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Texto para alegacións 05/05/14 
 

Proxecto de Decreto polo que se regula o Rexistro g alego de instrucións 
previas sobre coidados e tratamento da saúde  
 
O Convenio do Consello de Europa relativo aos dereitos humanos e a biomedicina, 
subscrito en Oviedo o 4 de abril de 1997 e que entrou en vigor en España o 1 de 
xaneiro de 2000, foi o primeiro instrumento internacional con carácter xurídico 
vinculante para os países subscritores, que estableceu un marco común para a 
protección dos dereitos humanos e a dignidade no eido da bioloxía e a medicina. 

Para estes efectos, na nosa Comunidade Autónoma, aprobouse a Lei 3/2001, do 
28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos 
pacientes. Afondando na autonomía dos pacientes, esta lei regulaba o que se viña 
chamar "vontade anticipada", entendida como os desexos do paciente expresados 
con anterioridade dentro do ámbito do consentimento informado. 

Esta figura mudou de denominación, mediante a Lei 3/2005, do 7 de marzo, para 
adaptala así á Lei Estatal 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da 
autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e 
documentación clínica, e que regulaba aquela co nome de instrucións previas. 

En consecuencia, por medio do documento de instrucións previas unha persoa 
maior de idade, capaz e libre, manifesta anticipadamente a súa vontade, co fin de 
que esta sexa cumprida no momento en que chegue a situacións nas cales polas 
circunstancias non sexa quen de expresala persoalmente, sobre os coidados e o 
tratamento da súa saúde ou, unha vez chegado o falecemento, sobre o destino do 
seu corpo e dos seus órganos. 

Este dereito a manifestar as instrucións previas está igualmente previsto no artigo 
8.3 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, cando recolle os dereitos 
relacionados coa autonomía de decisión.  

Pola súa parte, a Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións 
sanitarias, afonda nesta garantía do outorgamento das instrucións previas no 
capítulo V. Así, para facilitar ao paciente a formalización do documento que 
conteña a súa vontade, establece un terceiro suposto, xa recollido noutras normas 
autonómicas, que é a posibilidade de outorgar o documento ante o persoal 
funcionario ou empregado público encargado do Rexistro galego de instrucións 
previas. 

Logo entón, o presente decreto ten como finalidade dar cumprimento a este 
mandato, e regula o procedemento de formalización do documento de instrucións 
previas ante o persoal do  Rexistro ou ante o persoal das unidades habilitadas no 
ámbito territorial de cada estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo 
Galego de Saúde.  

O Rexistro galego de instrucións previas sobre coidados e tratamento da saúde 
creárase mediante o Decreto 259/2007, do 13 de decembro, como un instrumento 
para facilitar o coñecemento desas instrucións ao persoal sanitario, sen que a 
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inscrición no Rexistro sexa condición necesaria para a validez do documento de 
instrucións previas.  

Considérase conveniente derrogar este Decreto 259/2007, pero mantendo vixente 
o artigo 1 que creaba o Rexistro.   

En virtude do que se expuxo, por proposta da conselleira de Sanidade, de 
acordo/oído o dictame do Consello Consultivo de Galicia … , e logo da deliberación 
do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día … de dous mil catorce,  

 

DISPOÑO 

 

Artigo 1. Obxecto  

1. O presente decreto ten por obxecto regular o Rexistro galego de instrucións 
previas, de acordo co disposto no artigo 23 da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de 
garantías de prestacións sanitarias.  
 
2. O Rexistro queda adscrito á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Sanidade. 
 
Artigo 2. Ámbito de aplicación  

1. O Rexistro galego de instrucións previas, que é único para todo o ámbito da 
comunidade autónoma, atópase nos servizos centrais da Consellería de Sanidade. 

2. Dentro do ámbito territorial de cada estrutura organizativa de xestión integrada 
do Servizo Galego de Saúde, existirá unha unidade habilitada do Rexistro, 
encargada de informar acerca das instrucións previas, da súa formalización e da 
recepción das solicitudes de inscrición no mesmo. 

