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total satisfet per aquest mitjà de pagament i el codi 
d’identificació detallista de l’establiment on s’ha adquirit 
el carburant.

5è Identificació de l’entitat financera i del codi del 
compte corrent, ccc, al qual s’han de fer les transferèn-
cies de les devolucions.

b) A continuació s’ha de transmetre la relació amb 
la signatura electrònica generada en seleccionar el certi-
ficat prèviament instal·lat en el navegador a aquest 
efecte.

c) Si el presentador és una persona o entitat autorit-
zada a presentar relacions en representació de terceres 
persones, es requereix una única signatura, la que 
correspon al seu certificat.

d) Si la sol·licitud és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li retorna en pantalla la 
sol·licitud validada amb un codi electrònic de setze 
caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.

En el supòsit que la presentació sigui rebutjada es 
mostra en pantalla la descripció dels errors detectats. En 
aquest cas, s’han d’esmenar i s’ha de tornar a presentar 
una nova sol·licitud.

Article 3. Devolució de les quotes pels subministra-
ments efectuats.

Sobre la base de les sol·licituds presentades a què es 
refereix l’article 2, l’oficina gestora d’impostos especials 
corresponent al domicili fiscal del beneficiari de la devo-
lució de l’impost sobre hidrocarburs ha d’acordar, si 
s’escau, la devolució de les quotes corresponents, mit-
jançant transferència bancària al compte indicat a la 
sol·licitud pel beneficiari.

Article 4. Obligacions dels beneficiaris de la devolució.

Els titulars de la devolució de l’impost sobre hidro-
carburs als quals es refereix aquesta Ordre han de tenir 
les factures acreditatives de cadascun dels subministra-
ments que s’incloguin en la sol·licitud de devolució 
corresponent. Els beneficiaris han de conservar aquesta 
documentació durant un període de 4 anys a partir de la 
data en què finalitza el termini de presentació de la 
sol·licitud.

Disposició addicional única. Col·laboració social.

Les persones o entitats autoritzades a presentar per 
via telemàtica declaracions en representació de terceres 
persones, d’acord amb el que disposen el Reial decret 
1377/2002, de 20 de desembre, pel qual es desplega la 
col·laboració social en la gestió dels tributs per a la 
presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i 
altres documents tributaris i, d’altra part, l’Ordre 
HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’estableixen 
els supòsits i les condicions en què es pot fer efectiva la 
col·laboració social en la gestió dels tributs, i s’estén 
aquesta expressament a la presentació telemàtica de 
determinats models de declaració i altres documents 
tributaris, poden fer ús d’aquesta facultat respecte de la 
presentació de les sol·licituds que preveu la present 
Ordre.

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM

 3160 REIAL DECRET 124/2007, de 2 de febrer, pel 
qual es regula el Registre nacional 
d’instruccions prèvies i el corresponent fitxer 
automatitzat de dades de caràcter personal. 
(«BOE» 40, de 15-2-2007.)

La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica regula-
dora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d’informació i documentació clínica, regula 
en l’article 11 el document d’instruccions prèvies i el defi-
neix com aquell mitjançant el qual una persona major 
d’edat, capaç i lliure, manifesta anticipadament la seva 
voluntat, perquè aquesta es compleixi en el moment en 
què arribi a situacions en unes circumstàncies en què no 
sigui capaç d’expressar-ho personalment, sobre les 
atencions i el tractament de la seva salut o, una vegada 
arribada la mort, sobre el destí del seu cos o dels seus 
òrgans.

El document d’instruccions prèvies constitueix, 
doncs, l’expressió del respecte a l’autonomia de les per-
sones que, d’aquesta manera, poden decidir sobre aque-
lles atencions i tractaments que desitgen rebre o no en el 
futur si es troben davant d’una determinada circumstàn-
cia o, una vegada arribada la mort, sobre el destí del seu 
cos o dels seus òrgans. No solament permet al pacient 
influir en les futures decisions assistencials, sinó que 
facilita als professionals de la salut la presa de decisions 
respectuoses amb la voluntat del malalt quan aquest ja 
no té capacitat per decidir pel seu compte.

