
 

 

Preguntes freqüents: 

 

A què podem destinar la teva herència o llegat? 

A transformar l’Hospital del Mar amb en espais millors, més amplis, més confortables, que donin 

resposta a les necessitats dels pacients, de les seves famílies. 

A millorar el benestar físic i emocional dels pacients i de les seves famílies amb iniciatives com el 

programa ‘un respir al càncer’ de suport al pacient oncològic, les sessions de musicoteràpia per 

pacients en el procés final de vida o el taller d’hort terapèutic pels pacients de salut mental, entre 

altres. 

A invertir en la recerca biomèdica per un futur amb esperança.  

A incorporar la tecnologia més innovadora per la pràctica dels tractaments més avançats. 

 

Como fer un testament o llegat solidari? 

Nomenant a la fundació beneficiària d’un llegat o herència en el teu testament davant de notari. 

Hauràs d’especificar les dades següents: 

 Fundació Amics de l’Hospital del Mar 

 CIF: G66536947 

 Passeig Marítim 25-29 · 08003 Barcelona 

 

Com sap la Fundació Amics de l’Hospital del Mar que s’ha fet un testament al seu favor? 

El notari que hagi autoritzat el testament està obligat a notificar el seu nomenament a les 

organitzacions beneficiàries, quan arribi al seu coneixement la mort del testador/a. 

En qualsevol cas, si decideixes incloure a la Fundació Amics de l’Hospital del Mar, et demanem que 

ens ho comuniquis per assegurar que es compleixen les teves últimes voluntats. Pots posar-te en 

contacte: amics@hospitaldelmar.org; 93 248 37 82 

 

Què és un testament solidari? 

És incloure al teu testament a una o varies entintats sense ànim de lucre, ja sigui deixant una part del 

teu patrimoni (testament), o un bé concret (llegat), sigui del valor que sigui i sense perjudicar en cap 

cas als teus hereus legítims. 

 

 

 

 

 

https://www.amicsdelhospitaldelmar.org/projectes/20/un-respir-al-cancer
https://www.amicsdelhospitaldelmar.org/projectes/21/musicoterapia
https://www.amicsdelhospitaldelmar.org/projectes/22/hort-terapeutic
https://www.imim.es/programesrecerca/informaticabiomedica/index.html


 

 

Per què és important deixar-ho per escrit? 

Fer testament sempre és aconsellable per deixar clares les darreres voluntats i fer més còmode i 

senzill els tràmits a la família. Es pot fer a qualsevol edat. 

A més, el pots canviar sempre que ho vulguis 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 hi ha hereus ni 

testament, els béns passen a disposició de l’Estat. 

Fer testament és un tràmit simple i de baix cost, al voltant d’uns 50 €. 

 

Què es pot deixar com herència o llegat? 

El que desitgis i en la forma que prefereixis. Idees: diners en efectiu (un percentatge sobre el valor 

total del patrimoni o un import concret), valors financers (fons d’inversió, accions), béns immobles 

(pisos, cases, terrenys, etc.), béns mobles (obres d’art, mobiliari, joies, vehicles, etc.), assegurances 

de vida. 

 

Com es fa el testament? 

El més recomanable és fer-lo davant notari, per assegurar-te que tingui plena validesa, i la redacció 

reflecteixi els teus desitjos. Si és "obert", podràs modificar-lo o actualitzar-lo quan vulguis. El cost del 

tràmit està al voltant dels 50 €. 

També pots fer una carta a mà (testament hològraf), però per fer-lo efectiu, arribat el moment, és 

necessari iniciar un tràmit notarial per verificar la teva signatura i assegurar-se que sigui l'últim 

testament. 

Si vols fer alguna consulta legal, pots contactar amb el servei jurídic de l’Hospital del Mar: 

info@amicsdelhospitaldelmar.com; 93 248 38 87 

  

Perjudicaré els drets dels meus hereus? 

Si tens hereus forçosos (és a dir, aquelles persones que per llei tenen dret a rebre part de l'herència), 

els seus drets sempre seran respectats, per imperatiu legal. Ells rebran la part que els correspon de 

l'herència, i, alhora, tu pots decidir lliurement com distribuir la resta del teu patrimoni. 

Si no tens hereus, pots nomenar hereu universal a la Fundació Amics de l’Hospital del Mar. 

 

La Fundació haurà de pagar l’impost de successions per la meva herència o llegat? 

No, per ser una organització sense ànim de lucre, està exempta de l’impost de successions i 

donacions. 

 

 

 

mailto:info@amicsdelhospitaldelmar.com


 

 

Què vol dir 'lliure disposició'? 

Si tens hereus legítims, la part de la qual pots disposar lliurement és un terç del total del teu 

patrimoni. Aquesta quantitat és del 100% en el cas que no tinguis hereus. 

 

Què és un marmessor o marmessora? 

És la persona designada pel testador/a en el seu testament per administrar-ne els béns i repartir-los 

entre els hereus, d’acord amb la voluntat establertes al testament. El càrrec del marmessor és 

voluntari. 