 
Artigo 3. Natureza 
 
1. O Rexistro galego de instrucións previas ten natureza administrativa, sendo a 

inscrición das instrucións previas de carácter voluntario e declarativo. 
 
2. A ausencia de inscrición dun documento de instrucións previas validamente 
outorgado non impedirá a súa aplicabilidade no ámbito sanitario. En consecuencia, 
un documento posterior non inscrito, formalizado segundo algún dos 
procedementos do artigo 6 do presente decreto, substitúe ou deixa sen efecto un 
documento anterior inscrito, sempre que as datas resulten fidedignas. 

 

Artigo 4. Funcións do Rexistro galego de instrución s previas  

O Rexistro galego de instrucións previas cumpre as seguintes funcións: 
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a) Proporcionar información acerca das instrucións previas, do seu contido, da 
formalización e da inscrición, no seu caso. 

b) Formalizar o documento de instrucións previas segundo o que dispón o artigo 7 
do presente decreto. 

c) Inscribir os documentos de instrucións previas, así como a súa substitución ou 
revogación. 

d) Custodiar os documentos inscritos. 

e) Facilitar o coñecemento da existencia do documento de instrucións previas 
aos/ás profesionais responsables da asistencia sanitaria. 

f) Facilitar o acceso e a consulta dos documentos de instrucións previas ás persoas 
autorizadas, así como expedir certificacións e copia destes. 

g) Garantir a coordinación co Rexistro nacional de instrucións previas, en particular, 
comunicarlle os documentos inscritos, dando traslado dos datos e da información 
relativa a estes segundo o disposto no Real decreto 124/2007, do 2 de febreiro, 
polo que se regula o Rexistro nacional de instrucións previas e o correspondente 
ficheiro automatizado de datos de carácter persoal. 

 

Artigo 5. Contido do documento de instrucións previ as 

1. Poderase inscribir no Rexistro galego de instrucións previas o documento que 
conteña polo menos un dos seguintes apartados: 

a) Instrucións e opcións acerca dos coidados e o tratamento da saúde da persoa 
outorgante, coa fin de que sexan cumpridas no momento no que chegue a unha 
situación na que polas circunstancias non sexa quen de expresalas persoalmente. 

b) Instrucións sobre o destino do corpo, unha vez chegado o falecemento, en 
relación coa doazón de órganos e tecidos para transplante ou coa doazón para 
docencia e investigación científica. 

2. A persoa outorgante pode designar unha persoa representante, para que, 
chegado o caso, sirva como interlocutor co persoal médico ou co equipo sanitario 
para procurar o cumprimento das instrucións previas que figuran no documento.  

Os documentos que conteñan unicamente a designación dunha persoa 
representante, se non vai acompañada de instrucións previas, non serán obxecto 
de inscrición. 

Non cabe efectuar designacións xenéricas de persoas en virtude do seu cargo ou 
do desenvolvemento de funcións asistenciais no ámbito sanitario. 

No caso de que a persoa designada como representante sexa menor de idade, a 
súa eficacia queda condicionada a que unha vez chegada a situación na cal deban 
ser aplicadas as instrucións previas, a persoa representante sexa maior de idade e 
posúa plena capacidade de obrar.  
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3. A persoa outorgante pode tamén designar unha persoa substituta da persoa  
representante que exercerá as súas funcións no caso de falecemento ou 
incapacidade do representante.  

 

Artigo 6. Formalización do documento de instrucións  previas  

1. Formalizarase por escrito mediante un dos seguintes procedementos: 
 
a) Ante notario/a, sen necesidade da presenza de testemuñas.  
 
b) Ante tres testemuñas maiores de idade e con plena capacidade de obrar, das 
cales dúas, como mínimo, non poderán ter relación de parentesco ata o segundo 
grao por consanguinidade ou afinidade nin estar vinculadas por relación patrimonial 
coa persoa outorgante. 