L’article 11 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, 
estableix en l’apartat 2 que cada servei de salut ha de 
regular el procediment adequat perquè, arribat el cas, es 
garanteixi el compliment de les instruccions prèvies de 
cada persona, que han de constar sempre per escrit. Ja 
són diverses les comunitats autònomes que han esta-
blert normes que regulen els seus registres d’instruccions 
prèvies.

L’efectivitat d’aquest dret del pacient exigeix que el 
document d’instruccions prèvies, independentment del 
lloc en què s’hagi formalitzat, pugui ser conegut precisa-
ment i oportunament pels professionals de la salut als 
quals, al seu moment, correspongui la responsabilitat de 
l’assistència sanitària que se li hagi de prestar. Per 
aquesta raó, l’esmentat article 11 de la Llei 41/2002, de 14 

Disposició final primera. Habilitació del director gene-
ral de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

S’habilita el director general de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària per dictar les disposicions o 
instruccions necessàries per a l’execució i el compliment 
del que preveu aquesta Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de febrer de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Sol-
bes Mira. 
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de novembre, en l’apartat 5, disposa que, per assegurar 
l’eficàcia en tot el territori nacional de les instruccions 
prèvies manifestades pels pacients i formalitzades 
d’acord amb el que disposa la legislació de les respecti-
ves comunitats autònomes, s’ha de crear al Ministeri de 
Sanitat i Consum el Registre nacional d’instruccions 
prèvies, que s’ha de regir per les normes que es determi-
nin per reglament, previ acord del Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut.

El caràcter personal de les dades que han de contenir 
aquest Registre i el seu fitxer automatitzat determina 
que queden plenament subjectes al que estableix la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i a les mesures de seguretat 
que imposen aquesta Llei orgànica i els seus reglaments 
de desplegament.

Respecte d’aquest Reial decret ha adoptat el corres-
ponent acord favorable el Consell Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salut.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i 
Consum, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administra-
 cions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 2 de febrer de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Creació i adscripció del Registre nacional 
d’instruccions prèvies.

Es crea, adscrit al Ministeri de Sanitat i Consum a 
través de la Direcció General de Cohesió del Sistema 
Nacional de Salut i Alta Inspecció, el Registre nacional 
d’instruccions prèvies, en què es recullen les inscrip-
cions practicades en els registres autonòmics, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 11.5 de la Llei 41/2002, 
de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia 
del pacient i de drets i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica.

Article 2. Objecte i finalitat.

1. La inscripció en el Registre nacional d’instruccions 
prèvies assegura l’eficàcia i possibilita el coneixement 
en tot el territori nacional de les instruccions prèvies 
atorgades pels ciutadans que hagin estat formalitzades 
d’acord amb el que disposa la legislació de les comuni-
tats autònomes.

2. El Registre nacional d’instruccions prèvies té per 
objecte la constatació, llevat que hi hagi una prova en 
contra, de:

a) L’existència d’instruccions prèvies inscrites en 
els diferents registres autonòmics únics en què estan 
registrades amb els seus continguts.

b) La localització i data d’inscripció de la declaració 
que hagi fet la persona atorgant, així com de l’eventual 
modificació, substitució o revocació del contingut, sigui 
quin sigui el registre autonòmic en el qual hagin estat 
inscrites.

c) El contingut de les instruccions prèvies.

Article 3. Procediment registral.

1. Inscrites les instruccions prèvies en el registre 
autonòmic corresponent, l’encarregat d’aquest registre 
ho ha de comunicar al Registre nacional d’instruccions 
prèvies, per via telemàtica i dins dels set dies següents a 

la inscripció efectuada; a aquest efecte, ha de traslladar 
les dades i la informació mínima que s’especifica a 
l’annex, així com la còpia del document d’instruccions 
prèvies registrat, que s’ha de trametre per la via telemà-
tica esmentada.

