REPATRIACIÓ DE CADÀVERS

Quan es produeix la mort d’un familiar a l’estranger, el primer que cal fer es posar-se en
contacte amb el Consolat/Ambaixada espanyols del lloc on s’ha produït la defunció. El
Consolat informarà als familiars sobre els tràmits a seguir per una inhumació local, incineració
o trasllat del cadàver o les cendres a Espanya. També caldrà inscriure la defunció en el
Registre Civil consular si es tracta d’un familiar amb nacionalitat espanyola. En el supòsit que
es produeixi la defunció d’un estranger a Espanya, caldrà contactar amb el consulat o
ambaixada a Espanya corresponent al país d’origen del difunt per tal que inscriguin la defunció
al corresponent registre consular i els indiquin el procediment a seguir per a procedir a
l’enterrament o bé per la repatriació del cadàver/trasllat de cendres.
El trasllat de cadàvers o restes des de l’estranger a Espanya es regeix pel Reglament de la
Policia Mortuòria, aprovat per Reial Decret 2263/1974, de 20 de juliol. Aquesta normativa
disposa que els competents per a la instrucció de l’expedient de trasllat son els Consultats
generals espanyols del lloc on es produeix la defunció.
Val a dir que l'Ambaixada o Consolat no es fan càrrec dels costos de trasllat del cadàver, que
recauran íntegrament en els familiars del difunt. Únicament en circumstàncies molt
excepcionals, el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació Espanyol concedeix ajuts a la
família per inhumació o incineració a l'estranger.
Trasllat de cendres
El transport de l'estoig de cendres o el seu dipòsit posterior no estan subjectes a cap exigència
sanitària. Si bé les cendres resultants de la incineració hauran de ser col·locades en estoigs de
cendres, figurant en l'exterior el nom del difunt.
Es recomana viatjar amb el Certificat de defunció del lloc de la mort i certificat d’incineració, i
una declaració de la companyia funerària indicant el contingut de l'urna.
A més, s'aconsella contactar amb la companyia aèria per comprovar si la mateixa permet el
trasllat a l'equipatge de mà o exigeix algun requisit específic.
Trasllat de cadàvers
Caldrà que els familiars presentin al Consolat espanyol del lloc de defunció:
-

-

1. Carta adreçada a el Cònsol General demanant l'autorització del trasllat del cadàver,
on constaran: el nom, cognoms i domicili de la persona sol·licitant; nom cognoms i
últim domicili de el difunt; data de la defunció, causa de la mateixa i lloc en què es
troba el cadàver; mitjà de transport que s'hagi d'emprar per al trasllat; frontera, port o
aeroport pels quals hagi de verificar l'entrada del cadàver a Espanya i, si escau la
sortida; i cementiri o lloc autoritzat en què hagi de ser inhumat o incinerat.
2. Certificat mèdic on consti la causa de la mort i, d'haver estat violenta, permís de
l'autoritat judicial.
3. Certificat mèdic del procediment d'embalsamament emprat.
4. Certificat de defunció expedit per les autoritats locals. Ha d'estar apostil·lat en cas
de defunció en un país que s’hagi adherit al Conveni de l'Haia.
5. Document de les autoritats sanitàries autoritzant la sortida de les restes mortals del
país on s’ha produït la mort.

A la vista de la documentació presentada, el Consolat certificarà que la sol·licitud
presentada compleix amb els requisits exigits en la vigent legislació. El certificat es lliurarà
pel propi Consulat al Ministeri d’Assumptes Exteriors espanyol i a la Direcció General de
Sanitat; serà aquest darrer òrgan qui emetrà la resolució autoritzant l’entrada i trasllat a
Espanya.
Donat que es tracta, en general, de procediments costosos i complicats, és important
trobar-se cobert per una assegurança que cobreixi aquest tipus de contingències.