Para estes efectos, enténdese que hai relación patrimonial cando exista entre 
ambos créditos ou débedas, pertenza en común de bens mobles ou inmobles, 
titularidade conxunta dunha entidade profesional, explotación mercantil ou industrial 
ou, en xeral, calquera outro vínculo obrigacional de natureza económica. 

  
c) Ante o persoal do Rexistro galego de instrucións previas ou das unidades 
habilitadas, de acordo co que establece o artigo 7. 
 
2. Para a súa formalización, no documento deben constar o nome e apelidos da 
persoa outorgante, o seu número de DNI ou NIE, as instrucións previas, lugar, data 
e sinatura. 

 
3. O documento poderá modificarse, ampliarse, concretarse ou deixarse sen efecto 
en calquera momento a vontade da persoa outorgante, sempre que conservase a 
súa capacidade, deixando constancia expresa e indubitada. Nestes supostos, o 
documento posterior, formalizado segundo algún dos procedementos do número 1 
deste artigo, revogará ao anterior.  
 
Artigo 7. Formalización ante o persoal do Rexistro de instrucións previas 
 
1. Toda persoa maior de idade, capaz e libre pode formalizar o documento de 
instrucións previas ante o persoal do Rexistro galego de instrucións previas nos 
servizos centrais da Consellería de Sanidade ou ante o persoal das unidades 
habilitadas.  
 
2. O persoal ante quen se leve a cabo esta formalización deberá comprobar a 
identidade e a maioría de idade da persoa outorgante mediante a exhibición do DNI 
ou calquera outro documento acreditativo. 
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3. Non cabe a formalización se o persoal considera que a persoa outorgante non 
actúa libremente ou ten dúbidas razoables acerca da súa capacidade. Neste 
segundo caso, a formalización poderá suspenderse ata que se achegue unha 
certificación do Rexistro Civil relativa á capacidade. 

Artigo 8. Solicitude de inscrición no Rexistro e do cumentación que debe 
achegarse 

1. A persoa outorgante, ou quen acredite a súa representación por calquera medio 
válido en dereito que deixe constancia fidedigna, dirixirá a solicitude de inscrición 
ao Rexistro galego de instrucións previas. 

2. A solicitude, que se axustará ao modelo recollido no anexo I, deberá estar 
asinada pola persoa outorgante, ou por quen acredite a súa representación por 
calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna.  
 
Mediante a solicitude se formula unha declaración responsable acerca da 
veracidade dos datos e documentos consignados nela, e se outorga o 
consentimento para que a Consellería de Sanidade consulte os datos de identidade 
no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 
de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve. 
 
3. Xunto coa solicitude deberá presentarse a seguinte documentación:  
 
a) Copia do DNI, agás que autorice expresamente a consulta dos seus datos de 
identidade, ou Número de Identidade de Estranxeiro (NIE), da persoa outorgante. 
b) No caso de formalizarse o documento ante notario/a, copia auténtica do 
documento de instrucións previas.  

c) No caso de formalizarse o documento diante de testemuñas: 

- Documento de instrucións previas orixinal asinado pola persoa outorgante e as 
tres testemuñas. 

- Declaración responsable das testemuñas que exprese que son persoas maiores 
de idade, con plena capacidade de obrar e que, cando menos dúas delas, non 
teñen relación de parentesco ata o segundo grao por consanguinidade ou afinidade 
nin están vinculadas por relación patrimonial coa persoa outorgante. Así mesmo, 
deberá expresar que a persoa outorgante é maior de idade, non lles consta que 
estea incapacitada, actúa libremente e asina o documento na súa presenza. 

- Copia do DNI das testemuñas, ou calquera outro documento válido en dereito que 
acredite a súa identidade, agás que autoricen expresamente a consulta dos seus 
datos de identidade 
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d) Copia do DNI da persoa representante e da persoa substituta, ou calquera outro 
documento válido en dereito que acredite a súa identidade, agás que autorice 
expresamente a consulta dos seus datos de identidade. 
4. A solicitude de inscrición incorpora a autorización para a cesión dos datos ao 
Rexistro nacional de instrucións previas, nos termos que establece a Lei orgánica 
15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. 

