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¡TII¡ASNO TRES-CENTS TRENTA_QUATRE

ESCRTPTURA DE VOLUNTATS AI{TICTPADES. -----

A Barcelona, Ia meva resíCéncia, sent Ies onze

hores quinze minuts, del ctia tres de m.aig de dos

mil divuit

DavanL meu, GONZALO SAUCA NÚÑuz DE PRADO, Notari

de l-'11 ']ustre Col '1egi Notariai de Catalunya,

=COMPARE IXENQA=

La senyora MARTA NATMDAD BUSQUETS GALLEGO,

nascuda A Barce"lona, el dia t de 

- 

de L

casada, velrra de Gnarcelona, domiclli-ada ai

UALLEI númerot, 

-, 

anLb D}'JI/NIE

e
Su Código de identifícacióri Personal de 1a

Tarjeta Sanitaria es el núrnerc 

-

La identj fico pel seu Document Nacíonal

^lrT-l^--!l!-!(-i rücIrLaL.1L

= INTERVENC Ió=

INTERVÉ, en el seu propi nom i dr:et

Té, a judici meu, 1a capacitat legal necessária

c$'d&

RIWffi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

per atorgar la present escriptura, i de la seva 

lliure i espontània voluntat, ---------------------- 

=DECLARA=  

Les següents instruccions conforme als articles 

8, 9, 10, 12, 13 de la Llei 41/2002, de 14 de 

novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del 

pacient, i en particular, conforme a l'article 11 

sobre instruccions prèvies: ------------------------ 

Conec les condicions en les que actualment 

s'assisteixen els naixements al territori i essent 

jo mateixa mare de dues criatures, conec en primera 

persona el procés. --------------------------------- 

Malgrat que els desenvolupament d'un part en 

concret són és imprevisible, el tipus de 

situacions, possibles intervencions i actuacions 

són en sí mateixes limitades.  --------------------- 

Havent-me informat àmpliament de totes les 

possibilitats i opcions, des de la calma i la 

reflexió, exercito els meus drets d'autonomia i 

consentiment informat en aquest document en relació 

amb el tipus d'atenció que vull rebre en un proper 

part. ---------------------------------------------- 

La intenció és que, arribat el moment del 

naixement del meu fill o filla, no hagi de prendre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decisions de salut importants entre contraccions i 

emocions canviant, podent-me dedicar a viure la 

experiència amb plenitud, i amb la tranquil·litat 

de saber que les persones professionals que 

m'atenguin coneixeran fàcilment a través d'aquest 

document la meva voluntat i preferències.  --------  

Per a la redacció del present pla de part m'he 

basat en el Protocol d'assistència al part normal 

de Catalunya, així com a les recomanacions de la 

Organització Mundial de la Salut, i a la evidència 

científica.  --------------------------------------  

El present pla de part inclou diferents 

aspectes, escenaris i possibilitats del part, 

tractant de ser exhaustiu per a que les persones 

professionals sanitaris puguin tenir un coneixement 

ampli de la meva visió del part i de com voldria 

que es desenvolupés.  -----------------------------  

La bona salut meva i del meu bebè no són 

incompatibles amb l'exercici per la meva part dels 

meus drets.  --------------------------------------  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Des del moment del meu ingrés fins a l’alta, 

agrairia ser atesa i/o examinada per una/les 

mateixa/es persona/es afí/ns als i coneixedores 

dels meus desitjos de part fisiològic.  -----------  

8. En relació amb l'anterior, si en desarrollar-

se el part aquest esdevé de manera fisiològica, 

només vull ser assistida per llevadores, seguint la 

evidència i recomanacions oficials. Només vull ser 

assistida per obstetra en cas de patologia 

confirmada. ---------------------------------------  

9. D'acord amb la evidència, NO CONSENTEIXO al 

següent: ------------------------------------------  

- Rasurat de pubis. ----------------------------  

- Ènema. ---------------------------------------  

- Restricció d’ingesta de líquids o aliments. --  

- Col·locació d’una via intravenosa si no està 

clínicament indicada.  ----------------------------  

- Realització de tactes vaginals reiterats o amb 

fins docents. -------------------------------------  

- Monitoratge continuat. Si ha de ser continuat, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

voldria que fos un monitoratge sense fils que em 

permetés el moviment. ------------------------------ 

- Administració d’oxitocina sintètica, 

prostaglandines vaginals o qualsevol altre fàrmac 

sense el meu consentiment previ ni indicació 

clínica confirmada. -------------------------------- 

- Ruptura artificial de les membranes per 

accelerar el treball de part. ---------------------- 

- Obligatorietat d’estar en posició estirada o 

de litotomia tant per la fase de dilatació com per 

a l’expulsiu. -------------------------------------- 

- Dilatació manual del coll de l’úter. ---------- 

- Massatge i estirament del perineu. ------------ 

- Administració d’anestèsics i/o analgèsics si 

no els sol·licito. --------------------------------- 

- Episiotomia de rutina. ------------------------ 

- Extracció manual de la placenta. -------------- 

- Administració d’antibiòtic de manera 

profilàctica en cas de ser positiva en estreptococ 

B. ------------------------------------------------- 

- Maniobra de Kristeller, per risc de ruptura 

uterina i per estar contraindicada per la OMS.  ---- 

10. SÍ VOLDRÉ: ---------------------------------- 

- Rebre informació, per tal d’estar informada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dels procediments que s’apliquen, el motiu i les 

