
 
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO GALEGO DE INSTRUCIÓNS PREVIAS 

DATOS PERSOAIS DO OUTORGANTE 

Apelidos        Nome       Home      
Muller     

DNI / pasaporte 
      

Data de nacemento   /    /      Nacionalidade       Nº tarxeta sanitaria ou CIP  (14 carácteres) 
                

Teléfono        Enderezo (rúa, nº, ...)       

Concello       Provincia       Código postal       

DATOS DE QUEN PRESENTA A SOLICITUDE (1)

Apelidos        Nome       
DNI / pasaporte 
      

Enderezo      Concello       Provincia       Código postal       

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA 

 Documento de instrucións previas.  
 Copia compulsada do DNI/pasaporte da persoa outorgante. 
 Copia compulsada do DNI/pasaporte de quen presenta a solicitude e acreditación da representación (2). 
 Copia compulsada do DNI/pasaporte das tres testemuñas e declaración responsable de cando menos dúas delas de non ter relación de 
parentesco ata o segundo grao nin estar vinculados por relación patrimonial co outorgante (3).  

 Copia compulsada do DNI/pasaporte da persoa representante e substituta, e documento acreditativo da súa designación (4).  
 Outros       

FORMALIZACIÓN DA DECLARACIÓN  

  Ante notario. 
 Ante tres testemuñas. 

MATERIA DE LA DECLARACIÓN 

  Coidados e tratamento da saúde. 
 Destino do corpo e órganos. 

EXPOSICIÓN 

- DECLARO baixo a miña responsabilidade que son certos cantos datos figuran na presente solicitude e, de ser e caso, que as testemuñas 
non están incursas en ningunha das causas de incompatibilidade legalmente previstas. 
 
- AUTORIZO, nos termos que establece a normativa sobre protección de datos de carácter persoal e o Decreto 259/2007 polo que se crea 
o Rexistro galego de instrucións previas da Comunidade Autónoma de Galicia e demais normativa ao respecto que sexa de aplicación: 
Primeiro: a consultar o documento de instrucións previas ao médico que presta a asistencia sanitaria cando chegue a situacións nas cales 
polas circunstancias non sexa capaz de expresar a miña vontade. 
Segundo: a cesión de datos ao Rexistro nacional de instrucións previas e outros rexistros relacionados para o cumprimento da súa 
finalidad. 

OBXECTO DA SOLICITUDE 

 Inscrición do primeiro documento de instrucións previas. 
 Substitución do documento de instrucións previas. 
 Revogación do documento de instrucións previas. 

(1) Cumprimentar cando non sexa a persoa outorgante. 
(2) Presentar cando a solicitude non a presente a persoa outorgante. 
(3) Presentar cando a formalización do documento de instrucións previas se realice ante testemuñas. 
(4) Presentar cando se designe unha persoa representante. 
 

En                                a     de            de 200  

 
 

Asdo.: 
 
 
 
UNIDADE DO REXISTRO GALEGO DE INSTRUCIÓNS PREVIAS DA (5)                                          
(5) Indique a que corresponda. 
 


