
Llei orgànica 3/2021, 
de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia
Procés de sol·licitud, valoració i prestació del servei d’ajuda per morir

Sol·licitud per escrit

Pacient

Representant

Signar sol·licitud en presència 
d’un professional sanitari

Favorable

Desfavorable

Deliberació entre persona sol·licitant 
i metge sobre diagnòstic, 
possibilitats terapèutiques i cures 
pal·liatives

S’emet un informe que queda 
enregistrat al PRAM i s’ha 
d’enregistrar proactivament també a 
la història clínica del pacient

Aclariment possibles 
dubtes

Informar al pacient sobre els motius i 
possibilitat de recórrer davant CGA

Remetre documentació a CGA

Formalització de la segona 
sol·licitud i signatura del 
document de 
consentiment informat

Metge responsable 
consulta amb metge 
consultor: professional 
expert en la patologia que 
motiva l’eutanàsia i que 
no és el metge habitual 
del pacient ni forma part 
de l’equip del metge 
responsable. 

Presidència de CGA 
anomena 2 membres 
perquè emetin un informe

Metge consultor emet un informe i 
l’enregistra al PRAM. Metge responsable 
ho enregistra també a la història clínica 
del pacient i li comunica a la persona 
sol·licitant

Professional mèdic

Jurista

Verificació del 
compliment dels requisits 

per part del metge 
responsable

S’emet informe  
dels dos membres 

designats

Favorable 

Enviar acceptació a CGA

Desfavorable 

Informar sobre possibilitat 
de recórrer davant la CGA

No acord

S’eleva la verificació al ple 
del CGA

CGA verifica el 
compliment o no 

dels requisits

CGA comunica la resolució 
definitiva al metge 
responsable

Favorable 

Desfavorable 

Prestació de l’ajuda per 
morir en un centre públic, 
privat o concertat o en el 
propi domicili

Administració per 
part de l’equip 
assistencial

Autoadministració

Enregistrament 
documental per part del 
metge responsable de la 
mort com a mort natural

Document 1*

Document 2**

Document 1*

Document 2**

La persona sol·licitant rep, 
per part del metge 
responsable, la resolució 
definitiva

La persona sol·licitant, 
juntament amb el metge 
responsable, delibera les 
diferents opcions

Favorable

Desfavorable

Decisió de la 
persona 

sol·licitant 

Continua 

Desisteix

El metge responsable ho 
comunica a l’equip 
assistencial

El metge responsable ho 
comunica a l’equip 
assistencial i a la família si 
així ho sol·licita el pacient

Valoració del 
metge 

consultor

Decisió de 
posar un recurs 

davant CGA

No recorre

Recorre

Decisió de 
posar un recurs 

davant CGA

No recorre

Recorre

Recurs davant 
jurisdicció contenciosa 

administrativa

Recorre

No recorre

Procés judicial fora del 
circuit del sistema sanitari

Mort

Metge responsable

Passos que involucren la persona 
sol·licitant

Passos que involucren els 
professionals del sistema de salut

Passos que involucren tant la persona sol·licitant 
com els professionals del sistema de salut

 Identificació del pacient. 
 Identificació del metge o metgessa responsable.
 Identificació del metge o metgessa consultor.
 Existència de voluntats anticipades o 

representant. 

Document 1, que inclou:

 Gènere i edat del pacient. 
 Existència de voluntats anticipades.
 Capacitacions del metge o metgessa consultor.
 Informació del patiment.
 Informació de voluntarietat.
 Procediment utilitzat. 
 Data i lloc de la mort. 
 Temps transcorregut.

Document 2, que inclou:

L’escrit s’incorpora en la 
història clínica del pacient

Qualsevol ciutadà o ciutadana pot deixar recollida la 
seva voluntat de, en cas de que arribi el moment, 
rebre l’ajuda per morir. Ho pot fer a través de:
 Document de Voluntats Anticipades
 Document equivalent legalment reconegut a 

l’estat espanyol

Expressió anticipada de la voluntat d’exercir el dret

 Majoria d’edat i capacitat per obrar i decidir.
 Nacionalitat espanyola, o residència legal a 

Espanya, o certificat d’empadronament (temps 
superior a 12 mesos).

 Patir una malaltia greu i incurable, amb patiment 
insofrible, o un patiment greu, crònic i 
impossibilitant, amb patiment insuportable, 
certificat pel professional mèdic responsable.

Requisits per a la sol·licitud

Òrgan administratiu de caràcter multidisciplinari que 
duu a terme un control previ a la  prestació, resol les 
reclamacions que els pacients li facin arribar i verifica 
amb posterioritat que la prestació s’ha dut a terme 
d’acord amb la Llei.

Comitè de Garanties i Avaluació

Conceptes i informació clau: Instruccions de lectura i llegenda:

Interrupció del procés

Gestionar accés al PRAM quan 
es tracta del primer cas (per 
futurs casos no és necessari). 

Com s'ha de demanar l’accés?
Professionals de centres 
públics del sistema català de la 
salut: cal enviar aquest 
formulari, signat 
electrònicament per part del 
Director/a del centre, a l’oficina 
de coordinació de la prestació 
d’ajuda per morir: 
oficina.pram@gencat.cat . El 
Director/a de centre pot 
delegar la petició d’usuari a 
una altra persona comunicant-
ho a la pròpia oficina de 
coordinació.

Professionals de centres no 
públics del sistema català de la 
salut i residències: l’accés 
l’haurà de gestionar el 
Director/a del centre enviant 
un correu electrònic a: 
oficina.pram@gencat.cat. 

Aplicació web d’RSA, anomenada “PRAM – Prestació 
d’ajuda per morir”, on s’han de registrar els expedients. 

Aquesta aplicació inclou els informes que han de generar 
cadascun dels actors implicats en la tramitació del procés. 
Per fer-ne ús, els professionals de la salut han de disposar 
d’usuari i contrasenya amb accés a l’aplicació “PRAM –
Prestació d’ajuda per morir”, que es troba dins del portal 
d’aplicacions del Servei Català de la Salut (CatSalut). 

Aplicatiu “PRAM – Prestació d’ajuda per morir”

Per a més informació consultar a:

Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida

Informació sobre l’etapa “FINAL DE LA VIDA” 

Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida/eutanasia/

Informació global sobre “EUTANÀSIA” d’interès tant per professionals de la salut com per ciutadania 

Enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida/eutanasia/professionals/

Informació sobre “EUTANÀSIA” d’interès específic per als professionals de la salut

El metge responsable 
envia l’informe a 
Presidència de CGA

Decisió de 
posar un recurs

davant CGA

Recorre

No recorre

Farmàcia Hospitalària 
prepara la medicació

CGA decideix
sense la participación 

dels dos membres

Favorable 

Desfavorable 
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