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AUTONOMIA DEL MALALT, EUTANÀSIA ... 

 
1. PUNT  6 DEL MANIFEST  

Dret al propi cos i no a la violència de gènere. 

2. TEMÀTICA:  

 Autonomia del malalt, eutanàsia, ajuda mèdica al su ïcidi, sedació pal·liativa, 
criopreservació.  PUNT 6 TEXT DE DEBAT NÚM. 01 (v.1.0)  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

El punt 6. del Manifest del Procés Constituent fa referència al dret al propi cos, expressió que 
inclou qüestions ben diverses, com ara: dret a la salut sexual i reproductiva (que ha d’incloure 
el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, si més no en els termes d’una llei de terminis 
com la del 2010); dret a que es respecti l’orientació sexual de cadascú i de poder expressar 
públicament l’afectivitat pròpia; dret a no patir maltractaments de cap mena, ni físics ni 
psíquics; dret a no ser tractat de manera denigrant o en contra de la dignitat pròpia; dret a 
poder desenvolupar les capacitat pròpies en el cas de patir discapacitats físiques/psíquiques ... 
i altres. Però també ha d’incloure el dret a la disposició de la pròpia vida si un es troba en 
determinades circumstàncies de salut i així vol fer-ho. És sobre aquest darrer punt que tracta 
aquest text, és a dir, sobre el suïcidi (mèdicament) assistit, l’eutanàsia, la sedació pal·liativa i la 
criopreservació.  
 
3.1. Antecedents  
 
En l’àmbit sanitari, cal remarcar que el Parlament de Catalunya va promulgar la Llei 21/2000, 
de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i 
la documentació clínica (DOGC de l’11 de gener de 2001) que reconeixia i atorgava als nostres 
conciutadans determinats drets, en especial: el respecte al dret a l’autonomia del malalt 
(Capítol 4) i l’obligació per part dels professionals sanitaris de sol·licitar i d’obtenir el 
consentiment informat (llegim-ho bé: el consentiment de la persona malalta després d’haver 
estat degudament informada pel metge responsable de la seva cura) per a qualsevol actuació 
sanitària que es prevegi. Per primera vegada a casa nostra es reconeixia de manera fefaent la 
lliure capacitat de decisió dels malalts en tot allò que fa a la seva salut i les atencions sanitàries 
que desitja (o que no desitja) rebre. A partir de la promulgació d’aquesta norma, els ciutadans 
de Catalunya poden prendre les decisions que creguin més convenients en els seu propi 
benefici i d’acord amb el sentit de la dignitat de cadascú, sense més límits que els que encara 
imposa el codi penal espanyol vigent. Naturalment, la persona malalta ha de decidir amb el 
benentès que haurà d’assumir les conseqüències que es derivin de les seves decisions, i que, 
en alguns casos, poden ser fins i tot que s’avenci el procés de morir. Però cal remarcar 
especialment que la dita Llei del Parlament no és conseqüencialista (és a dir que no depèn 
dels efectes possibles de l’exercici de la llibertat personal) sinó que honora les decisions de les 
persones preses amb coherència i llibertat, el que es coneix com un exercici de l’autonomia 
moral de les persones. 

El Capítol 8 de la mateixa Llei permet que qui així ho desitgi pugui atorgar, davant notari o de 
testimonis, un document de voluntats anticipades (DVA) per mitjà del qual els ciutadans, amb 
capacitat d’obrar suficient i de manera lliure, donem les instruccions a tenir en compte si ens 
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trobem en una situació en què les circumstàncies que en aquell moment concorrin no ens 
permetin manifestar personalment la nostra voluntat pel que fa a l’assistència sanitària que 
voldríem o no voldríem rebre. Això vol dir que si malauradament una persona es troba en un 
futur en una de les situacions de salut que hagi previst en el seu DVA el que sol·licita és que 
només s’apliquin mesures sanitàries de confort, analgèsia, etc. tan intensives com calgui, però 
que en cap cas s’iniciïn, o bé que es retirin si ja s’haguessin iniciat, mesures amb finalitat 
presumptament curativa, deixant, conseqüentment, que la mort de la persona esdevingui de 
manera plàcida i incruenta. Es tracta, per tant, d’un punt d’inflexió en l’atenció sanitària que és, 
al mateix temps, un punt de no retorn. Les persones vinculades al malalt han de ser plenament 
informades d’aquestes decisions i dels seus motius (la voluntat expressada anteriorment pel 
propi malalt) i tant els professionals sanitaris com les institucions (hospitals, residències, etc.) 
han de respectar escrupolosament el que diu un DVA.  
 
