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Augmenta un 64%
l’autotutela a Catalunya
a Els notaris informen que es van signar 840 poders el 2007, contra els 1.379 del 2013 a La persona hi

detalla com vol que es gestionin els seus afers personals i patrimonials abans de ser incapacitada
M.P.
BARCELONA

Les actes d’apoderament,
igual que els testaments,
continuen a la baixa, sobretot per l’enquistada crisi econòmica a les butxaques dels ciutadans. No
obstant això, el Col·legi de
Notaris de Catalunya va informar ahir que els instruments públics per a la protecció de la persona s’incrementen.
I és que l’augment de
l’esperança de vida i una
major sensibilització davant les possibles incapacitats i malalties associades
a la vellesa han motivat
l’increment de diverses
fórmules legals per garantir que es compleixi la voluntat d’una persona en
cas que en un futur no pugui manifestar-la. Les més
conegudes són els poders
preventius, l’autotutela i
els documents de voluntats anticipades.
L’autotutela és la figura
de protecció que més s’ha
incrementat, un 64%, segons el Col·legi de Notaris

Sala de rehabilitació d’una residència de gent gran de Barcelona ■ ORIOL DURAN / ARXIU

de Catalunya. L’any 2007
es van signar 840 poders,
contra els 1.379 signats
l’any passat. En l’autotutela, una persona capacitada, en previsió que pugui
ser incapacitada, deixa per
escrit qui designa com a tutor i com vol que s’organitzin i administrin els seus
afers personals (com per

La frase

Les xifres

“Hi ha tants tipus de
poders com actes
jurídics que admeten
la figura de la
representació”
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Joan Carles Ollé
DEGÀ DELS NOTARIS DE CATALUNYA

Clam per la contractació
pública de qualitat
a El sector social

reclama una
contractació pública
no regida pel preu
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Patronals, entitats, sindicats i col·legis professionals del tercer sector
social van signar ahir un
document en què es reclama a l’administració
que es canviï la manera
de valorar les contractacions públiques, ja que,
segons afirmen, actual-

Diverses patronals del sector social signant l’acord de
millora en la contractació pública ■ ACN

ment només es tenen en
compte criteris purament econòmics.
Amb aquest acord, que

ja s’ha enviat a la Generalitat, es vol “garantir la qualitat dels serveis i de l’ocupació del sector i preser-
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exemple, anar a viure a
una residència o no) i patrimonials i qui els ha d’administrar. El notari ha de
redactar i signar aquest
document perquè sigui vàlid als jutjats.
A més, a Catalunya els
poders preventius en cas
d’incapacitació s’han multiplicat per gairebé 23 en el
període 2007-2013, i s’ha
passat de 56 actes a 1.271,
segons els notaris. Hi ha diverses classes de poders
preventius, i en un l’apoderat només pot prendre decisions en l’àmbit patrimonial. Per a més informació,
s’han repartit 39.000 tríptics, editats pel Consell General del Notariat, entre
les 368 notaries catalanes.
Poders de fills a pares
El degà dels notaris catalans, Joan Carles Ollé, va
explicar que un dels apoderaments que han augmentat més en els darrers
anys ha estat el poder general de fills a pares, motivat perquè els fills han trobat feina a l’estranger i tenen la necessitat de delegar als progenitors aspectes relacionats amb el seu
patrimoni o relacions jurídiques mentre són fora de
l’Estat espanyol.
A Catalunya, el poder
notarial més sol·licitat és
per a plets, amb més de
72.000 el 2013. Els poders
tenen reconeixement internacional si es complementen amb una anotació
denominada legalització o
postil·la. ■

poders notarials es van signar a Catalunya el 2013. Representen un 18% del total de
l’Estat espanyol: 1.126.227.

per cent menys d’actes
d’apoderament es van signar
el 2013 respecte al 2007, en
què se’n van signar 228.000.

var la sostenibilitat del sistema d’atenció a les persones”, va dir el vicepresident de La Confederació,
una patronal que engloba
1.200 organitzacions socials no lucratives.
Aquesta patronal i La
Unió, Acesap, Asade,
Upimir, Acellec i la Taula del Tercer Sector Social han estat les signants de l’acord, i exigeixen la millora mitjançant criteris avaluables a través d’un judici
de valor que sigui més
complet que el supeditat
a l’oferta econòmica, actualment anormalment
baixa i desproporcionada. A més, s’ha demanat que s’estableixin
mecanismes per comprovar que el servei s’executi segons les condicions establertes ■

Pacients ingressats a
Bellvitge es neguen a
abandonar els llits
a Una desena de

malalts s’atrinxeren a
les habitacions per
evitar que les tanquin
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Tretze pacients, segons
fonts sindicals de l’hospital de Bellvitge –onze, segons la gerència–, es neguen a abandonar els llits i
a ser traslladats a altres
habitacions del centre per
tal d’impedir que es faci
efectiu el tancament de

plantes durant l’estiu. Segons els sindicats, els
“amotinats” són a la tercera, setena i desena plantes. També van denunciar
que ahir hi havia 22 pacients a urgències pendents d’ingrés. La direcció
va reiterar que no es tancaran més llits que altres
estius i va garantir que hi
ha llits disponibles per a
qui en necessita. Segons
l’Institut Català de la Salut
(ICS), aquest estiu es farà
un 11,7% més de cirurgia,
la majoria ambulatòria
(sense ingrés). ■

