IX LEXISLATURA
Documentación parlamentaria nº 19

I. PROPOSICIÓN DE LEI, A INICIATIVA DO G.P. DOS
SOCIALISTAS DE GALICIA, DE DEREITOS E
GARANTÍAS
DA DIGNIDADE
DOS
ENFERMOS
TERMINAIS. BOPG núm. 308, 26-6-14.

II. NORMATIVA
Normativa de Galicia










Lei 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento
informado e da historia clínica dos pacientes
Lei 3/2005, do 7 de marzo, de modificación da Lei 3/2001, do
28 de maio, reguladora do consentimento informado e da
historia clínica dos pacientes.
Decreto 247/2002, do 18 de xullo, polo que se deternima a
constitución, composición e funcións da Comisión de
Consentimento Informado.
Decreto 159/2014, do 11 de decembro, polo que se establece a
organización e funcionamento do Rexistro galego de instrucións
previas sobre coidados e tratamento da saúde. Decreto 181/2010,
do 21 de outubro, polo que se crea Comisión galega de coidados
paliativos.
Decreto 177/2000, do 22 de xuño, polo que se regula a creación e
autorización dos Comités de Ética Asistencial.
Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión
Galega de Coidados Paliativos.
Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia (texto consolidado
en castelán).
Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións
sanitarias.
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Normativa estatal








Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da
autonomía do paciente e dos dereitos e obligacións en materia
de información e documentación clínica.
Real Decreto 124/2007, do 2 de febreiro, polo que se regula o
Rexistro nacional de instruccións previas e o correspondente
ficheiro automatizado de datos de carácter persoal.
Orden SCO/2823/2007, do 14 de setembro, pola que se crea o
ficheiro automatizado de datos de carácter persoal denominado
“Rexistro Nacional de Instruccións Previas”.
Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade (Texto consolidado).
Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se
establece a cartera de servizos común do Sistema Nacional de
Saúde e o procedimento para a súa actualización.
Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal.
(artigo 143.4)
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos
de carácter personal (Texto consolidado).

Normativa das Comunidades Autónomas
ANDALUCÍA
 Lei 5/2003, do 9 de outubro, de declaración da vontade vital
anticipada.
 Lei 2/2010, do 8 de abril, de dereitos e garantías da dignidade da
persoa no proceso da morte.
 Decreto 59/2012, do 13 de marzo, que regula a organización e
funcionamento do Rexistro de Vontades Vitais Anticipadas de
Andalucía.

ARAGÓN
 Lei 10/2011, do 24 de marzo, de dereitos e garantías da dignidade
 da persoa no proceso de morir e d morte.
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 Decreto 100/2003, do 6 de maio, polo que se aproba o Regulamento
de organización e funcionamento do Rexistro de Vontades Anticipadas.
ASTURIAS



Decreto 4/2008, do 23 de xaneiro, de Organización e Funcionamento
do Rexistro do Principado de Asturias de Instruccións Previas no
ámbito sanitario.
Resolución do 29 de abril de 2008, da Consejería de Salud e Servizos
Sanitarios, de desenvolvemento e execución do Decreto 4/2008.
BALEARES




Lei 1/2006, de 3 de marzo, de vontades anticipadas.
Decreto 58/2007, de 27 de abril, de ampliación da Lei de vontades
anticipadas e do Rexistro de Vontades Anticipadas das Illas Baleares.
CANARIAS



Lei do 27 de xaneiro de 2015, de dereitos e garantías da dignidade
da persoa ante o proceso final da súa vida.
CANTABRIA

 Decreto 139/2004, de 15 de decembro, polo que se crea e regula o
Rexistro de Vontades Previas de Cantabria (texto consolidado a
xaneiro 2012)

CASTELA E LEÓN


Lei 8/2003, do 8 de abril, sobre dereitos e deberes das persoas en
relación coa saúde.



Decreto 30/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o documento de
instrucción previas no ámbito sanitario e se crea o Rexistro de
Instrucciós Previas de Castela e León.
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CASTELA A MANCHA



Lei 6/2005, do 7 de xullo, sobre a declaración de Vontades
Anticipadas en materia da propia saúde.
Decreto 15/2006, do 2 de febreiro, do Rexistro de Vontades
Anticipadas de Castela-A Mancha.
CATALUÑA