Resumint:  actualment el dret de les persones a refusar qualsevol actuació sanitària per més 
indicada que estigui està ja ben establert, i aquest refús tant el pot expressar en el moment 
com anticipadament, en el seu DVA. Aquest refús inclou fins i tot les anomenades mesures de 
suport vital, que són aquelles que si no s’instauren o si es retiren la mort del malalt esdevindrà 
a curt o molt curt termini. En aquest punt no hi cap l’anomenada objecció de consciència de 
professionals sanitaris, perquè es tracta de l’exercici de les lliures decisions de les persones 
que, en allò que només a elles mateixes afecta, sempre ha de ser respectat.  
 
3.2. La sedació pal·liativa, el suïcidi mèdicament assistit i l’eutanàsia  
 
Les persones que, amb els coneixement mèdics del moment, no poden ser curades, han de 
rebre, però, tota l’atenció que precisin a fi d’aconseguir la pal·liació de símptomes de dolor, 
sobreexcitació, patiment i altres. Això és el que es coneix com a cures pal·liatives, unitats 
especialitzades força desenvolupades al nostre país, tant en l’àmbit hospitalari com al domicili.  
 
Dins les cures pal·liatives es pot incloure o no, d’acord amb la voluntat expressada pel propi 
malalt en el moment o per anticipat, la sedació pal·liativa, que sempre ha de ser suficient per 
evitar el dolor i el patiment, encara que això pogués escurçar la vida del malalt.  
Però ha de quedar clar que l’acceptació d’aquestes cures pal·liatives tampoc no és obligatòria.  

Les persones malaltes han de poder decidir lliurement sobre si prefereixen continuar rebent 
assistència sanitària o si el que desitgen és posar fi a una vida sense futur o que els ocasiona 
més patiment que altra cosa, és a dir més dany que benefici. 

3.3 Definicions  
 
Suïcidi mèdicament assistit:  l’acció d’una persona que pateix una malaltia incurable per 
acabar amb la seva pròpia vida, i que compta amb l’ajuda d’un metge que li facilita els 
coneixements i els mitjans per a fer-ho. En aquest cas, la persona malalta ha d’estar en 
condicions de realitzar “el darrer gest” que li causarà la mort.  
 
Eutanàsia : L’acció realitzada per una altra persona a petició expressa d’un malalt que pateix 
un sofriment físic o psíquic com a conseqüència d’una malaltia incurable i que ell viu com a 
inacceptable, indigna i com un mal, per tal de causar-li la mort de manera ràpida, eficaç i sense 
afegir patiment. Existeix, per tant, un vincle causal directe i immediat entre l’acció realitzada i la 
mort del malalt.  
 
Tant un cas com l’altre s’han d’entendre com dues maneres diferents del que, en termes 
generals, es coneix com la disposició de la pròpia vida quan la persona es troba en 
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determinades circumstàncies de salut. A més, el fet de comptar amb la col·laboració d’un 
metge garanteix que la voluntat del malalt es durà a terme de la manera més respectuosa amb 
la seva lliure decisió i prevenint i evitant qualsevol efecte no desitjat que pogués ocasionar-li 
malestar o patiment.  
 
El debat sobre la legitimitat de l’eutanàsia (i del suïcidi mèdicament assistit) s’ha d’abordar des 
d’un punt de vista doble: com una qüestió de respecte a l’autonomia moral de les persones i, al 
mateix temps, de solidaritat, d’empatia, amb qui pateix. D’altra banda, aquí no es pot invocar la 
lesió dels drets d’altres persones, perquè, per definició, aquesta decisió afecta directament 
només dues parts: qui la sol·licita i qui la realitza.  
 
