
 

Exposició de motius : 

La Declaració Universal dels  
Drets Humans (1948), en el 
seu article primer, diu: “tots 
els éssers humans neixen lliu-
res i iguals en dignitat i en 
drets”. Aquesta llibertat, 
aquesta igualtat i aquesta dig-
nitat no s’han de perdre en 
cap moment de la vida, tam-
poc en el procés final que ens 
porta a la mort.” 

La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (2000) en el seu 
article 1 diu: “La dignitat humana és inviolable. Serà respectada i prote-
gida”. En el seu article  3 diu: “1. Tota persona té dret a la seva integri-
tat física i psíquica. 2. En el marc de la medicina i de la biologia es res-
pectaran en particular: a) el consentiment lliure i informat de la perso-
na”. En el seu article 4 diu: “Ningú no  podrà ser sotmès a tortura ni a 
penes o tractes inhumans o degradants”, En el seu article 6: “Tota per-
sona té dret a la llibertat i a la seguretat”. I en el article 10.1: “Tota per-
sona té  dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió”. 
L’article 25 diu: “La Unió reconeix i respecta el dret de les persones 
grans a portar una vida digna i independent i a participar en la vida so-
cial  cultural”.  

De nou afirmem que la dignitat i la llibertat que se li reconeix a la ciutadania europea en aquests articles no 
s’ha de  perdre en el procés final que ens porta a la mort. 
Malgrat la claredat amb què estan reconeguts aquests drets, les organitzacions europees pel Dret a Morir 
Dignament, a partir de la nostra escolta atenta de les persones que ens fan partícips dels seus problemes 
per viure amb dignitat el procés de mort, podem afirmar que massa ciutadanes i ciutadans de la Unió Eu-
ropea continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida per:  

- El desconeixement dels drets dels pacients al final de la vida entre una part significativa del personal sani-
tari. 
- El desconeixement de gran part de la població europea dels drets que tenim al final de la vida i de com 
exercir-los. 
- La dificultat d’accés a equips de cures pal·liatives per una part important de la ciutadania europea.   
- I la penalització de l’ajuda a morir en molts països de la Unió Europea.  

Por tot això, per aconseguir ampliar el dret a morir dignament, es necessiten  tant canvis legislatius nacio-
nals como també mesures concretes perquè els drets de què ja disposem  siguin aplicats de la manera 
més ajustada a la voluntat de cada persona i al seu concepte de vida digna.  
Avançar en el dret a la mort digna és també: 

- Reforçar la formació inicial i contínua dels professionals de la medicina, infermeria, treball social i psicolo-
gia clínica perquè prenguin  consciència que l’atenció al final de la vida forma part de la seva tasca profes-
sional i coneguin i respectin el dret que té la ciutadania a viure dignament el procés de mort.  
 
- Promocionar entre la ciutadania el Testament Vital, facilitar el seu registre i trencar el tabú de parlar so-
bre la pròpia mort.  
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Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, com tals, han de jugar un paper 

important en la divulgació dels drets al final de la vida i, especialment, del Testament Vital, oferint també 
facilitats per al seu  registre des de la convicció que una mort digna és un  dels drets humans i que els ajun-
taments han de vetllar per la defensa i l’acompliment d’aquests drets.  

Right to Die Europe i les Associacions Europees pel Dret a Morir Digna-
ment amb el suport dels eurodiputats sotasignats*, volen fer arribar als ajuntaments europeus la peti-

ció que, des de l’àmbit municipal, s’afavoreixi una sèrie de mesures para ajudar  que la seva ciutadania 
pugui viure de la manera més digna possible el procés de la seva mort. I per això els proposen el següent:   

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

L’Ajuntament de …………………………. acorda  donar suport a les propostes de Right to Die Europe i ………………. I, per mani-

festar el seu compromís amb  aquestes propostes, es compromet a promoure la cultura de la mort digna mitjançant:  

1.- La formació de las treballadores i els treballadors municipals (serveis socials, centres culturals, centres municipals de 

salut, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la 

vida i el Testament Vital.  

2.- L’exercici d’una  pedagogia cívica divulgant el Testament Vital a través de xerrades informatives i activitats en centres 

assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament, campanyes als mitjans de comunicació municipals i edició 

de tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació municipals.  

3.- Donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del Testament Vital, oferint a la ciutadania la possibilitat de sig-

nar el document davant un funcionari públic municipal i/o promovent els canvis necessaris perquè això sigui possible.  

 4.- Reforçar i millorar els  serveis de pal·liatius domiciliaris en el municipi donant suport a l’expansió dels Serveis Munici-

pals d’Atenció Domiciliària per a  totes les persones que els necessitin.  

5.- Donar suport a les propostes de despenalització i de legalització de l’eutanàsia que arribin als parlaments dels països 

europeus on encara no està despenalitzada i legalitzada aquesta pràctica. Només amb la seva legalització es 

garantirà el dret a la llibertat d’elecció entre les diverses pràctiques clíniques relacionades amb el final de la 

vida i s’acabarà amb el dolor que suposen las solucions individuals clandestines o la cerca de l’ajuda a morir en 

altres països.  

* Eurodiputats: 
Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA) - impulsor 
... 
La Declaració s’obrirà a la signatura de tots els diputats i diputades del Parlament Europeu. 

Organitzacions europees per la mort digna que donen suport a  aquesta declaració:  


