Doni tranquilitat al seu entorn familiar i empresarial
planificant els seu patrimoni
Barcelona, 02 de març de 2016

A hores d'ara més que mai, el dret ha de ser usat com una eina al servei de les persones. En
aquest sentit, qüestions com la defunció, la incapacitat sobrevinguda, el matrimoni, la
convivència en parella i fins i tot la malaltia terminal, han de ser objecte de deliberació
per tots nosaltres. El dret civil català, aporta diferents eines que ens permeten regular les
conseqüències patrimonials que qüestions tan personals com les esmentades tenen en les nostres
vides. L'única cosa que la llei ens exigeix és que siguem proactius, si nosaltres no regulem
expressament les conseqüències, serà la norma la qual les ha de dictar .

Si afrontem un procés de reflexió sobre aquestes qüestions com un acte de responsabilitat,
comprovarem que és una oportunitat per clarificar la nostra voluntat , i donar tranquil·litat al
nostre entorn familiar i empresarial. Aquest procés de reflexió finalitzarà, amb l'atorgament
de diferents documents jurídics que seran els encarregats de materialitzar la nostra voluntat.

El Testament, els Pactes Successoris o les donacions mortis causa ens poden ajudar a executar la
nostra voluntat en cas de defunció. Preguntes com ¿tinc fills menors o amb discapacitat als
quals protegir?, ¿em preocupa la situació econòmica de la meva cònjuge si moro ? o ¿
puc evitar que els meus familiars polítics tinguin accés un dia al meu patrimoni ?, han
de ser part del meu procés de reflexió i de regulació.
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Un altre escenari que hem d'afrontar és la incapacitat sobrevinguda. Què passarà amb el meu
patrimoni si pateixo una incapacitat per accident o malaltia ? Qui ho gestionarà ? Com i
amb quin control o supervisió. El Còdig Civil Català ens permet regular totes aquestes
qüestions ja sigui mitjançant l'atorgament de Poders Preventius en previsió d'incapacitat, o ja
sigui mitjançant l'escriptura de Autotutela. Podem, i hauríem, de contestar aquestes i altres
preguntes, i decidir quines persones i en quines condicions volem que ens representin

Fins i tot en cas que la nostra situació sigui irreversible o terminal, la norma ens dóna una altra
eina, el Testament Vital, on podem recollir a més les instruccions dirigides als metges i nomenar
un interlocutor o representant per a aquest àmbit. Una cosa tan senzilla com això pot evitar
conflictes familiars en situacions que són molt sensibles per l'alta càrrega emocional del moment,
així com bloquejos patrimonials rellevants.

Altres situacions personals i habituals com el propi matrimoni o la convivència estable en parella,
tenen també conseqüències patrimonials que la norma ens deixa modular. En aquest sentit,
reflexionar sobre el règim econòmic aplicable al matrimoni o la parella, i les
conseqüències econòmiques d'una eventual ruptura, és fonamental i, en funció d'aquesta
reflexió, podem decidir signar o no capítols matrimonials o pactes previs en previsió de ruptura,
que res treuen de valor al compromís del matrimoni o dels convivents, sinó més aviat tracten de
facilitar-la i establir determinades normes objectives en un moment en què el conflicte no existeix,
ni és previsible ni per descomptat desitjat.

Conscients que no és sempre fàcil afrontar aquests processos de reflexió, però conscients també
de la necessitat i utilitat dels mateixos, assessorem als empresaris, directius, particulars i
professionals en el procés, aplicant els recursos jurídics que ens dóna el nostre dret civil i, per
descomptat, optimitzant la fiscalitat dins el marc normatiu vigent.
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