3.4. Resumint  
 
L’eutanàsia és una acció que abraça dos actes, cada un dels quals té un protagonista diferent. 
En el primer, el protagonista és el malalt que pateix una malaltia greu (però que no 
necessàriament es troba en situació terminal o agònica) que el conduirà a la mort o que li 
causa patiments permanents i difícils de suportar i que pren la decisió, èticament legítima, de 
posar fi a la seva vida de manera plàcida i digna. Aquest malalt gaudeix de voluntat lliure, o la 
tenia quan va subscriure un DVA que inclou aquesta petició. El segon acte consisteix en la 
intervenció mèdica que proporciona la mort, com ja s’ha dit, de manera ràpida, eficaç i indolora 
i, en efecte, està mancat de legitimitat si no es pot verificar l’existència del primer acte. Però 
resulta necessari, perquè fa efectiva la decisió lliure del malalt. Perquè es compleixi aquesta 
voluntat de bona mort cal l’ajuda d’un metge, ja que, d’acord amb els coneixements actuals, 
caldrà prescriure fàrmacs i administrar-los correctament, qüestió que no es troba a l’abast de la 
major part dels ciutadans. 

Afegim, per acabar, que aquestes són actuacions reconegudes i practicades en altres 
societats. Pel que fa a l’eutanàsia, és legalment possible, si es compleixen els requisits 
establerts, a Holanda (des de 2002), Bèlgica (2003) i Luxemburg (2009). Pel que fa a l’ajuda al 
suïcidi en determinades circumstàncies, és també legal a Suïssa i als Estats nord-americans 
de Oregó (des de 1997), Washington (2008) i Vermont (2013) en els quals la legislació 
despenalitzadora corresponent ha estat aprovada per referèndum.  
 
3.4. Conclusió  
 
Catalunya ha de ser una societat capdavantera en el respecte a les persones que pateixen per 
motiu de malaltia i, a més, d’oferir-los la millor assistència sanitària possible, ha de mostrar-se 
respectuosa amb les seves decisions personals en una qüestió tan íntima i fonamental com la 
mort pròpia. I per això, caldrà que tant l’eutanàsia com l’ajuda mèdica al suïcidi formin part dels 
drets de les persones que desitgin, d’aquesta manera, morir en llibertat.  
 
3.5. La criopreservació  
 
La criopreservació, que pot ser premortem o postmortem, intenta produir una suspensió del 
procés vital mentre no es trobi una solució que permeti curar la malaltia i tornar la salut a la 
persona. La criopreservació, o suspensió criònica, consisteix en la preservació a molt baixes 
temperatures (inferiors a -120° C) d'éssers humans amb la finalitat de preservar el seu cos i el 
seu cervell, i amb l'objectiu que els avenços científics futurs puguin potser revertir la situació.  
 
Les baixes temperatures disminueixen el metabolisme i afavoreixen la conservació. Hi ha 
dades científiques que suggereixen que a temperatures inferiors a -120° C es pot preservar el 
cos durant molt centenars d'anys. Un dels perills existents, tant en el procés de baixar a 
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aquestes temperatures com de pujar fins a la temperatura normal (quan es pretengui revertir el 
procés), és la formació de cristalls de gel que puguin danyar les cèl·lules. Aquest perill es 
podria evitar mitjançant crioprotectors, que és el procés conegut com vitrificació. Els 
progressius avenços han permès importants millores, per exemple la vitrificació de ronyons de 
conill, havent-se aconseguint ja revertir el procés amb un bon funcionament posterior. També 
s'ha aconseguit la vitrificació reversible d'embrions, òvuls i espermatozoides humans així com 
de petits animals. Tanmateix no s'ha aconseguit revertir encara la vitrificació en mamífers 
adults, tot i que sí s'ha pogut observar amb tècniques de microscòpia electrònica una bona 
conservació de les estructures cel·lulars. En la situació actual es desconeix si en el futur es 
podran recuperar o no les persones preservades mitjançant la criopreservació.  
 
3.5.1. Criopreservació postmortem i premortem . 

La criònica o criopreservació postmortem (que és la que habitualment es realitza) s'efectua 
quan ja s'ha diagnosticat la mort i cal actuar amb gran rapidesa per iniciar els processos de 
conservació i evitar així el deteriorament de l'organisme. Encara que es realitza amb 
l'esperança que en el futur els avenços científics permetin recuperar la vida de la persona, es 
desconeixen de moment les probabilitats que això pugui succeir. No obstant, les alternatives 
existents (enterrament, cremació, etc.) no ofereixen cap possibilitat de recuperar la vida i, en 
aquest sentit, la criònica pot ser una opció raonable. En molts casos, el procés de conservació 
el fan entitats associatives, sense ànim de lucre, amb costos baixos i que porten a terme 
investigacions que afavoreixen el progrés científic. La legislació espanyola pràcticament 
impedeix que es pugui realitzar a Espanya i tampoc no permet el trasllat a altres països en 
condicions adequades. La legislació preveu que per a l'extracció d'òrgans per a 
trasplantaments es pugui actuar amb rapidesa i amb les mesures adequades per evitar-ne el 
deteriorament, però en considerar el trasplantament com una excepció a la norma general, es 
limita només a aquests casos, no permetent la seva aplicació en altres circumstàncies, com 
ara la criopreservació, les quals requereixen les mateixes mesures i rapidesa per evitar el 
deteriorament de l’organisme.  
 

