DVA Document de Voluntats Anticipades
És una declaració en què la persona explica per endavant el tractament mèdic que vol rebre en
cas que algun dia una malaltia la incapaciti per expressar-se.

En què consisteix el document de voluntats anticipades?
El document de voluntats anticipades és aquell en el qual una persona major d’edat, amb
capacitat suficient i de manera lliure,
o Manifesta anticipadament la seva voluntat sobre les cures i el tractament de la seva
salut, amb l’objectiu que aquesta es compleixi en el moment en què arribi a situacions en
què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar la seva voluntat per ella
mateixa.
o En aquest document, la persona pot també designar un representant, que serà
l’interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l’equip sanitari, perquè la substitueixi en cas
que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.

Quins passos he de seguir per elaborar un DVA?
1. Assessorament
És molt recomanable assessorar-nos prèviament.

2. Redacció del document
Cal redactar el document de voluntats anticipades. No existeix un model fix de document,
cadascú el pot elaborar com cregui convenient. Ara bé, existeixen models orientatius que
us poden ser d’utilitat.

3. Validació
Per garantir la identitat, la capacitat i la conformitat del document cal validar-lo mitjançant
un dels procediments següents:
a) Davant de notari
b) Amb la firma de tres testimonis majors d’edat, amb capacitat d’obrar i que, com a
mínim, 2 d’ells no tinguin relació de parentiu fins al 2n grau ni estiguin vinculats per relació
patrimonial amb l’atorgant. El testimoni no pot ser a la vegada el representant, ni pot ser
ningú que després intervingui en la decisió a prendre.

On he de presentar el document de voluntats anticipades?
Un cop el document està fet i validat, és responsabilitat de l’interessat de fer-ne difusió
i/o repartir-ne còpies. Es recomana seguir aquests tres passos:
- Fer-ho saber a la persona que s’ha designat com a representant.
- Fer-lo arribar al centre sanitari on és atès per tal que el DVA sigui incorporat a la vostra
història clínica, de manera ben visible i respectant les garanties de confidencialitat
legalment establertes.
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- Inscriure el DVA al Registre de Voluntats Anticipades. Els avantatges d’inscriure’l al
registre són que el document és més accessible i fàcil de consultar el dia que sigui
necessari fer-ho.

Quina documentació cal aportar per incloure el DVA al Registre Centralitzat de
Voluntats Anticipades ?
Per incloure’l al registre centralitzat cal portar:
1) Original del document
2) Sol·licitud d’inscripció registral
3) Fotocòpia compulsada del DNI de d’interessat
4) DNI dels testimonis (si s’escau)

Podeu entregar-lo a:
- qualsevol centre sanitari públic o privat de Catalunya.
- el Departament de Salut de Barcelona (cita prèvia).
- les Oficines d’Atenció Ciutadana (cita prèvia).
- qualsevol registre oficial de Catalunya habilitat per rebre documents de la Generalitat.
- la notaria si heu optat per aquesta via de formalització del document.

Es pot revocar o renovar el DVA ?
El Document de Voluntats Anticipades (DVA) es pot revocar i deixar sense efecte en
qualsevol moment o es pot modificar per la voluntat de d’interessat. Per fer la revocació o
renovació cal tenir en compte que:
- Aquesta revocació o renovació s’ha de fer de forma expressa i per escrit i seguint el
mateix procediment que es va escollir per la validació del DVA (notari o tres testimonis)
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