
LLUITEM PER UNA VIDA DIGNALLUITEM PER UNA VIDA DIGNALLUITEM PER UNA VIDA DIGNA   
REIVINDIQUEM UNA MORT DIGNAREIVINDIQUEM UNA MORT DIGNAREIVINDIQUEM UNA MORT DIGNA   

Des de la Confederació de CCOO PV i l’Associació Dret a la Mort Digna 
CV, volem que cada persona puga decidir en llibertat el final de la se-
ua vida, d'acord amb els seus valors i conviccions, i defensem especi-
alment el dret dels malalts terminals a morir sense patiment.  

QUÈ ÉS EL 
TESTAMENT   

VITAL? 
 
El testament   
vital és un       
document amb 
valor legal en el 
qual pots decidir 
quins tracta-
ments mèdics 
vols o no que se 
t'apliquen si la 
teua salut està 
irreversiblement 
deteriorada i no 
tens capacitat de 
prendre les teues 
pròpies decisi-
ons. Són les    
instruccions que 
tu dones si no 
vols que et     
perllonguen la 
vida de manera 
artificial en cas 
d e  m a l a l t i a      
irreversible. 

ACCIÓ SINDICAL PER UNA MORT DIGNAACCIÓ SINDICAL PER UNA MORT DIGNAACCIÓ SINDICAL PER UNA MORT DIGNA   
 

Des de CCOO PV pensem que la lluita per una vida digna s'ha de prolongar 
en una mort digna i, per això, volem donar tot el nostre suport per fer-ho 
possible, desplegant una sèrie d'accions com ara: 

 Informar i difondre entre la ciutadania els drets a una mort digna i la 
manera de fer-los valer. 

 Facilitar i donar suport per ajudar a complimentar i tramitar el       
testament vital a totes aquelles persones que ho desitgen. 

 Atendre i assessorar els afiliats i les afiliades per fer efectius els drets             
d'autonomia del pacient i de mort digna, una vegada arribat el cas. 

DRETS AL FINAL DE LA VIDADRETS AL FINAL DE LA VIDADRETS AL FINAL DE LA VIDA   
De vegades, la diferència entre morir bé o malament, depén de  
saber quins drets sanitaris ens emparen als moments finals de la 
nostra vida. Conéixer-los i ser capaços de fer-los respectar és una 
condició essencial per tindre una bona mort. 

Actualment, segons la Llei 16/2018 de la Generalitat Valenciana, de 
drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció 
al final de la vida, tota la ciutadania té dret a: 
 La protecció de la dignitat de les persones en el procés final de la   

vida. 
 La informació clínica en el procés final de la vida. 
 La intimitat. 
 La presa de decisions i al consentiment informat. 
 Al rebuig i a la retirada d’una intervenció. 
 A realitzar la declaració de voluntats anticipades o instruccions     

prèvies. 
 A realitzar la planificació anticipada de decisions (PAD). 
 A rebre cures pal·liatives integrals i a triar el lloc on rebre-les. 
 A l’alleugeriment del dolor i del patiment. 
 A l’acompanyament. 
 Dret de les persones en situació d’incapacitat a rebre informació per 

prendre decisions i a donar el seu consentiment. 
 Dret de les persones menors d’edat al final de la vida. 