Artigo 9. Lugar de presentación da solicitude 

1. A solicitude poderá ser presentada tanto no propio Rexistro galego de instrucións 
previas, como nalgunha das súas unidades habilitadas. 

2. Así mesmo, poderase presentar por calquera das formas previstas no artigo 38.4 
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común.  

 

Artigo 10. Resolución de inscrición  

1. O persoal do Rexistro galego de instrucións previas ou a unidade habilitada 
correspondente, logo de recibir unha solicitude de inscrición, verificará que cumpre 
cos requisitos esixidos. 

No caso de que se detecten defectos na solicitude ou na documentación que con 
ela se debe achegar, requirirase á persoa solicitante para que emende a falta ou 
achegue a documentación preceptiva no prazo de 10 días, indicándolle que en 
caso contrario se terá por desistida da súa solicitude, arquivándose esta, logo de 
resolución motivada. 

2. Logo de comprobar a observancia dos requisitos legais e formalidades esixidas, 
a Secretaría Xeral Técnica ditará resolución autorizando ou denegando a inscrición 
no Rexistro, que será motivada no suposto de denegación e, en todo caso, 
notificada á persoa solicitante. Contra a resolución poderase interpor recurso de 
alzada ante a persoa titular da Consellería de Sanidade. 

3. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de tres meses, contado 
desde a entrada da solicitude no Rexistro galego de instrucións previas ou nas 
unidades habilitadas. 

Transcorrido o prazo sinalado sen resolución expresa, entenderase estimada a 
solicitude por silencio administrativo.  

Mentres non se dite resolución, a solicitude entenderase inscrita con carácter 
provisional, sendo os efectos desta a simple constancia da súa existencia. 

4. Autorizada a inscrición, deixarase constancia na historia clínica do/a paciente da 
existencia do documento de instrucións previas con indicación da data de 
outorgamento.   
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Artigo 11. Substitución e revogación do documento d e instrucións previas 

1. O documento de instrucións previas poderá ser obxecto de substitución ou 
revogación por parte da persoa outorgante, en calquera momento, por algún dos 
procedementos que se recollen no artigo 6 do presente decreto. 

2. O documento de substitución seguirá os mesmos trámites para a súa inscrición 
no Rexistro que o documento ao que substitúe ou revoga. 

3. A revogación comunicarase ao Rexistro galego de instrucións previas. 

 

Artigo 12. Acceso  

1. A persoa outorgante, o seu representante legal ou aquela persoa designada 
como interlocutora co persoal médico ou equipo sanitario, poderán acceder ao 
Rexistro logo de solicitalo por escrito, utilizando o modelo que figura no anexo II do 
presente decreto, e trala comprobación da identidade da persoa peticionaria. 

2. Chegada unha situación na que o paciente non sexa quen de expresar 
persoalmente a súa vontade, o persoal médico que presta a asistencia sanitaria 
deberá acceder ao Rexistro para comprobar a existencia dun documento de 
instrucións previas ou, sen prexuízo de que na historia clínica figure copia del, 
verificar se foi inscrito con posterioridade outro documento e, de ser o caso, 
coñecer o seu contido. Así mesmo, este persoal médico poderá acceder ao 
Rexistro cando sexa autorizado pola persoa outorgante. 

O acceso ao Rexistro polo persoal médico que presta a asistencia sanitaria farase 
mediante comunicación telemática, que deberá garantir a confidencialidade dos 
datos e a identificación da persoa destinataria da información, quedando 
constancia do acceso. 

3. O persoal médico que presta a asistencia sanitaria deixará constancia motivada 
na historia clínica da non aplicación das instrucións previas cando sexan contrarias 
ao ordenamento xurídico ou á lex artis, ou non se correspondan co suposto de feito 
que a persoa outorgante preveu no momento de manifestalas. 

4. As persoas que en razón do seu posto de traballo accedan a calquera dos datos 
do Rexistro están suxeitas ao deber de gardar segredo acerca deles. O 
incumprimento desta obriga dará lugar á aplicación do réxime disciplinario 
correspondente, sen prexuízo, se é o caso, da concorrencia de responsabilidade 
civil ou penal. 

