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del 10 d’abril de 1989. 

2

mailto:herencias%40fcarreras.es%20?subject=Vull%20m%C3%A9s%20informaci%C3%B3%20sobre%20Her%C3%A8ncies%20i%20Llegats%20Solidaris


Benvolgut amic, 
Benvolguda amiga,

En alguna ocasió algú va dir: 
«En algun lloc, quelcom increïble 
espera ser descobert.»

Per a mi, seria aconseguir que la 
leucèmia sigui una malaltia curable.

Des que vam crear la Fundació, hem 
avançat molt en el tractament dels 
casos de leucèmia, però encara queda 
molt per fer.

Avui li vull presentar una nova manera 
de contribuir en aquesta lluita que va 
més enllà de la vida: les herències i els 
llegats solidaris.

Testar a favor de la Fundació Josep 
Carreras és una forma de transformar 
la darrera voluntat en noves 
oportunitats per als pacients i contribuir 
que aquest dia de la curació sigui 
cada cop més proper. 

Fins que la curem,    
no pararem.

Josep Carreras
President
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Perquè fins que trobem la 
cura definitiva de la leucèmia 
i tots els càncers de sang, no 
pararem d’investigar. 

Portem investigant des del 1991 i el 2010 vam 
crear el primer centre de recerca europeu 
exclusivament focalitzat en la leucèmia i 
altres malalties hematològiques malignes, i un 
dels únics que hi ha arreu del món.
L’Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras (IJC) és un centre sense 
precedents que, amb la feina i el rigor 
d’investigadors de tot el món, utilitza les 
tecnologies més innovadores per intentar 
guanyar la partida a la leucèmia i la resta 
d’hemopaties malignes. 
Actualment comptem amb 25 grups 
d’investigació i més de 234 investigadors 
centrats en les principals malalties 
oncològiques de la sang.

Gràcies al seu ajut, podrem continuar 
investigant per aconseguir curar 
definitivament la leucèmia i perquè els 
pacients tinguin una millor qualitat de 
vida durant i després de la malaltia.
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Per què incloure 
la Fundació Josep 
Carreras contra la 
Leucèmia al seu 
testament?



Perquè seguirem treballant 
per trobar un donant 
compatible per a tots els 
pacients que ho necessitin.

El 1991 la Fundació Josep Carreras va
crear el registre de donants (REDMO) 
amb l’objectiu que cap pacient es quedés 
sense la possibilitat  d’accedir a un 
trasplantament pel fet de no disposar 
d’un donant familiar compatible. Fins 
aquell moment, els pacients espanyols 
no podien accedir als donants dels 
registres que altres països occidentals 
desenvolupats ja havien creat.
A data 1 de gener de 2019, el registre 
disposa de més de 400.000 donants, 
el que ha fet possible realitzar més de 
10.000 transplantaments per a pacients 
espanyols que ho necessitaven.
 
Gràcies a vostè, podrem continuar reduint 
els dies de recerca de donant compatible.
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Perquè oferim una llar lluny 
de casa a pacients i familiars. 

Sovint, el pacient de leucèmia s’ha de 
sotmetre a un trasplantament de medul·la 
òssia o sang de cordó umbilical. 
Per aquest motiu, els malalts romanen 
llargues temporades a l’hospital, en molts 
casos, lluny de casa seva. 
La Fundació disposa de sis pisos 
d’acollida d’ús gratuït per als pacients 
i els seus familiars amb recursos  
econòmics limitats que s’han de 
desplaçar lluny de la seva residència. 
Aquests pisos es troben a prop dels  
principals centres que duen a terme 
trasplantaments a l’àrea urbana de 
Barcelona.

Des de l’any 1994, s’han beneficiat 
d’aquest servei més de 450 famílies 
procedents de diferents punts d’Espanya i 
de països com Andorra, Argentina, Marroc, 
Mèxic, Paraguai, Perú i Romania.
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Imparable més 
enllà de la vida 

Transformar la darrera  
voluntat en noves  
oportunitats per als  
pacients de leucèmia.