2. Rebuda la comunicació telemàtica de les dades i 
la informació mínima a què es refereix l’apartat anterior, 
s’ha d’inscriure, com també la còpia del document 
d’instruccions prèvies, en el Registre nacional d’instruc-
cions prèvies, i s’ha de notificar l’acte d’inscripció i regis-
tre al registre autonòmic, en el termini de set dies, pel 
mateix procediment telemàtic. Quan la informació 
mínima sigui incompleta o s’hi apreciï algun defecte 
solucionable, s’ha de procedir a la inscripció provisional 
i s’ha de requerir el registre autonòmic perquè solucioni 
l’absència d’aquelles dades en el termini que se li assen-
yali, que no ha de ser superior a 15 dies. Transcorregut el 
dit termini sense suplir l’omissió o corregir el defecte 
advertit, s’ha de denegar la inscripció sense més tràmits, 
sense perjudici de la seva eficàcia transitòria i provisio-
nal fins a aquell moment.

Article 4. Accés al Registre nacional d’instruccions 
prèvies.

1. Estan legitimats per accedir als assentaments del 
Registre nacional:

a) Les persones atorgants de les instruccions 
prèvies que hi estan inscrites.

b) Els representants legals de les persones ator-
gants o els que aquestes hagin designat a l’efecte de 
manera fefaent.

c) Els responsables acreditats dels registres autonò-
mics.

d) Les persones designades per l’autoritat sanitària 
de la comunitat autònoma corresponent o pel Ministeri 
de Sanitat i Consum.

2. La persona atorgant d’instruccions prèvies o, si 
s’escau, els seus representants legals o els designats en 
el document registrat exerceixen el seu dret d’accés mit-
jançant la presentació de l’oportuna sol·licitud escrita a 
l’encarregat del registre, el qual, prèvia comprovació de 
la identitat del peticionari, ha d’expedir l’oportuna certi-
ficació acreditativa.

3. Els responsables dels registres autonòmics i les 
persones designades per l’autoritat sanitària de la comu-
nitat autònoma i pel Ministeri de Sanitat i Consum poden 
accedir al Registre nacional d’instruccions prèvies a tra-
vés d’una comunicació telemàtica, prèvia sol·licitud del 
facultatiu que estigui tractant l’atorgant. A aquest efecte, 
han de disposar d’un certificat de classe 2 CA emès per 
la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda o d’un certificat de signatura electrònica reco-
neguda, emès per un prestador de serveis de certificació 
homologat, de conformitat amb les prescripcions secto-
rials i la legislació de signatura electrònica. Amb aquesta 
finalitat, s’estableix un sistema que garanteixi tècnica-
ment la identificació de la persona destinatària de la 
informació, la integritat de la comunicació, la disponibi-
litat les 24 hores del dia, la conservació de la informació 
comunicada i la confidencialitat de les dades.

4. Les persones designades per les autoritats sani-
tàries de les comunitats autònomes poden accedir al 
Registre nacional d’instruccions prèvies a través dels 
registres autonòmics respectius, en la forma que en 
cada cas es determini.

5. Les persones que, per raó del seu càrrec o ofici, 
accedeixin a qualsevol de les dades del Registre nacio-
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nal d’instruccions prèvies estan subjectes al deure de 
guardar secret.

Article 5. Fitxer automatitzat.

1. Per facilitar el coneixement de l’existència i loca-
lització de les inscripcions dels documents d’instruccions 
prèvies realitzades en tot el territori nacional, el Ministeri 
de Sanitat i Consum, mitjançant una ordre ministerial, 
ha de crear el fitxer automatitzat de dades de caràcter 
personal denominat Registre nacional d’instruccions 
prèvies, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.

2. La unitat encarregada del Registre nacional 
d’instruccions prèvies ha d’adoptar les mesures neces-
sàries per garantir la confidencialitat, la seguretat i la 
integritat de les dades compreses en el Reglament de 
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que con-
tinguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial 
decret 994/1999, d’11 de juny, així com les necessàries 
per fer efectius els drets de les persones afectades regu-
lats a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i dis-
posicions que la despleguen.

Disposició addicional primera. Remissió d’informació 
per les comunitats autònomes.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, les comu-
nitats autònomes han de trametre al Registre nacional 
d’instruccions prèvies totes les inscripcions efectuades 
en els registres autonòmics, així com les còpies dels 
documents d’instruccions prèvies, i consignar la infor-
mació mínima que consta a l’annex.

Disposició addicional segona. Extensió de l’àmbit de la 
norma a les ciutats autònomes.

