BUTLLETÍ DE DONACIÓ DE 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 (FMCS) de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), a Reus, des del seu inici va instaurar un servei de donació del cos
en vida. L’Anatomia és una disciplina bàsica en la formació mèdica i en totes aquelles
disciplines relacionades amb les ciències de la salut, tant per als pregraduats com per a
la formació continuada dels postgraduats. La investigació en aquest àmbit de la ciència
obre un ventall de possibilitats que ens permeten entendre les bases de determinades
malalties. Per tant, quan algú pren la decisió de donar el seu cos a la ciència ha de
saber que és una gran contribució per a la docència i la recerca.
COM ES POT FER LA DONACIÓ DEL COS?
La donació és un acte voluntari, personal i altruista. En cap cas el donant rep una
compensació econòmica, ni ha de pagar res. Per fer la donació cal:
• Ser major d’edat.
• DNI actualitzat.
• Estar en ple ús de les facultats mentals.
• Anar personalment al Servei de Donació de Cossos de la URV. Cal concertar una
cita prèviament. En els casos en què no sigui possible desplaçar-se fins al Servei
de Donació, s’estudiaran altres alternatives que garanteixin la transparència del
procés.
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.
ON S’HA D’ANAR?
Servei de Donació. UNITAT D’ANATOMIA HUMANA I EMBRIOLOGIA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Rovira i Virgili. Carrer Sant
Llorenç, 21, 43201 Reus
Concertar cita prèvia als telèfons: Consergeria del centre. Tel. 977 759345 / Tel.
689049154
Per més informació: http://www.fmcs.urv.cat/
LIMITACIONS PER ACCEPTAR EL COS D’UN DONANT AL PRODUIR-SE LA DEFUNCIÓ
En tots els casos la URV es reserva el dret per a determinar la acceptabilitat o no d’una
donació, concretament en les següents situacions, NO es podrà acceptar el cos:
- Que se li hagi realitzat una autòpsia (pel motiu que sigui).
- Ser portador del virus VIH (Virus de la Immunodeficiència Humana Adquirida),
d’hepatitis B,C. Sèpsia. Patir altres malalties infecto contagioses que puguin
representar un perill per la salut del personal.
- Cirurgia extensa.
- Obesitat mòrbida, es a dir: IMC>35 ó 40 (pes (Kg)/alçada2 (m))
- L’extracció d’òrgans per al seu transplantament (exceptuant les còrnies/ulls).
- Si la defunció té lloc fora de l’àmbit de la província de Tarragona.
- Que la persona donant es trobi en situació d’incapacitat psíquica.
- Per manca d’espai físic a la zona de conservació dels cossos.
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Limitació temporal: La recepció dels cossos donats quedarà limitada al període
lectiu establert per la URV (per tant, s’exclou el mes d’agost, el tancament de la
Facultat per Nadal, Setmana Santa, i alguns festius) subjecte als horaris del
personal encarregat de la recepció i preparació del cos donat.
- No seran admesos els cossos de persones que no tinguin la targeta de donant
degudament registrada a la FMCS al moment de la defunció.
- Que, per raons excepcionals, la URV no pugui acceptar la donació.
En aquests casos haurà de ser la família qui es faci càrrec del cos del difunt.
-

SI S’HA SIGNAT UN DOCUMENT DE “VOLUNTATS ANTICIPADES”
La persona que ha signat o te intenció de signar, un document de voluntat anticipades,
en que consti explícitament que vol ser donant de cos, ha de posar-se en contacte amb
la Facultat de Medicina més propera al seu domicili per dos motius:
- Se li informi del que significa ser donant de cos, incloses les limitacions.
- Poder tenir-lo inclòs en la base de dades dels donats i donar-li el carnet que ho
acredita.
- No seran admesos els cossos de persones que no estiguin donats d’alta a la
Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia de la FMCS abans del moment de la
defunció.
QUÈ CAL FER AL PRODUIR-SE LA DEFUNCIÓ D’UN DONANT?
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 FMCS de la URV. 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 al trasllat del cos. Si l’òbit te lloc durant el cap de setmana, la
Unitat no podrà rebre el cos fins el dilluns següent; per aquest motiu, serà la funerària
qui rebi l’avís de la defunció, qui es faci càrrec del cos, i el guardi fins el dilluns pel seu
corresponent trasllat a la FMCS.
QUI ES FA CÀRREC DE LES DESPESES DEL TRASLLAT? La URV, sempre que el trasllat es
realitzi dins la província de Tarragona. Qualsevol despesa, que no sigui l’estrictament
exigida per la llei i que sigui desig de la família, haurà de ser abonada per la mateixa.
QUE SE’N FA DE LES RESTES? Quan la Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia cregui
convenient realitzar la incineració del cos, és posarà en contacte amb els serveis
funeraris perquè es procedeixi a la retirada definitiva del cos i a la seva incineració. De
les despeses d’aquest servei es farà càrrec la URV (mitjançant els Serveis Centrals de la
pròpia Universitat). En cap cas s’avisa als familiars per lliurar-los les cendres.
Al donar aquesta informació, pretenem evitar qualsevol malentès entre els Serveis
Funeraris, la Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia i la família del donant en el
moment de realitzar el trasllat del cos.
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.
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DADES DEL DONANT
COGNOMS

NOM

DNI

HOME

DOMICILI
ACTUAL

DONA

C/

codi postal i localitat

Lloc

data

TELÈFON
NASCUT A

DECLARO la meva decisió de donar el meu cos a la ciència a la Unitat d’Anatomia I
Embriologia Humana de la Facultat de Medicina I Ciències de la Salut de la Universitat
Rovira i Virgili.
He llegit i entenc aquest butlletí de donació de cos en vida, i accepto les seves
condicions, incloses les limitacions d’acceptar el cos al produir-se la defunció.
Un cop signat aquest document, l’original, juntament amb una fotocòpia del DNI quedarà dipositat a:
Unitat d’Anatomia Humana i Embriologia. C/ Sant Llorenç, 21
43201, Reus.

Signat:

Data: a

d’/de

de 20

Nota: Les dades recollides en aquest document, que són imprescindibles per poder realitzar la donació del cos,
seran incorporades al fitxer de la Unitat creat única i exclusivament per aquesta finalitat.
D’acord en el preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal,
podeu exercici davant de la URV els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades.

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable
Finalitat
Drets

Informació
addicional

El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili
amb CIF Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
Gestionar les sol·licituds de donació del cos en vida i contribuir de manera voluntària, altruista
i personal a la docència i la recerca.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al
tractament, mitjançant un escrit que inclogui fotocòpia del DNI adreçat al Registre General de
la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal o mitjançant la seva presentació al Registre
General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat
Donació del cos a la ciència i els seus drets al Registre d’Activitats del Tractament de la URV
publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també hi pot consultar la Política de
Privacitat de la URV. Addicionalment, pot adreçar al nostre Delegat/ada de Protecció de Dades
qualsevol consulta sobre protecció de dades personals a la direcció de correu electrònic
dpd@urv.cat.
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