A tots ens agradaria deixar als nostres  
éssers estimats un món sense injustícies,  
ni dolor, ni malalties. Un món en el 
que cap vida quedés truncada per la  
leucèmia.
Un món on la donació de medul·la òssia  
no fos l’excepció, sinó la regla.
Qualsevol col·laboració amb la Fundació  
Josep Carreras ajuda el nostre propòsit:  
que la curació de la leucèmia estigui  
cada cop més a prop.
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Què es pot deixar a la 
Fundació Josep Carreras 
com a herència o llegat?  

No cal tenir una gran 
fortuna ni nombroses 
propietats. 

Import en metàl·lic o 
diners de les entitats 
financeres
Un percentatge sobre el valor total 
del patrimoni o un import concret.

Béns mobles
Joies, mobiliari, etc.

Valors financers
Accions, fons d’inversió, etc.

Assegurances de vida
Pot deixar com a  beneficiària de la 
seva pòlissa a la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia.

Béns immobles
Pisos, cases, terrenys, etc.
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Pot convertir-se en 
una casa d’acollida
per al pacient amb 
leucèmia i la seva 
família durant el 
tractament.

Un pis

Pot transformar-se 
en una nova 
màquina de recerca.

Una 
col·lecció 

de joies

Un fons 
d’inversió

Pot traduir-se en
avenços tècnics
que permetin millorar la  
recerca d’un donant de
medul·la òssia 
compatible per a un 
pacient que necessita 
un trasplantament.

Què podem 
aconseguir amb 
la seva herència 
o llegat?

Qualsevol aportació la 
gestionarem amb eficiència, 
discreció i respecte.
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Gràcies al llegat de persones 
solidàries hem destinat més de 
7 milions d’euros a...  

Adaptar dos pisos deixats en 
herència per a convertir-los en cases 
d’acollida per a pacients i familiars 
que necessitaven una llar a prop de 
l’hospital on estaven sent tractats. 

Comprar i adequar uns altres quatre 
immobles per a convertir-los en 
cases d’acollida.

Assegurar la continuïtat en la 
investigació de les malalties 
hematològiques menys freqüents i, 
sovint, menys estudiades. 

Augmentar els recursos dedicats 
a la investigació de les malalties 
hematològiques més freqüents en 
infants i adults. 

Dotar a l’Institut d’Investigació 
contra la Leucèmia Josep 
Carreras del material tecnològic 
necessari per a poder investigar 
al més alt nivell. 
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Fer testament sempre és 
aconsellable per deixar clares 
les darreres voluntats i fer més 
còmodes i senzills els tràmits a 
la família. 
No és qüestió d’edat. Es tracta d’un acte 
de responsabilitat en el qual s’estalvien 
despeses i preocupacions futures als 
éssers estimats. És un favor que es fa als 
descendents i a un mateix. A més, es pot 
canviar sempre que es vulgui sense cap 
tipus d’explicació.
Per això, fer testament és una manera de 
reflexionar sobre el que tenim i sobre qui en 
farà un millor ús.

Si no es fa testament…
Si no hi ha hereus ni testament, els béns 
passen a disposició de l’Estat.

Hi ha tres tipus de testament: 
Testament obert: la persona testadora 
expressa oralment o per escrit la seva 
darrera voluntat davant notari.
Testament tancat: es lliura al notari amb un 
sobre tancat. Fins que no s’obre, ningú no en 
coneix el contingut.
Testament hologràfic: està escrit i signat a 
mà. Els hereus hauran de comprovar davant 
notari que el testament sigui autèntic.

Fer testament,  
un acte de  
responsabilitat
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Pot llegar algun bé concret 
que consideri que pot 
ajudar a fer avançar el 
nostre objectiu: “Llego a la 
Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia 
aquesta quantitat perquè 
es destini a complir les 
seves finalitats”.

Pot nomenar la Fundació  
Josep Carreras com a 
cohereva, indicant en 
el testament el percentatge 
assignat.

Pot nomenar hereu 
universal la Fundació 
Josep Carreras: 
“Faig hereva universal 
de tots els meus béns la 
Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia perquè 
els destini a complir les 
seves finalitats.”

Si vol  
deixar un  

llegat

Si no té 
hereus

Si vol deixar  
els seus béns 

a més d’una 
persona o 
institució

Com incloure la 
Fundació Josep 
Carreras al seu 
testament?

