
El/la senyor/senyora .................................................................................................................................................

amb DNI ................................., major d’edat i amb domicili al carrer ........................................................................

........................................................................................... núm ............ esc ............... CP .......................................

de ............................................................................................................................................................................, 

telèfon fix i mòbil ...................................................., correu electrònic ....................................................................,

nascut a ...................................................... el .......... de .................... de .................................................................

DECLARO

Que en ple ús de les meves facultats mentals i per lliure voluntat, sense que hi hagi coacció per part de ningú,  
és la meva voluntat que després de la meva mort el meu cos sigui utilitzat amb finalitats docents i de recerca  
a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Que d’aquesta decisió n’informaré degudament els meus familiars, els quals quedaran encarregats de donar avís 
de la defunció a la Facultat de Medicina al 938 81 5537 i als serveis funeraris de la població tant aviat com sigui 
possible.

Que m’han informat que no s’efectuarà la donació del cos en cas de diagnòstic de malalties infectocontagioses 
tals com  el virus de la SIDA, virus de l’hepatitis B, virus de l’hepatitis C, tuberculosi i sèpsies o bé si hi ha hagut  
la pràctica d’una autòpsia judicial o transplantament d’òrgans. A més a més, la Facultat de Medicina de la UVic-
UCC podrà deixar sense efectes la donació per causes majors.

Que, en firmar la donació, autoritzo la Facultat de Medicina a obtenir i a publicar imatges científiques de teixits  
i òrgans per finalitats docents i/o d’investigació, sempre que es garanteixi de manera oculta la meva identitat.
 
Que una vegada utilitzat el meu cos, la mateixa Facultat de Medicina de la UVic-UCC s’encarregarà de fer els 
tràmits pertinents per a la incineració de les restes.

Que la Facultat de Medicina de la UVic-UCC es farà càrrec de les despeses pertinents.

Per tant, per tots els motius exposats anteriorment, faig constar com a testimoni que la persona que fa la donació 
està en ple ús de les seves facultats mentals per donar el seu cos a la ciència i que ha entès la normativa i el 
procediment per fer efectiva la donació:
 
El/la senyor/senyora.................................................................................................................................................,  

major d’edat i amb DNI .............................................................................................................................................

Les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer creat per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per a la gestió d’aquest servei. En rebre la sol·licitud de 
donació del cos a la ciència la UVic-UCC entén que autoritza el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.  
Les dades estan protegides per la Llei de protecció de dades i es tracten de forma confidencial i no es cedeixen a terceres persones excepte  
en els casos previstos legalment. 

L’informem que les seves dades personals seran tractades per la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) per documentar la seva voluntat. Únicament es 
destinaran a aquesta finalitat i no es comunicaran a terceres persones. En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació, adreçant-se per escrit a la FESS (Carretera de Roda, 70 – 08500  Vic)

Signatura de la persona donant Signatura del testimoni

Data .............................................................................. Data ..............................................................................

SOL·LICITUD DE DONACIÓ DEL COS A LA CIÈNCIA 