 Lei 21/2000, do 29 de decembro, sobre os dereitos de información
relativos á saúde e a autonomía do paciente e a documentación
clínica.
 Decreto 175/2002, do 25 de xuño, polo que se regula o Rexistro de
vontades anticipadas.
ESTREMADURA
 Lei 3/2005, do 8 de xullo, de información sanitaria e autonomía do
paciente.
 Decreto 311/2007, do 15 de octubre, polo que se regula o contido,
organización e funcionamento do Rexistro de Expresión Anticipada de
Vontades da Comunidade Autónoma de Estremadura e se crea o
ficheiro automatizado de datos de carácter persoal do citado Rexistro.
MADRID
 Lei 3/2005, do 23 de maio, pola que se regula o exercicio do dereito a
formular instruccións previas no ámbito sanitario e se crea o rexistro
correspondente.
 Decreto 101/2006, do 16 de novembro, polo que se regula o Rexistro
de Instrucións Previas da Comunidade de Madrid.
MURCIA
 Decreto 80/2005, do 8 de xullo, polo que se aproba o regulamento de
instrucións previas e o seu rexistro.
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NAVARRA
 Lei Foral 17/2010, do 8 de novembro, de dereitos e deberes das
persoas en materia de saúde na Comunidade Foral de Navarra.
 Lei Foral 8/2011, do 24 de marzo, de dereitos e garantías da
dignidade da persoa no proceso da morte.
 Decreto Foral 140/2003, do 16 de xuño, polo que se regula o rexistro
de vontades anticipadas.
A RIOXA



Lei 9/2005, do 30 de setembro, reguladora do documento de
instrucións previas no ámbito da sanidade.
Decreto 30/2006, do 19 de maio, polo que se regula o Rexistro de
Instrucións Previas da Rioxa.
COMUNIDADE VALENCIANA



Lei 10/2014, do 29 de decembro, de saúde da Comunidade
Valenciana.
PAÍS VASCO




Lei 7/2002, do 12 de decembro, de vontades anticipadas no ámbito da
sanidade.
Decreto 270/2003, do 4 de novembro, polo que se crea e regula o
Rexistro Vasco de Vontades Anticipadas.

Organismos internacionais
CONSELLO DE EUROPA


Instrumento de ratificación do convenio do Consello de Europa para a
protección dos dereitos humanos e a dignidade do ser humano con
respecto ás aplicacións da Bioloxía e a Medicina,feito en Oviedo o 4
de abril de 1997,
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Recomendación 24, do 12 de novembro de 2003, do Consello de
Europa sobre a organización dos cuidados paliativos, adoptada polo
Comité de Ministros na súa 860ª Reunión.
Recomendación 1418, do 25 de xuño de 1999, do Consello de Europa
sobre protección dos dereitos humanos e a dignidade dos enfermos
terminais e moribundos adoptado pola Asamblea na súa 24ª Sesión.
UNESCO



Declaración sobre bioética e dereitos humanos adoptada en París o
19 de outubro de 2005.

IV. XURISPRUDENCIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL





Auto núm. 242/1998 do 11 novembro no recurso de amparo núm.
4.562/1996 ( Ramón Sampedro
Sentenza 120/1990, do 27 de xuño, no recurso de amparo núm.
443/1990(fundamento xuridico 7º)
Sentenza 137/1990, do 30 de xullo, no recurso de amparo núm.
397/1990.(fundamento xuridico 5º)
Sentenza 37/2011, do 28 de marzo, no recurso de amparo núm.
3574/2008. Vulneración dos dereitos á integridade física e á tutela
xudicial efectiva: asistenza sanitaria proporcionada desatendendo o
dereito do paciente a prestar un consentimento informado.

V. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS
PARLAMENTO DAS ILLAS BALEARES


Proposición de lei relativa aos dereitos e garantía da dignidade da
persoa no preceso de morte.
 PPL- BOPIB 113 , 06-09-13

PARLAMENTO VASCO


Proposición de Lei de garantía dos dereitos e da dignidade das
persoas no proceso final da súa vida.
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 Publicación e toma en consideración - BOPARV 97, 17-10-14
CORTES XERAIS


Proxecto de lei reguladora dos dereitos da persoa ante o proceso final
da vida.
 PL – BOCG-CD núm. A-132-1, 17-06-2011
 CADUCADO - BOCG. Congreso dos Deputados Núm. D-648 do
28-10-2011



Proposición de Lei reguladora dos dereitos da persoa ante o proceso
final da vida.
 PPL – BOCG-CDnúm. B-4-1, 27-12-2011
 Toma en consideración – DS-CD núm.44 , 26-06-2012
 REXEITADA – BOCG-CD núm. B-4-2, 29-06-2012



Proposición de lei orgánica sobre disponibilidade da propia vida.
 PPL – BOCG-CD núm. B-50-1, 03-02-2012 c.e. núm. B-50-2, do
26-03-2012
 Toma en consideración – DS-CD núm.21, do 27-03-2012
 REXEITADA – BOCG-CD núm. B-50-3, do 30-03-2012.



Informe do Ministerio de Sanidade sobre o Anteproxecto de Lei
reguladora dos dereitos da persoa ante o proceso final da vida
presentado no Consello de Ministros do 11 de maio de 2011.

VI. DOUTRINA
CONSELLO CONSULTIVO DE CANARIAS
 Dictame 309/2014 sobre a Proposición de Lei de Dereitos e

Garantías da Dignidade da Persoa ante o Proceso Final da súa
Vida .
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