5. En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos 
ao abeiro deste decreto se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento coa 
finalidade da xestión deste procedemento, de xeito que a persoa outorgante ou o 
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seu/súa representante legal poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición previstos na lei dirixindo un escrito á:  

Consellería de Sanidade, Rexistro galego de instrucións previas, Edificio 
administrativo San Lázaro, s/n 15703 Santiago de Compostela, A Coruña. 

 

Artigo 13. Custodia  

A custodia e conservación dos documentos inscritos levarase a cabo de acordo coa 
normativa vixente en materia de arquivos e rexistros.  

 

Disposición derrogatoria .  

Quedan derrogadas cantas disposicións se opoñan ao disposto no presente 
decreto e, en particular, o Decreto 259/2007, de 13 de decembro, que crea o 
Rexistro galego de instrucións previas sobre coidados e tratamento da saúde, agás 
o seu artigo 1, que se manterá vixente. 

 

Disposicións derradeiras. 

Primeira. 

Facúltase á Consellería de Sanidade para ditar as disposicións que sexan 
necesarias no desenvolvemento e aplicación deste decreto. 

 

Segunda. 

O presente decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia. 

 

Alberto Núñez Feijóo  
Presidente  
 
 
 
 
 
Rocío Mosquera Álvarez  
Conselleira de Sanidade 

 

 
 

  



 

 

ANEXO I
 
                  

 

 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO  

INSCRICIÓN NO REXISTRO GALEGO DE INSTRUCIÓNS PREVIAS SOLICITUDE REXISTRO  

 
DATOS DA PERSOA OUTORGANTE 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

DATA DE NACEMENTO SEXO NACIONALIDADE TELÉFONO ENDEREZO ELECTRÓNICO                                        

     

DOMICILIO: NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA  

      

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

 
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito) 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

 
FORMALIZACIÓN DO DOCUMENTO DE INSTRUCIÓNS PREVIAS 
□ Diante de notario/a 

□ Diante de tres testemuñas 

□ Diante do persoal do Rexistro galego de instrucións previas ou das súas unidades habilitadas  
 
CONTIDO DO DOCUMENTO DE INSTRUCIÓNS PREVIAS 
□ Coidados e tratamento da saúde 

□ Destino do corpo e/ou dos órganos 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 
□ Documento de instrucións previas 

□ Copia DNI da persoa outorgante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade 

□ Documento acreditativo da representación  

□ Copia do DNI da persoa que actúa en representación, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade 

□ Copia do DNI das persoas testemuñas, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade 

□ Copia do DNI da persoa representante interlocutor, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade 

□ Copia do DNI da persoa substituta da persoa representante interlocutora, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de 
datos de identidade 

□ Outros 
 
OBXECTO DA SOLICITUDE 
□ Inscrición do documento de instrucións previas 

□ Substitución do documento de instrucións previas  

□ Revogación do documento de instrucións previas  

 

A PERSONA OUTORGANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: 
 

1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
 
 

A PERSONA OUTORGANTE AUTORIZA: 
 

1. Nos termos que establece a Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e o Decreto 259/2007, polo que se crea o Rexistro 
galego de instrucións previas, e demais normativa ao respecto que sexa de aplicación: 
    1.1. Á consulta do documento de instrucións previas polo/a médico/solicitante que lle preste asistencia sanitaria cando chegue a situacións 
clínicas nas que non sexa quen de manifestar a súa vontade. 
    1.2. Á cesión dos datos ao Rexistro nacional de instrucións previas e outros rexistro relacionados, para o cumprimento desta finalidade. 

