Un gest pel futur.
HERÈNCIES I LLEGATS SOLIDARIS
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1. Fundació
Josep
Carreras, des
de 1988
lluitant contra
la Leucèmia.

Després de restablir-se, Josep Carreras crea l’any 1988, la
Fundació contra la Leucèmia que duu el seu nom. L’entitat
sorgeix com a forma d’agraïment de Josep Carreras cap a la
comunitat científica i per les mostres d’afecte de la societat
rebudes durant el seu tractament.
Des de llavors, la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia persegueix un objectiu: aconseguir que, algun
dia, la leucèmia sigui una malaltia 100% curable. Per
tal d’assolir-lo, la Fundació treballa en 4 àrees d’activitat: la
recerca de donants de medul·la òssia i sang de cordó
umbilical pels pacients que necessiten un trasplantament i
no tenen un donant familiar compatible; el finançament de
la recerca científica; la millora de les infraestructures
hospitalàries i els serveis socials als pacients, com els pisos
d’acollida per a malalts i els seus familiars.

2. El seu gest
pot canviar
el futur.

A tots ens agradaria deixar als nostres estimats un món en el
qual no hi haguessin ni injustícies, ni malalties, ni dolor...
Un món en el qual malalties com la leucèmia no existissin.
Un món en el que cap més infància es veiés truncada per la
malaltia. Un món en què la donació de medul·la òssia no fos
l’excepció, sinó la regla.
Avui pot tenir la oportunitat de fer un gest solidari amb
les properes generacions. Pot fer que el dia de demà
sigui més just.
Deixar una herència o llegat a la Fundació Josep Carreras és
senzill i no suposa cap prejudici en els drets dels seus hereus
legals.

3. Perquè fer
un testament?

En el nostre país existeix una certa incomoditat en parlar de
diners i poca cultura de prevenció. Per aquest motiu moltes
persones no fan testaments i acaben deixant en herència uns
problemes considerables. S’ha de fer testament. No ho diem
nosaltres sinó els advocats i assessors fiscals: és un favor
que es fa als descendents i a un mateix.
S’ha de veure com a un instrument per configurar els
seus drets i voluntats futures. Estalvia molts tràmits i
possibles mals de cap entre els hereus. D’altra banda, vostè
s’assegura de que les seves darreres voluntats es compliran.
Finalment, és una manera de reflexionar sobre el que
tenim i sobre qui en farà un millor ús.

4. Com pot
incloure a la
Fundació
Josep
Carreras en
el seu
testament?

Només cal que inclogui una clàusula en el seu testament
indicant el seu desig. Un exemple podria ser:
“Institueixo hereva universal de tots els meus béns
a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia
perquè ho destini a complir amb les seves
finalitats”
o bé:
“Lego a la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia la quantitat de XXXX perquè ho destini a
complir amb les seves finalitats”
Si té dubtes, consulti-ho amb el seu notari o posi’s en
contacte amb nosaltres. La nostra persona responsable
d’Herències i Llegats, la Sra. Albertina Grau, estarà
encantada de contestar a les seves preguntes.
93 414 55 66
colabora@fcarreras.es

5. Preguntes més freqüents

Quina és la
diferència entre
una herència i un
llegat?

Puc deixar un
llegat a la
Fundació Josep
Carreras sense
fer testament?

Un llegat acostuma a ser un bé específic: una casa, una
assegurança de vida, una col·lecció... És una disposició a títol
particular on el testador deixa béns concrets. D’altra banda,
una herència és una “disposició a títol universal, en la què la
persona que fa el testament nombra un/s hereu/s de tots els
seus béns o una part, sense necessitat d’especificar-los”.

Tots podem manifestar als nostres hereus la nostra voluntat
de fer-ho però, per assegurar-nos de que es compleixi la
nostra voluntat, i estalviar-los tràmits innecessaris i diners,
és preferible fer un testament davant d’un notari.
És fàcil de portar a terme, econòmic, ràpid i segur.

I si canvio
d’opinió?

Pot modificar el seu testament o revocar-lo quan vulgui.
Només tindrà validesa la darrera versió.

Què puc deixar a
la Fundació
Josep Carreras?

Sempre que respecti la quota legítima dels hereus forçosos,
pot deixar a la organització el que vulgui: immobles,
terrenys, diners, un percentatge del seu patrimoni,
accions…, etc.

Com s’assabenta
la Fundació
Josep Carreras
que és hereva?

Els hereus estan obligats legalment a notificar-ho i a
entregar els béns que vostè hagi disposat en el seu
testament. Els notaris també estan obligats a comunicar-ho
a l’entitat o als òrgans competents.

Què és la
legítima? i Qui és
una marmessor?

La legítima es la 'porció' de béns de l’herència de la que el
testador no pot disposar lliurement, encara que desitgi ferho, perquè per llei es reserva a determinats hereus
anomenats forçosos, a menys que el testador decideixi
desheretar-los expressament. La marmessor és
l’encarregada per un testador o per un jutge de complir la
última voluntat i custodiar els béns de la persona que ha
mort.

5. Preguntes més freqüents

Amb caràcter general, salvant les excepcions de drets forals
de les diferents Comunitats Autònomes, i sempre que hi
hagin descendents amb dret a l’herència, el Codi Civil
estableix la divisió de l’herència en tres parts:
Com es divideix
una herència?

El terç de legítima: Es reparteix entre els fills en parts
iguals.
El terç de millora: Es reparteix també entre fills i
descendents però no necessàriament a parts iguals.
El terç de lliure disposició: El testador pot deixar els
seus béns a qui desitgi, sigui o no familiar, i podent ser un
tercer o una persona jurídica.

Qui són els
hereus forçosos?

Sempre que ni hi hagi testament, els hereus forçosos són en
primer lloc els fills o néts; si no hi ha descendència, el
cònjuge; si hi falta aquest, els pares. Si aquest no és el cas,
serien els germans i, a falta d’aquests, els nebots. Sinó, la
Generalitat de Catalunya.

Puc fer un
testament a
favor de diverses
associacions?

Sí, mentre respecti l’herència legítima

Hi han entitats
que estiguin
exemptes de
l’Impost de
Successions?

Les entitats sense afany de lucre estan no subjectes a
l’Impost de Successions i Donacions i, respecte als llegats
estan exemptes en l’Impost sobre Societats.
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