Hi ha diferents maneres 
d’incloure la Fundació en el 
seu testament, depenent de 
cada circumstància:



Si ja ha fet testament…
Després d’haver assegurat la seva 
herència als éssers que li són més 
estimats, reconsideraria el seu 
testament per llegar-ne una part a lluitar 
contra la leucèmia i ajudar que en el 
futur sigui una malaltia 100% curable?

Per fer-ho efectiu, només ho 
ha de fer constar en el seu 
testament. Aquestes són les 
dades identificatives: 
Informació legal
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia
CIF G 58734070
Adreça fiscal:  
C/ Muntaner 383, 2n - 08021 Barcelona
Inscrita al Registre de Fundacions Privades de la 
Generalitat de Catalunya amb el núm. 424. Classificada 
per ordre del Conseller de Justícia del 10 d’abril de 1989.

Tot i que la ciència ha avançat molt i el pronòstic i tractament de la leucèmia han millorat 
substancialment, encara avui perdem la meitat dels pacients adults i un de cada cinc nens. 
El seu gest solidari ens ajudarà a continuar avançant en la nostra lluita contra la leucèmia.
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Qualsevol aportació que rebem de la seva
part la gestionarem amb eficiència, discreció 
i respecte cap als seus desitjos, garantint-li 
que la utilitzarem de la forma més òptima per  
aconseguir el màxim en la nostra lluita contra 
la leucèmia. Així, els béns adjudicats a la 
Fundació Josep Carreras es gestionen de la 
següent manera:

Inversions financieres (accions, fons 
d’inversió…): es posen a la venda en el 
moment que es considera més oportú per 
obtenir el màxim benefici.

Import en metàl·lic o diners de les  
entitats financieres (comptes corrents 
o dipòsits): s’ingressen a la tresoreria de la 
Fundació Josep Carreras i es destinen a les 
seves causes.

El nostre compromís és 
complir i fer complir fidelment 
les voluntats expressades 
a cada testament de forma 
diligent, col·laborant amb 
totes les parts i donant 
compliment a les obligacions 
legals i fiscals. 

Ens 
comprometem  
amb vostè



Actuem  
amb total

transparència

Amb respecte

La seva 
decisió per 

damunt 
de tot

De manera  
confidencial

Sempre respectarem la seva 
privacitat perquè entenem que 
el testament és un document 
absolutament personal

Respectarem sempre les seves  
decisions perquè entenem que 
primer hi ha la família i els éssers 
estimats

Respectem la seva decisió 
sobre el patrimoni que 
decidiu llegar

Béns immobles (casa, pis, local, 
apartament, finca rústica, etc.): són taxats 
per una entitat oficial de prestigi reconegut 
i posats a la venda segons el preu taxat. En 
cas que estiguin situats a prop d’hospitals, 
s’utilitzaran com a pisos d’acollida.

Altres béns: si són de valor especial 
(joies, quadres, etc.), són taxats i 
subhastats per entitats oficials. Els béns  
que poden tenir un valor sentimental 
(fotos, documents, etc.) es donen a la 
família de la persona difunta. Els estris  
domèstics que no tenen valor econòmic 
es donen a una institució benèfica.

Des del 2016, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ha estat reconeguda any rere 
any com la Fundació més transparent a la categoria de ‘Fundacions de Persones Cèlebres’, 
per part de la Fundació Compromís i Transparència, que avalua el grau de transparència i bon 
govern de les fundacions espanyoles.
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Com sap la Fundació Josep 
Carreras que una persona ha 
testat o llegat al  seu favor? 
Els hereus o hereves estan obligats per llei a 
notificar la condició de cohereva a qualsevol 
altra persona o institució inclosa al testament, 
així com al lliurament dels llegats. També els 
notaris que hagin autoritzat el testament tenen 
l’obligació de comunicar les disposicions 
d’aquest tipus als òrgans administratius 
competents que exerceixin el protectorat 
sobre les fundacions, en el moment que 
coneguin el traspàs de la persona testadora.

