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1 Equitat i no-discriminació 

de les persones 

• 1.1.1 Dret a l’atenció sanitària i als 

serveis de salut. 

• 1.1.3 Drets d’especial protecció en 

raó de vulnerabilitat.  

• 1.1.4 Dret a rebre un tracte 

respectuós. 



• 1.2.1 Deure de respecte i no-

discriminació vers els professionals. 

• 1.2.2 Deure de respecte i no-

discriminació vers altres persones. 



2 Protecció i promoció de la salut 

i prevenció de la malaltia 

• 2.1.5 Dret a accedir a aquelles 

activitats preventives de provada 

efectivitat segons l’evidència clínica 

disponible.  

• 2.1.7 Dret a renunciar a mesures 

preventives sempre que no posin en 

risc la salut de terceres persones. 

– Té dret a renunciar a mesures preventives 

sempre que aquesta renúncia no suposi un 

risc real o potencial per a terceres. 



• 2.2.1 Deure de contribuir en la cura i 

la millora de l’entorn.  

– En el cas dels medicaments i dels residus 

sanitaris, la persona té el deure de facilitar-

ne l’eliminació de manera segura. 

 

• 2.2.2 Deure de tenir cura de la pròpia 

salut i de les persones que estiguin 

sota la seva responsabilitat. 



• 2.2.3 Deure d’evitar riscos per a la 

salut d’altres persones que es poden 

derivar de la falta d’adopció de 

mesures preventives individuals. 



3 Accés al sistema sanitari 

• 3.1.4 Dret a escollir els professionals 

i els centres sanitaris. 

– La persona té dret a escollir l’equip 

d’atenció primària (EAP), metge o 

metgessa de família i infermer o infermera 

de referència, i que es respectin les seves 

preferències en relació amb la resta de 

professionals i serveis.  

 



• 3.1.5 Dret a ser atès en un temps 

adequat d’acord amb criteris clínics. 

 

• 3.1.6 Dret a obtenir informació sobre 

temps d’espera en l’atenció sanitària. 

– La persona té dret a obtenir informació 

sobre temps d’espera relatius a l’atenció 

sanitària sigui quin sigui el nivell 

assistencial on sigui atesa  



• 3.1.8 Dret a conèixer i identificar els 

professionals que presten serveis en 

el context de l’atenció sanitària. 

– …que es presenti i s’identifiqui de forma 

clara i visible.  

 

• 3.1.9 Dret a accedir a una segona 

opinió.  



• 3.2.3 Deure de mantenir el respecte 

de les normes establertes en cada 

centre. 

 

• 3.2.4 Deure d’informar del 

responsable de cobrir l’atenció 

sanitària quan aquesta cobertura no 

pertany a l’asseguradora pública. 



4 Intimitat i confidencialitat 

• 4.1.1 Dret a preservar la privacitat i la 

intimitat de la persona. 

 

 

 



• 4.1.2 Dret a la confidencialitat de la 

informació.  

– L’accés a les dades només el poden tenir 

aquells professionals sanitaris relacionats 

directament amb l’atenció de la persona, i 

no es poden facilitar a altres professionals 

o familiars o persones vinculades sense 

l’autorització de la persona interessada. 

– Alhora, i en cas que s’accedeixi a les 

dades, té dret a conèixer qui hi ha accedit, 

el motiu de l’accés i l’ús que se n’ha fet. 



• 4.1.3 Dret a decidir qui pot estar 

present durant els actes sanitaris.  

– La persona té dret a ser informada de la 

possible presència de professionals no 

directament relacionats amb l’acte 

assistencial (investigadors, estudiants o 

altres professionals) i pot acceptar, o no, 

aquesta presència.  

– La persona té dret a decidir i explicitar 

quins familiars o persones vinculades 

poden estar presents en l’acte assistencial,  



• 4.1.4 Dret que es respecti la llibertat 

ideològica, religiosa i de culte. 



5 Autonomia i presa de 

decisions 

• 5.1.1 Dret a consentir que se li realitzi 

un procediment diagnòstic o 

terapèutic.  