possibles complicacions que puguin sorgir.  -------  

- No es doni informació de la meva estància a 

l’hospital a cap familiar/amic aliè. --------------  

- Es preservi la meva participació activa (i del 

meu company) com a protagonista del meu part. -----  

- Escollir lliurement com desenvolupar el meu 

treball de part: caminant, bevent, etc. -----------  

- Es respecti la posició que triï durant el part 

sense que se m’imposi una postura determinada en la 

dilatació o en l’expulsiu. ------------------------  

- Poder expressar lliurement les meves emocions.  

- Utilitzar mètodes no farmacològics per a 

alleujar el dolor en cas d'estar disponibles: 

relaxació, respiracions, materials de suport com la 

pilota, aigua calenta, etc. -----------------------  

- Que es respecti el temps necessari per a parir 

i el del meu/va fill/a per a néixer. --------------  

- Un cop dilatada, empènyer només quan senti 

ganes de fer-ho, de forma espontània.  ------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- L’ambient de la sala de dilació-part sigui 

íntim i de respecte, motiu pel qual desitgem que hi 

accedeixin les persones professionals professionals 

estrictament necessàries, poder ajustar la llum i 

la temperatura, etc. evitant tot tipus 

d’interferències visuals, auditives i/o 

burocràtiques respectant el meu estat. ------------- 

- Si és possible tenir a l'abast un mirall per 

veure el naixement. -------------------------------- 

- Es respecti el meu temps per a l’expulsió de 

la placenta i poder emportar-me-la en un recipient 

hermètic.  ----------------------------------------- 

- En cas de sutura per possible esquinçament, 

disposar d’anestèsia local.   ---------------------- 

11. En cas D'ESTREPTOCOC GRUP B POSITIU: -------- 

- No desitjo la administració profilàctica 

d'antibiòtics durant el part, pràctica no avalada 

per la evidència i que augmenta el risc 

d'infeccions tardanes, a més d'interferir amb la 

lactància materna i els efectes a curt i llarg 

termini de la profilaxi antibiòtica.  -------------- 

- Tactes vaginals mínims i evitar el monitoratge 

intern durant el part, per a reduir al màxim les 

probabilitats d'infecció, especialment si la bossa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

està trencada.  -----------------------------------  

- Tampoc consenteixo a la profilaxi antibiòtica 

sense símptomes d'infecció al meu fill/a (tampoc la 

administració profilàctica de penicil·lina G 

intramuscular) ------------------------------------  

- És especialment important en aquest cas no 

rentar el/la nadó, ja que el vèrnix té propietats 

antimicrobianes. ----------------------------------  

- Sí consenteixo al tractament en cas de signes 

o símptomes d'infecció que requereixin esser 

tractats amb antibiòtics, sempre informant-me 

prèviament  ---------------------------------------  

- No accepto que el/la bebè vagi a “observació” 

únicament per ser jo positiva en estreptococ B. 

Tampoc que se li facin proves o analítiques de 

rutina per la mateixa raó. La evidència demostra 

que en aquests casos és més important que mai el 

pell amb pell ininterromput per evitar al màxim que 

el/la nadó s'estressi, el qual inhibeix el sistema 

immunològic.  -------------------------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Vull ajuda per afavorir al màxim la lactància 

materna, ja que en especial el calostre conté molts 

anticossos que la evidència ha demostrat que 

protegeixen de la sèpsia neonatal tardana (i 

probablement la precoç també).  -------------------- 

- Volem que es revisi al nadó sobre meu. -------- 

- Volem que se'ns comuniquin els possibles 

símptomes d'infecció en nadons per a estar atents i 

poder avisar a professionals de la salut en cas de 

detectar quelcom sospitós.  ------------------------ 

12. En cas de que per raons clíniques 

justificades requereixi sotmetre'm a cirurgia i 

anar a cesària, expresso que: ---------------------- 

- Vull estar acompanyada pel meu marit en tot 

moment, inclòs durant la preparació i administració 

de l'anestèsia.  ----------------------------------- 

- Prefereixo anestèsia epidural o raquídia, 

essent l'anestèsia general última opció/recurs. ---- 

- No consenteixo que se'm lliguin els braços.  -- 

- Vull que se'm col·loquin les vies precises en 

únic braç, preferiblement l'esquerrà, per a poder 

abraçar amb el lliure el meu bebè. ----------------- 

- Desitjo un ambient el més tranquil, silenciós 

i respectuós possible durant el procés. ------------ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el moment del naixement vull que baixin el 