De tota manera, si decideix incloure la 
Fundació Josep Carreras al seu testament, 
li demanem que ens ho comuniqui per 
assegurar que es compleixen les seves 
últimes voluntats. Pot posar-se en contacte 
amb Albertina Grau, Responsable 
d’Herències i Llegats, de les següents formes:

 

 Trucant al 
 93 414 55 66  
 
 Enviant-nos un correu electrònic a 
 herencias@fcarreras.es

Notificar un  
testament 
o llegat
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La diferència entre  
herència i llegat

L’herència 

És el conjunt de drets, béns i 
obligacions que, en morir una 
persona, es transmet  als seus 
successors. Es reparteix en 
tres parts:*
• La legítima estricta: es 

reparteix entre els hereus 
forçosos a parts iguals. 
Si algun dels hereus ha 
mort, l’hereten els seus 
descendents per dret de  
representació a parts iguals.

• El terç de millora: es 
reparteix entre els hereus 
forçosos però no a parts  
iguals. Es pot beneficiar uns 
hereus enfront d’uns altres. 

• El terç de lliure disposició: 
el testador pot decidir amb 
llibertat a quina persona o 
institució jurídica amb ànim  de 
lucre o sense vol deixar-la-hi. 

El llegat 

És l’assignació d’un o diversos 
béns o drets determinats a 
una persona, institució o orga-
nització sense ànim de lucre. 
El llegat pot consistir en un bé 
(immoble, cotxe, obra d’art, 
joies) o un dret (una  prestació, 
el cobrament d’un deute, un  
percentatge patrimonial…).

El llegat no pot perjudicar en 
cap cas l’herència legítima 
dels hereus forçosos; per tant, 
mai es veuran perjudicats. 

Qui són els  hereus 
forçosos?
Són aquells hereus als 
quals la llei reconeix el dret 
d’heretar, almenys, una  part 
de la legítima. Els hereus 
forçosos són els fills i els 
seus descendents (naturals o 
d’adopció, matrimonials i no  
matrimonials). I si no n’hi ha, 
els pares i ascendents. 
La persona vídua heretarà en 
la forma en què s’estableix 
legalment. 
Si no hi ha hereus forçosos, 
els hereus voluntaris poden 
adquirir la totalitat de 
l’herència, i si concorren amb 
els anteriors, podran adquirir 
tot el que  excedeixi el terç de 
la legítima. 

Què és un marmessor  
o marmessora?
És aquella persona designada 
pel testador en el seu testament 
per administrar-ne els béns 
i dividir-los entre els hereus, 
d’acord amb les disposicions  
establertes en el document. 
El càrrec de marmessor o 
marmessora és voluntari. 

Què passa si no faig 
testament?
Si no hi ha testament, 
l’herència es transmetrà 
als hereus legals. En cas 
que tampoc hi hagi hereus, 
aquesta passa a disposició 
de l’Estat. 

Hi ha entitats  
exemptes de l’impost  
de successions?
La Fundació Josep Carreras 
és una persona jurídica, 
que s’acull a la Llei 49/2002 
de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives 
i dels incentius fiscals al  
mecenatge. Com a tal, pel fet 
de ser una organització no 
lucrativa declarada d’utilitat 
pública, els ingressos que es 
reben per herències i llegats 
estan exempts de l’impost de 
successions.

* És important que us n’informeu bé, ja que les lleis relatives a les herències i llegats són substancialment diferents segons a quina comunitat            
   autònoma residiu.

No es 
quedi amb 
dubtes
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Des de l’equip d’herències 
i llegats de la Fundació 
Josep Carreras el podem 
ajudar i assessorar sense cap 
compromís. 
Si desitja més informació no dubti a posar-
se en contacte amb Albertina Grau, 
Responsable d’Herències i Llegats: 

 Trucant al 
 93 414 55 66  

 
 Enviant-nos un correu electrònic a 
 herencias@fcarreras.es

 O bé, entrant a   
https://www.fcarreras.org/ca/
unavidaxunavida

Al seu costat 
per a tot el 
que necessiti
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A més...

També ens podeu visitar a 
les nostres oficines al 
c/ Muntaner 383, 2n
08021 Barcelona

Si heu decidit fer un
testament solidari, us 
recomanem que us assessoreu  
amb un professional del dret per 
fer-ho correctamentUs posem a disposició la nostra

assessoria jurídica,
que us atendrà sense cap 
tipus de cost ni compromís
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Fundació Josep 
Carreras contra

la Leucèmia 
c/ Muntaner 383, 2n  
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CIF G 58734070
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