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DONACIÓ DEL COS EN VIDA 

La Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia del Departament de Ciències Mèdiques 

Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i 

Virgili, a Reus, des del seu inici va instaurà un servei de donació del cos en vida. 

La finalitat d’aquesta donació és la de poder realitzar els estudis anatòmics de manera 

que millorin la qualitat de la formació mèdica tant de pregraduats com de 

postgraduats. 

Per fer-se donant, només cal posar-se en contacte amb la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut (personal o telefònicament), manifestant el desig de ser-ho i es 

concretarà una cita per tal de facilitar els impresos corresponents. Un dels impresos, 

és una fitxa tipus carnet, que un cop emplenada pel donant, haurà de portar sempre 

a sobre. 

En cas que sigui donant d’una altra Facultat i es traslladi a viure a la província de 

Tarragona, s’ha d’enviar a la Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia el carnet de 

donant i la documentació de la Facultat on s’ha donat el cos. A la pròpia Unitat es 

farà un nou carnet de donant.  

El donant ha d’informar a la seva família i/o persones que l’atenguin de la seva 

voluntat de donació per tal que aquesta es pugui dur a terme. 

En el moment de produir-se l’òbit, els familiars (o responsables del donant) s’hauran 

de posar en contacte, el més aviat possible, amb els serveis funeraris de la seva 

població i indicar que es tracta d’un donant de la Facultat de Medicina i Ciències de 

la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. Els serveis funeraris informaran de la 

documentació que els familiars o responsables hauran d’aportar; en cas de dubte 

posar-se en contacte amb la Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia (el telèfon 

consta en el carnet de donant). Un cop fets els tràmits administratius, els serveis 

funeraris ho comuniquen a la Unitat i es procedeix amb el trasllat del cos. 

En aquest punt, i per evitar possibles malentesos, creiem que han de clarificar certs 

aspectes que es plantegen després de la mort d’un donant: 

 No són admesos els cossos de persones que no tinguin la targeta de donant 

degudament registrada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Com 

única excepció, s’admetran els cossos d’aquelles persones que en vida i davant 

notari hagin deixat constància del seu desig exprés de ser donants. 

 No poden ser admesos els donants que hagin mort per accident i en els que hagi 

d’intervenir l’autoritat judicial o s’hagi realitzat una autòpsia. 

 En el moment del trasllat del cos, demanem la següent documentació:  

Copia del certificat de defunció 

Informe mèdic de l'historial mèdic (si és possible) 

Original de la Llicència de sepultura 

Carnet de donant 

Fotocopia del DNI 
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 De les despeses de trasllat i sudari del difunt (dins dels mínims exigits per les 

autoritats pertinents), es farà càrrec la Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia 

de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, sempre que la mort del donant 

es produeixi dins la província de Tarragona. Qualsevol despesa, que no sigui 

l’estrictament obligatori i exigit per la llei i que sigui desig de la família, haurà de 

ser abonat per la mateixa. 

 Quan la Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia cregui convenient realitzar la 

inhumació definitiva del cadàver, serà, la mateixa Facultat a instàncies de la 

Universitat, qui és posarà en contacte amb el tanatori de Tarragona per que es 

procedeixi a la retirada definitiva del cos i a la seva incineració. De les despeses 

d’aquest servei es farà càrrec la Universitat Rovira i Virgili (mitjançant els Serveis 

Centrals de la pròpia Universitat). 

 

El fer-li saber tots aquests detalls pretén, com dèiem anteriorment, evitar qualsevol 

malentès entre els Serveis Funeraris i la Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia, i 

les famílies dels donants en el moment de realitzar el trasllat del cadàver. 

Els donem les gràcies anticipadament per la seva col·laboració i quedem a la seva 

disposició per a qualsevol consulta que, sobre aquest tema, vulguin realitzar-nos. 

 

 

Per qualsevol aclariment dirigir-vos als telèfons: 

977 759 329 / 977 759 324 (Unitat d’Anatomia Humana) 

689 049 154 (Tècnic de la Unitat d’Anatomia Humana) 

977 759 345 (Consergeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut) 

 


