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Dades eutanàsia 

(8 de juny de 2022)



 Sol·licituds rebudes: 137

• Atenció primària: 81

• Centres hospitalaris: 45

• Centre de salut mental d’adults: 1

• Centres pal·liatius privats: 4

• Centres d’atenció intermèdia: 6

 Aprovades: 78

• Realitzades: 60

• Domicili: 33

• Centres hospitalaris: 20

• Centres d’atenció intermèdia: 5

• Residències: 2

• Pendents de realitzar: 5

• Ajornades: 4

• Exitus prematur: 9



 En curs: 18

 Donació òrgans: 2

 Defunció abans d’eutanàsia: 37 (9 aprovades)

 Denegades: 8 (inicialment 12)

• 8 reclamacions a la CGAC: 

- 4 favorables (ja realitzades)

- 3 desfavorables 

- 1 pendent de valoració CGAC

 Revocades: 5

 Mitjana temps de resolució de sol·licituds: 47 dies

 Patologies més freqüents:

1. Neurològiques (neurodegeneratives, 

demències i parèsies) 

2. Oncològiques

3. Multimorbiditat



Descripció de les 137 peticions:

 Gènere

• Dones: 60

• Homes: 77

 Edat

• De 18 a 35 anys: 1

• De 36 a 50 anys: 12

• De 51 a 70 anys: 49

• De més de 71: 75

 Distribució per demarcacions:

• Barcelona: 101

• Girona: 21

• Tarragona: 9

• Lleida: 6



. 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'ètica 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.

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

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



. Registre de professionals sanitaris objectors de consciència:

 Quins professionals s’hi poden acollir? Medicina, Infermeria, psicologia i farmàcia.

 Dades: 167 objectors (0,15% del total de professionals a Catalunya).

- Medicina: 144.

- Infermeria: 20.

- Farmàcia: 1.

.Psicòlegs clínics: 2



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.

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

• Rebre la resolució definitiva i favorable



.Document de Voluntats Anticipades (DVA):

• Com sol·licitar-ho?:

- Davant 3 testimonis:

. Majors d’edat.

. Capacitat d’obrar.

. Com a mínim 2 d’ells no relació parentiu fins a segon grau.

. No vinculació patrimonial atorgant.

- Davant notari.



.Document de Voluntats Anticipades (DVA):

• Dades (2002- juny 2022)

Primers documents 110.793

Substitucions 12.390

Revocacions 351

Total 123.534



Valoració any desplegament 

CGAC: 



 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



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.

?
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Recurs del sol·licitant per la denegació del MR o MC

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

 Auto-administració

 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



Reflexions primer any de desplegament de la LORE a Catalunya

 La Llei ha donat resposta a una necessitat social llargament demandada.

 El caràcter garantista de la llei assegura el dret de tota persona que compleixi 

els requeriments de context eutanàsic per sol·licitar l’ajuda per morir, en virtut 

de les seves conviccions personals i la seva autonomia de voluntat. 
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Reflexions primer any de desplegament de la LORE a Catalunya

 El rigor en l’avaluació, la deliberació, el registre documental i la verificació de 

la CGAC: 

a) Assegura que la sol·licitud sigui meditada, reflexiva i compleixi amb els 

requisits normatius

b) Aporta seguretat al sol·licitant i als professionals implicats en l’atenció.

c) Totes les sol·licituds són verificades per almenys 3 metges (responsable, 

consultor i membre de la CGAC) i un jurista (membre de la CGAC). 
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Reflexions primer any de desplegament de la LORE a Catalunya

 La resposta dels professionals i institucions sanitàries ha estat excel·lent.

 Desplegament de referents territorials i en diferents centres assistencials de tots 
els nivells d'atenció (comunitari i hospitalari):

 Professionals (medicina, infermeria, treball social, unitats d'atenció al ciutadà...)

 Funcions: Acompanyar i assessorar el metge responsable i consultor sobre el 
procés deliberatiu, registre documental en forma i terminis i l’aplicació de la 
PRAM.

 La majoria de dispositius assistencials han desenvolupat procediments 
normalitzats per donar resposta a la PRAM d'acord amb les condicions 
organitzatives de cada centre.
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Reflexions primer any de desplegament de la LORE a Catalunya

 El procediment d'aplicació de l'ajuda per morir ha estat totalment adequada.

 El sol·licitant va poder triar lliurement el lloc de l'aplicació (domicili o centre 

hospitalari), independentment del nivell assistencial on es va establir la 

sol·licitud.

 Els serveis de Farmàcia referents territorials: 

 Resposta immediata a les sol·licituds

 Assessoria a l'equip assistencial

 Dispensació de les substàncies necessàries per a la PRAM

 Seguiment i traçabilitat de les substàncies subministrades.
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Reflexions primer any de desplegament de la LORE a Catalunya

 Oficina PRAM del Departament de Salut: 

 Desenvolupament de la plataforma PRAM (registre de sol·licituds, informes 

dels professionals implicats, documentació addicional, informes de la 

CAGC, informes primer i segon després de l’aplicació de la PRAM, arxiu de 

les deliberacions i pronunciaments de la CAGC).

 Acompanyament i assessoria als professionals i institucions implicades en 

cada sol·licitud. 

 Supervisió i secretaria de la CGAC. 
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Resum:

 Creiem que totes les persones en les condicions que estableix la llei han 

pogut fer efectiu el seu dret a la sol·licitud d’ajuda per morir d’acord amb les 

seves conviccions personals i autonomia de voluntat. 

 El procediment normatiu assegura que les sol·licituds són reflexives i 

autònomes, i aporta seguretat al sol·licitant i als professionals implicats.

 La resposta dels professionals i institucions sanitàries ha estat excel·lent. 

 L’oficina PRAM del Departament de Salut assegura el desenvolupament 

normatiu en temps i forma, l’arxiu documental, el seguiment de casos i l’anàlisi 

de dades. 
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