– Excepció  

• Quan la no-intervenció suposi un risc per a 

la salut pública. 

• Quan la urgència no permeti demores, 

perquè pot ocasionar lesions irreversibles o 

perquè hi ha perill de mort, i no es pugui 

conèixer la voluntat del pacient.  



• 5.1.2 Dret de la persona a escollir 

entre les diferents opcions 

terapèutiques i de renunciar a 

tractaments mèdics, cures 

infermeres o actuacions proposades. 

– En cap cas aquest refús comporta 

l’abandonament del pacient, que seguirà 

rebent tot el suport sanitari que necessiti, i 

en aquells casos en què sigui factible, 

s’han d’oferir tractaments alternatius  



• 5.1.4 Dret a ser atès garantint la 

dignitat i l’autonomia de la persona. 

 

• 5.1.5 Dret que se li demani el seu 

consentiment, abans de la realització 

i difusió de registres d’imatges. 

 



• 5.1.6 Dret a la planificació de les 

decisions anticipades. 

– … sempre que no estiguin contraindicades 

o contravinguin clarament la bona praxi 

dels professionals de la salut.  

• 5.1.7 Dret a elaborar i que es tingui 

en compte el document de voluntats 

anticipades. 



• 5.1.8 Dret a viure el procés de final 

de vida, d’acord amb el seu concepte 

de dignitat. 

– la persona té dret que els professionals 

sanitaris li facilitin les cures i els 

tractaments necessaris per facilitar-li una 

mort digna i sense patiment, sempre dins 

del marc legal vigent. 



• 5.2.1 Deure de la persona de ser 

coresponsable del seu procés 

assistencial. 

 

• 5.2.2 Deure de deixar constància del 

rebuig al tractament. 

– Aquest rebuig ha de constar a la història 

clínica de la persona. 



• 5.2.3 Deure de consensuar les 

decisions entre dos o més 

representats legals d’una persona 

davant d’actuacions sanitàries. 

– aquests han d’atendre la petició dels 

professionals sanitaris de participar en els 

procediments de mediació i arbitratge per 

tal de no demorar la decisió 



• 5.2.4 Deure de respectar la indicació 

de l’alta mèdica seguint criteris 

mèdics. 

– En cas que hi hagi desacord amb l’alta, la 

persona té el deure d’aportar les seves 

raons i documentar-les per tal que, si la 

situació ho requereix, es puguin facilitar les 

alternatives necessàries. 



6 Informació sanitària, 

documentació clínica i TICs 

• 6.1.1 Dret a la titularitat de la 

informació sanitària. 

 

• 6.1.2 Dret de la persona que la seva 

història clínica sigui integrada i 

completa 

 

• 6.1.5 Dret a l’anonimització de les 

dades de salut. 



• 6.1.6 Dret a la utilització de les 

tecnologies de la informació i la 

comunicació per accedir al sistema 

sanitari de manera segura. 

 

• 6.1.7 Dret a rebre assessorament 

relatiu a la informació disponible a la 

xarxa. 



• 6.2.1 Deure de facilitar informació 

veraç sobre les seves dades. 

 

• 6.2.3 Deure d’acreditar i notificar 

canvis en la representació legal 

d’altres persones. 



7 Qualitat i seguretat del 

sistema 

• 7.1.1 Dret a rebre una atenció 

sanitària de qualitat. 

 

• 7.1.2 Dret a rebre una atenció 

sanitària integral, integrada, 

longitudinal i interdisciplinària que 

garanteixi la continuïtat assistencial. 

 



• 7.1.6 Dret a conèixer els 

medicaments i productes inclosos en 

el pla de medicació. 

 

• 7.1.8 Dret a conèixer el nivell de 

qualitat dels centres assistencials. 



• 8 Constitució genètica de la persona 

 

• 9 Investigació i experimentació 

 

• 10 Participació 

– 10.1.1 Dret a expressar la seva opinió.  

– 10.1.2 Dret a participar com a agent actiu 

en el sistema sanitari.  
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