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Article 1 
1. Es crea a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 
Registre Municipal de Testaments Vitals que tindrà caràcter 
administratiu i es regirà per allò que disposa aquesta 
ordenança. 
2. La finalitat del Registre és oferir als atorgants del 
testament vital un instrument acreditatiu de la voluntat 
anticipada que s’hi reculli. 
 
Article 2 
1. El Registre Municipal de Testaments Vitals de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca possibilita que els 
ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi, amb capacitat 
suficient, manifestin lliurament per escrit i dipositin 
tots els documents, voluntats i disposicions que considerin 
que s’han de tenir en compte a la fase final de la vida de 
l’atorgant. 
2. També es poden inscriu-re voluntats respecte a la 
donació d’òrgans, el destí d’aquests i la voluntat de ser 
incinerat o inhumat. 
 
Article 3 
a) El Registre Municipal de Testaments Vitals estarà a 
càrrec de la Secretaria General o funcionari en qui es 
delegui, davant de qui es podran exercir en qualsevol 
moment els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, tot 
això sense perjudici de la reserva a favor del secretari 
general de les funcions relacionades amb la fe pública, de 
conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1174/1987, de 
18 de setembre. 
b) L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, com a 
dipositari dels documents de voluntats anticipades dels 
seus ciutadans i ciutadanes, en garanteix la custòdia i 
confidencialitat. 
c) En cap cas els funcionaris municipals encarregats del 
registre garanteixen que els requisits que s’aporten en els 
documents sol·licitats a l’art. 4 d’aquesta ordenança 
siguin certs o que la declaració estigui exempta de vicis 
que la invalidi. 
 
Article 4 
4.1) El procediment d’inscripció del Testament Vital 
s’inicia mitjançant sol·licitud de la persona atorgant del 
document, en els termes que estableix aquest article. 
La sol·licitud comporta l’autorització per a la cessió de 
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les dades de caràcter personal que es continguin en el 
document del Testament Vital als metges reponsables, en els 
termes de la llei 21/2000, de 29 de desembre. 
4.2) L’atorgant, per obtenir l’assentament del seu 
testament vital, ha de: 
a) Ser major d’edat. 
b) Estar empadronat a Sant Andreu de la Barca. 
c) Tenir capacitat jurídica i d’obrar. 
d) Aportar tres testimonis majors d’edat i amb plena 
capacitat d’obrar, dels quals, dos com a mínim, no hauran 
de tenir relació de parents fins el segon grau, ni estar 
vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant. 
4.3) Correspon a la persona titular de la Secretaria 
General d’aquest Ajuntament autoritzar o denegar la 
inscripció en el Registre de Testament Vital. La inscripció 
només es pot denegar, mitjançant resolució motivada, en cas 
d’inobservança de les formalitats legalment establertes per 
a l’atorgament del Testament Vital. 
4.4) La inscripció en el Registre és automàtica respecte 
dels documents del Testament Vital atorgats amb intervenció 
notarial. Tret d’aquest supòsit, la persona responsable del 
Registre ha de comprovar que el document del Testament 
Vital contingui la signatura dels tres testimonis que 
estableix la legislació, així com la de la persona 
atorgant. S’ha de verificar també la majoria d’edat de la 
persona atorgant i dels tres testimonis, així com la 
veracitat de les signatures. 
 
Article 5 
L’atorgant pot sol.licitar l’anotació en el registre de 
dades identificatives de la persona que hagi designat com 
el seu representant, que vindrà a ser l’interlocutor vàlid 
com el metge o l’equip sanitari i el seu substitut en cas  
que no pugui expressar personalment i directa la seva 
voluntat. 
 
Article 6 
a) En el termini de tres dies hàbils, s’ha de lliura a 
l’atorgant certificat acreditatiu del fet de la inscripció 
en el Registre de Testaments Vitals. 
b) Poden obtenir còpia literal certificada del testament 
vital dipositat al Registre, a més del propi interessat, la 
seva dona o parella de fet i els seus parents consanguinis 
fins al segon grau. 
c) Si s’hagués nomenat representant d’acord amb allò 
previst a l’article anterior, aquest pot també obtenir 
còpia literal certificada del testament vital dipositat al 
registre. 
 