llençol per a poder veure sortir al meu bebè, per a 

ser la primera persona que vegi/senti. ------------  

- En néixer vull que es col·loqui al meu bebè 

sobre meu i que es permeti al meu marit (o algú 

altre) ajudar-me a mantenir-lo allà.  -------------  

- Desitjo que, en cas de permetre-ho la meva 

situació clínica (poc sagnat) el clampatge del 

cordó sigui tardà.  -------------------------------  

-  En cas de que per motius mèdics jo em trobi 

sota anestèsia general, desitjo que el meu nadó 

sigui rebut pel meu marit i sigui ell qui realitzi 

el pell amb pell. ---------------------------------  

- Desitjo iniciar la lactància al mateix 

quiròfan. En cas de tenir dificultats, desitjo 

rebre recolzament per al seu inici.  --------------  

- Desitjo que la primera revisió es realitzi 

sobre meu i que no ens separin excepte que 

existeixi una motivació mèdica real i urgent. -----  

- Si he d'estar en observació desitjo que el meu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nadó estigui amb mi, i en cas de no ser possible 

que el pell amb pell el faci el meu marit.  -------- 

- En cas de requerir el/la bebè cures neonatals, 

desitjo que l'acompanyi la meva parella, que serà 

informada de la situació amb detall.   ------------- 

- Desitjo que posteriorment se'm faciliti la 

informació sobre les circumstàncies de la cessaria 

practicada.  --------------------------------------- 

- Vull que abans de la intervenció, la llevadora 

m'introdueixi gases estèrils a la vagina amb les 

que posteriorment poder untar la cara i mans del 

meu nadó per a que es beneficiï de la meva 

microbiota vaginal, malgrat el seu naixement 

quirúrgic.  ---------------------------------------- 

11. Cures al nadó: ------------------------------ 

- Es respecti el seu temps per a néixer i de 

sortir per ell/a mateix/a. ------------------------- 

- Una vegada nascut/da, es col·loqui 

immediatament sobre meu. --------------------------- 

- El seu cordó umbilical sigui tallat únicament 

quan hagi parat de bategar. ------------------------ 

- Que el cordó umbilical sigui tallat pel meu 

marit. --------------------------------------------- 

- Que el nostre fill/a no sigui separat de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosaltres en cap moment i que els controls mèdics 

necessaris es realitzin amb ell/a sobre el meu pit.  

- Que no es realitzi l’aspiració de les vies 

aèries ni exploracions esofàgiques ni rectals 

mitjançant la introducció de sondes. --------------  

- Que no se li administri l’antibiòtic ocular de 

rutina. -------------------------------------------  

- Que no se li administri cap fàrmac ni vacuna 

sense el nostre consentiment exprés. --------------  

- Que no rebi solucions glucosades ni llet de 

fórmula, així com tampoc tetines o xumets. --------  

- Que es respecti el seu temps per a iniciar la 

lactància de forma natural. -----------------------  

- Que en cas de necessitar alguna atenció o 

tractament especial el meu marit o jo estarem 

presents i serà alimentat/da únicament amb llet 

materna. ------------------------------------------  

- Si per algun motiu el nostre fill necessités 

temps d’incubadora, desitgem emprar el mètode 

cangur. -------------------------------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Que la vitamina K sigui administrada de manera 

oral. ---------------------------------------------- 

- Que no es realitzin banys al bebè per 

preservar el greix que cobreix el seu cos.  -------- 

Pel que fa al post-part, voldríem pujar a 

l’habitació el més aviat possible després del 

naixement i que es respectés la nostra intimitat i 

necessitat de descans. ----------------------------- 

De no haver-hi complicacions que justifiquessin 

un ingrés perllongat a l’Hospital, voldríem tornar 

a casa en el mínim temps possible. ----------------- 

En cas de que per raons mèdiques o d'urgència jo 

no estigui en condicions de ser informada o de 

consentir (per exemple perquè estic inconscient o 

sota anestèsia general), vull que s'informi i 

consenteixi el meu marit, ja que ell és la persona 

que millor em coneix i sabrà orientar més 

acuradament la atenció d'acord amb el que jo 

preferiria.  --------------------------------------- 

=AUTORITZACIÓ= 

D'haver identificat degudament a la testadora, 

mitjançant el document que he ressenyat a la 

compareixença, que, a judici meu, i pel que resulta 

de les seves manifestacions, té capacitat legal per 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testar, que el seu consentiment ha estat lliurement 

prestat, després de quedar degudament informat del 

contingut d’aquest instrument, d'adequar-se la 

present escriptura a la legalitat vigent, en la 

mesura en què aquesta ho permeti, i a la voluntat 

degudament informada de la atorgant i intervinent, 

i de tota la resta del contingut en aquest 

instrument públic, estès en vuit folis de paper 

timbrat notarial, el present i el set segúents 

correlatius d’ordre, jo el Notari, EN DONO FE. ----  

Sigue la firma del compareciente, la firma, 

signo y rúbrica del notario autorizante y el sello 

oficial de la notaría. ----------------------------  

 -----------------------------------------------  

 -----------------------------------------------  

 -----------------------------------------------  

 -----------------------------------------------  

 -----------------------------------------------  

 -----------------------------------------------  

 -----------------------------------------------  