 
 
 
 
 
 
 

Continúa no reverso 
 

 

REXISTRO 



 

 

 
ANEXO I 

(continuación) 
 
 

 
Eu, a PERSOA OUTORGANTE, autorizo a Consellería de Sanidade de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde 
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade 
da persoa solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 □ Si              □ Non (neste caso aportarase a documentación correspondente) 
 
 
Eu, a PERSOA  REPRESENTANTE, autorizo a Consellería de Sanidade de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa 
Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de 
identidade da persoa solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 □ Si              □ Non (neste caso aportarase a documentación correspondente) 
 
 
Eu, a PERSOA TESTEMUÑA (nome e apelidos)............................................................................................., autorizo a Consellería de 

Sanidade de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade da persoa solicitante no sistema de verificación de datos 
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 □ Si              □ Non (neste caso aportarase a documentación correspondente) 
 
 
Eu, a PERSOA TESTEMUÑA (nome e apelidos)............................................................................................., autorizo a Consellería de 

Sanidade de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade da persoa solicitante no sistema de verificación de datos 
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 □ Si              □ Non (neste caso aportarase a documentación correspondente) 
 
 
Eu, a PERSOA TESTEMUÑA (nome e apelidos)............................................................................................., autorizo a Consellería de 

Sanidade de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade da persoa solicitante no sistema de verificación de datos 
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 □ Si              □ Non (neste caso aportarase a documentación correspondente) 
 
 
Eu, a PERSOA REPRESENTANTE INTERLOCUTOR, autorizo a Consellería de Sanidade de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de 
outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos 
datos de identidade da persoa solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 □ Si              □ Non (neste caso aportarase a documentación correspondente) 
 
 
Eu, a PERSOA SUBSTITUTA DO REPRESENTANTE INTERLOCUTOR, autorizo a Consellería de Sanidade de conformidade co artigo 2 do Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, 
para a consulta dos datos de identidade da persoa solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas. 

 □ Si              □ Non (neste caso aportarase a documentación correspondente) 
 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que 
os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. 
Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este centro 
directivo como responsable do ficheiro. 
 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
Decreto  / , do  de , que regula o Rexistro galego de instrucións previas 
 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 
 
 
 
 

Lugar e data 

 ,  de  de   

 
 
 
 
REXISTRO GALEGO DE INSTRUCIÓNS PREVIAS SOBRE COIDADOS E TRATAMENTO DA SAÚDE 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
  



 

 

ANEXO II  

 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO  

ACCESO AO REXISTRO GALEGO DE INSTRUCIÓNS PREVIAS SOLICITUDE REXISTRO  

 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

DOMICILIO: NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA 

     

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO ENDEREZO ELECTRÓNICO 

  

 
EN CALIDADE DE 
□ Persoa outorgante das instrucións previas 

□ Persoa representante legal da persoa outorgante 

□ Persoa nomeada representante interlocutor no documento de instrucións previas 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA CONSELLERÍA 
 PRESENTADO EXPTE. ANO 
□ Copia do DNI da persoa outorgante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de 
verificación de datos de identidade 

□   

□ Documento acreditativo –válido en dereito- da representación □   
□ Copia do DNI da persoa representante legal, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de 
verificación de datos de identidade 

□   

□ Copia do DNI da persoa representante interlocutor, só no caso de non autorizar a súa consulta no 
Sistema de verificación de datos de identidade 

□   

 
OBXECTO DA SOLICITUDE 
□ Consulta do documento de instrucións previas 

□ Certificación da inscrición do documento de instrucións previas 

□ Copia do documento de instrucións previas  
 

A PERSONA SOLICITANTE DECLARA: 
 

1. Que todos os datos contidos nesta solicitude, e nos documentos que se achegan, son certos. 
 
 
Eu, persoa solicitante, autorizo a Consellería de Sanidade de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do 
solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. 

 □ Si              □ Non (neste caso aportarase a documentación correspondente) 
 
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que 
os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. 
Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este centro 
directivo como responsable do ficheiro. 
 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
Decreto  / , do  de , que regula o Rexistro galego de instrucións previas 
 
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE 
 
 
 
 

Lugar e data 

 ,  de  de   

 
 
 

REXISTRO GALEGO DE INSTRUCIÓNS PREVIAS SOBRE COIDADOS E TRATAMENTO DA SAÚDE 
CONSELLERÍA DE SANIDADE 
 

Páx. 1 de 1 

REXISTRO 


