloc de la prestació.

 Triar modalitat:

 Eutanàsia

 Autoadministració

 Intravenosa

 Oral

 Coordinació amb el servei de Farmàcia 

corresponent per la preparació i dispensació dels 

fàrmacs:

 Protocol farmacològic centralitzat PRAM.

 Circuit de preparació, dispensació, 

monitoratge i recuperació dels fàrmacs no 

utilitzats (traçabilitat) 

Metge/ssa

responsable

(MR)

Procés assistencial i prestació de l’ajuda per morir

Servei de Farmàcia



Participació d’altres professionals en el procés assistencial.

Procés assistencial i prestació de l’ajuda per morir

Tot l’equip assistencial ha de col·laborar durant el procés d’atenció al sol·licitant.

 Infermeria: Essencial en l’acompanyament i cura del pacient i de la seva família 

durant tot el procés (sol·licitud, deliberació, prestació).

 Treball Social: Avaluació, assessoria i suport documental, si s’escau.

 Psicologia: Avaluació i suport del sol·licitant si s’escau. Acompanyament i suport de 

la família durant el procés i el dol si s’escau. 

 Altres professionals potencialment implicats: administració, equip de donació 

d'òrgans, atenció a la ciutadania...



 Constitució: Decret llei 13/2021, de 22 de juny

 Composició: 
Titulars Suplents

Medicina 3 6

Professionals dret 3 6

Infermeria 2 4

Psicologia 1 2

Treball Social 1 2

Ciutadania 1 1

Secretari 1 Oficina PRAM

Ple 12 -

Comissió de Garanties i Avaluació de Catalunya
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