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IMP-107/B – 01/03/2013 

               

CONSENTIMENT  DE DONACIÓ I  L’EXTRACCIÓ   POST-MORTEM  D’ESTRUCTURES  ANATÒMIQUES  

DEL  SISTEMA  NERVIÓS   PER A INCAPACITATS LEGALS A  FAVOR  DEL   BANC DE  TEIXITS  

NEUROLÒGICS 

 

 
Nom i cognoms ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicili……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Població ……………………………………………… CP ………… Província…………………………………………………………………………………… 

Telèfons……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MANIFESTO: 
 

Que sóc tutor legal  del/de la  Sr./Sra. …………………………………………………………………………………………………………………, 

DNI ……………………………………………………………, diagnosticat/ada de …………………………………………………………………………, 

malaltia de la qual he rebut la informació adequada i suficient. 

Que tinc coneixement que la formació i investigació en neurociència inclosos estudis genètics, necessària per 

continuar estudiant la malaltia, requereix que es pugui disposar d’estructures anatòmiques del sistema nerviós 

amb l’esperança que la investigació en permeti millorar el tractament. 

 

Que no em consta que el/la meu/meva tutelat/ada s’hagi oposat mai a la donació de teixits amb aquesta 

finalitat, per la qual cosa decideixo fer la donació al Banc de Teixits Neurològics del Biobanc – Hospital Clínic 

de Barcelona - IDIBAPS de les estructures anatòmiques del sistema nerviós d’aquest/a tutelat/ada  meu/meva, 

per a la formació i investigació en neurociència anteriorment expressada, i en les condicions legals que es 

contemplen en la legislació vigent sobre la utilització de teixits humans*. Em reservo la possibilitat d’accés, 

rectificació, cancel�lació i objecció d’aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant una comunicació 

per escrit al Banc de Teixits Neurològics del Biobanc HCB-IDIBAPS.  

 

En el cas d’identificar-se una alteració genètica responsable de la patologia o de que dels estudis se’n 

derivessin resultats d’interès per a membres de la família desitjo que s’informi al metge de referència, qui es 

posarà en contacte amb mi:   

 

  � SI     � NO 

 
SIGNATURES:   

  DONACIÓ 

 

         Testimoni del Banc 

Tutor/a del donant  Testimoni    Dr/a:……………………… 

DNI:…………………………  DNI:………………………   DNI:………………………… 

Data: ...../...../.....  Data: ...../...../.....   Data: ...../...../..... 

 

*Les dades personals i mostres biològiques seran codificades i tractades d’acord amb l’establert a Llei 14/2007 

d’Investigació Biomèdica, el Real Decret 1716/2011 sobre biobancs i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades 

Personals, i passaran a formar part del fitxer Investigacions i Biobanc, dels que n’és responsable l’HCB. 