Article 7: Accés al Registre del Testament Vital 
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7.1) La persona atorgant del document inscrit pot, en 
qualsevol moment, accedir al Registre del Testament Vital 
per revisar el contingut del document. 
7.2) Sens perjudici que en la història clinica del pacient 
obri còpia del document del Testament Vital, entregat pel 
propi pacient afectat o persones del seu entorn, el metge 
responsable de l’assistència a la persona malalta pot 
adreçar-se al Registre per saber si aquesta ha emès un 
document del Testimoni Vital i, en cas afirmatiu, conèixer 
el seu contingut, en aquelles situacions que, segons 
disposa l’article 8.1 de la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre,  s’ha de tenir en compte. 
 
Article 8: Revocació del document del Testimoni Vital 
8.1) El document del Testimoni Vital és susceptible de 
revocació en qualsevol moment per part de la persona 
atorgant. 
8.2) La inscripció en el Registre del Testament Vital d’un 
document que revoqui parcialment o total un document 
prèviament inscrit ha de seguir els procediments que 
s’estableixe aquesta Ordenança per a la primera inscripció. 
8.3) Llevat que la persona atorgant manifesti en un 
document del Testament Vital la seva voluntat que en un 
document anteriorment emès subsisteixi, en tot o en part, 
el document posterior atorgat vàlidament revoca l’anterior. 
La inscripció d’un nou document que revoqui totalment un 
d’anterior comporta la supressió del primer document 
inscrit en el Registre. 
 
ANNEX 
DOCUMENT DE SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE 
TESTAMENTS VITALS DE DOCUMENTS ATORGATS EN PRESÈNCIA DE 
TESTIMONIS. 
....................................., major d’edad, amb 
DNI núm. ............  i amb domicili 
a ......................, carrer ............... , núm,  
telèfon de contacte ................ amb CIP núm. ........, 
manifesto: 
Que en data  ............. vaig atorgar document de 
testament vital, en presència dels següents testimonis: 
Testimoni primer: 
Nom i cognoms: 
DNI: 
Adreça: 
Testimoni segon: 
Nom i cognoms: 
DNI: 
Adreça: 
Testimoni tercer: 
Nom i cognoms: 
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DNI: 
Adreça: 
(1) Que he nomenat un representant per aquells supòsits en 
què no pugui expressar personalment la meva voluntat en 
relació amb les decissions assistencials que concerneixen 
la meva persona, que és: 
Representant: 
Nom i cognoms: 
DNI: 
Adreça: 
Tèlefon de contacte: 
Que, per tal de facilitar l’accés del propi interessat, 
dona o parella de fet i els seus parents consanguinis fins 
al segon grau, facultatius dels centres, serveis i 
establiments sanitaris a aquesta informació i al contingut 
del meu Testament vital, quan sigui necessari, sol.licito 
la seva inscripció en el Registre de Testaments vitals, en 
el ben entés que es tracta d’inscriure: 

- Un primer document de Testament Vital 
- Una revocació parcial d’un anterior document de 

voluntats anticipades inscrit. 
- Una revocació total d’un anterior document de 

Testament Vital inscrit. 
Declaro, sota la meva responsabilitat, que el document de 
Testament Vital que vaig atorgar en el seu dia, s’ajusta, 
tan pel que fa al seu contingut com pel que fa al 
compliment de les exigències formals, a la Llei 21/2000, de 
29 de desembre, i en concret que els testimonis gaudeixin 
de la capacitat necessària i no mantenen amb la meva 
persona una relació de les que la llei estableix per a 
l’exclusió de testimonis. 
I en senyal de conformitat, signo aquest document, 
A  .................................... , ...... de 
............................... de  2002.- 
ILTRE.SR.ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 
DE LA BARCA. 
 