La criopreservació premortem és la que es duu a terme ja abans de la mort i pot ser útil en 
situacions de malaltia terminal per a la qual actualment no existeix tractament i pot ser una 
alternativa a la sedació pal·liativa o a l'eutanàsia. La criopreservació premortem busca produir 
la suspensió del procés vital mentre no es trobi una solució que permeti curar la malaltia i 
tornar la salut a la persona. Tot i que es desconeixen les probabilitats que això pugui succeir, 
cal veure-ho com una opció raonable. Una societat democràtica avançada s'ha de caracteritzar 
pel seu respecte a les decisions i opcions minoritàries o inclús individuals, i que no siguin 
perjudicials per al conjunt de la societat. És per això que en aquest text es considera que tant 
la criopreservació postmortem com la premortem han de formar part dels drets de les 
persones, sobretot a mesura que els avenços tècnics i científics facin possible i amb prou 
garanties aquesta tècnica. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

-  Com a textos bàsics, podeu consultar i descarregar-vos gratuïtament en PDF els 
documents següents entrant al web del Centre de Recerca Observatori de Bioètica i 
Dret, de la Universitat de Barcelona: www.bioeticaidret.cat/documents  

 
-  Document sobre les Voluntats anticipades (2001)  
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-  Document sobre la disposició de la pròpia vida en determinats supòsits: declaració 
sobre l’eutanàsia (2003). Ambdós Documents han estat reeditats el 2010.  

 
  Documents sobre criopreservació:  

 
-  Benjamin P. Best, Scientific Justification of Cryonics Practice. Rejuvenation Research 

11, 2; 2008. Vegi’s a: 
http://crionica.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=99  (en castellà)  

 
-  Sullivan, R, Premortem Cryopreservation: Recognizing A Patient’s Right To Die In Order To 

Live, 14 Quinnipiac Health L.J. 49 (2010). Vegi’s a: 
http://www.jdsupra.com/legalnews/premortem-cryopreservation-recognizing-98350/   

 
-  Estrada, Ll. Aspectos legales, éticos y médicos con relación a la Criónica en España, 2013. 

http://crionica.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=139 
 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA  

 
5.1.  Potenciar el reconeixement pràctic dels drets dels ciutadans en sanitat i, en especial, el 

dret a l’exercici de l’autonomia personal en aquest, mitjançant la correcta transmissió de 
la informació a les persones malaltes sobre el seu estat de salut (diagnòstic, pronòstic, 
tractament, prevenció, etc.), el correcte ús dels fulls de consentiment informat i la 
possibilitat d’atorgar un document de voluntats anticipades.  

 
5.2.  Reconèixer explícitament en la normativa legal que el dret de les persones malaltes a 

refusar qualsevol actuació sanitària és un dret primordial que, independentment de les 
conseqüències que puguin derivar-se’n, cal respectar en tots els casos.  

 
5.3.  Reconèixer explícitament la sedació en l’agonia com una bona pràctica mèdica a la qual 

no hi cap exercir objecció de consciència per part dels sanitaris.  
 
5.4.  No penalitzar ni l’eutanàsia ni el suïcidi mèdicament assistit en el marc d’una norma 

legal que en posi les condicions (tant per a qui ho sol·liciti com per als metges que 
voluntàriament acceptin de col·laborar-hi) i que estableixi Comitès de revisió i de control 
que garanteixin la correcta aplicació d’aquesta norma.  

 

5.5.  Reconèixer i permetre explícitament la criònica o criopreservació postmortem en 
condicions adequades i semblants a l'extracció d'òrgans per a trasplantaments.  

 
 

5.6.  Reconèixer i permetre, en el moment que el malalt es trobi en fase terminal, l'opció de 
la criopreservació premortem, en cas de patir una malaltia greu per a qual no hi ha, 
actualment, cap tractament curatiu.  

 

 
 
.  
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