Les referències a les comunitats autònomes també 
s’entenen fetes a les ciutats de Ceuta i Melilla en el marc 
de les seves competències.

Disposició transitòria única. Atorgament d’instruccions 
prèvies en comunitats autònomes que no han regu-
lat el procediment.

1. Quan una comunitat autònoma no hagi regulat el 
procediment al qual es refereix l’article 11.2 de la Llei 
41/2002, de 14 de novembre, la persona que desitgi ator-
gar instruccions prèvies o, si s’escau, el seu representant 
legal o la persona designada a aquest efecte, en el 
mateix document, per l’atorgant, les ha de presentar 
davant l’autoritat sanitària de la comunitat autònoma, la 
qual, en el termini i les condicions que fixa l’article 3 
d’aquest Reial decret, les ha de remetre al Registre 
nacional per fer-ne la inscripció provisional, el qual ha de 
notificar la dita inscripció provisional a la comunitat 
autònoma corresponent.

2. En aquests casos, les instruccions prèvies i els 
documents que les acompanyin queden en dipòsit i sota 
la custòdia del Registre nacional fins que no es creï el 
registre autonòmic corresponent.

3. Creat aquest registre, el Registre nacional 
d’instruccions prèvies li ha de lliurar les instruccions i els 
documents que tingui dipositats de conformitat amb el 
que disposa l’apartat anterior i, al mateix temps, ha de 
notificar el lliurament als interessats. El registre autonò-
mic, per la seva part, ha de comunicar al Registre nacio-
nal, en el termini de set dies, la inscripció efectuada, i 

pren caràcter definitiu en aquest la inscripció que, al seu 
moment, es va fer de manera provisional.

4. Pel que fa a aquestes inscripcions, l’accés al 
Registre nacional d’instruccions prèvies se subjecta al 
que disposa l’article 4.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.1a i 16a de la Constitució espanyola i 
en desplegament del que disposa l’article 11.5 de la Llei 
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de 
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en 
matèria d’informació i documentació clínica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre de Sanitat i Consum per dictar, 
en l’àmbit de la seva competència, les disposicions 
necessàries per a l’aplicació i l’execució del que esta-
bleix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor al cap de nou 
mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 2 de febrer de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,

ELENA SALGADO MÉNDEZ

ANNEX

Informació mínima que han de traslladar les comunitats 
autònomes al Registre nacional una vegada realitzada la 

inscripció d’un document d’instruccions prèvies

Comunitat autònoma.
Unitat responsable del registre autonòmic.
Persona autoritzada que comunica la inscripció.
Data i hora.

Dades del document inscrit:

Denominació:

Declaració vital anticipada.
Document de voluntats anticipades.
Expressió de la voluntat amb caràcter previ.
Expressió anticipada de voluntats.
Document de voluntats vitals anticipades.
Document d’instruccions prèvies.
Altres.

Identificació del declarant:

Nom i cognoms.
Sexe.
DNI o passaport.
Núm. de targeta sanitària o codi d’identificació per-

sonal.
Data de naixement.
Nacionalitat.
Domicili (ciutat, carrer, número).
Núm. de telèfon.
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Identificació del representant:

Nom i cognoms.
DNI o passaport.
Domicili (ciutat, carrer, número).
Núm. de telèfon.

Dades de la inscripció:

Registre on s’ha dut a terme.
Data d’inscripció.
Localització del document.

Modalitat de la declaració:

Primer document.
Modificació (alteració parcial del contingut del docu-

ment ja inscrit sense privació total dels seus efectes).
Substitució (privació d’efectes al document ja inscrit 

i atorgament d’un de nou en lloc seu).

Revocació (privació total d’efectes del document ja 
inscrit sense atorgar-ne un altre en lloc seu).

En cas que ja hi hagi una altra declaració, també 
s’han de consignar les dades de la inscripció primitiva.

Formalització de la declaració:

Davant de notari.
Davant de testimonis.
Davant l’Administració.

Matèria de la declaració:

Atencions i tractament.
Destí del cos de l’atorgant o dels òrgans una vegada 

mort.
Sobre els dos aspectes.

Còpia del document d’instruccions prèvies inscrit en 
el registre autonòmic. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


