M’HAN DIAGNOSTICAT ALZHEIMER, ¿QUI S’OCUPARÀ DELS MEUS BENS?
L’Alzheimer es una malaltia degenerativa, que afecta de forma progressiva a la
memòria, a la dificultat per prendre decisions i comunicar-se, a la pèrdua de la
identitat personal en les fases més avançades, afectant també a la habilitat de la
persona per realitzar les activitats bàsiques diàries (Alimentació, higiene...), fins
arribar a dependre de terceres persones de forma absoluta.
Quan es diagnostica aquesta malaltia, la persona afectada té la possibilitat d’atorgar
l’anomena’t “poder preventiu”, davant de Notari, pel qual es prevegi la seva futura i
possible falta de capacitat d’administrar la seva persona i patrimoni, atorgant a una
altre persona la potestat d’actuar en el seu nom, per realitzar determinades
actuacions, tancar negocis, i en definitiva actuar en el trafico jurídic, es una forma
d’estructurar un sistema d’autoprotecció. Aquest poder serà inscrit, pel Notari, en el
Registro Civil on consti la inscripció del Naixement del Poderdant.
Un altre figura legal que pot utilitzar aquella persona diagnosticada d’Alzheimer, es
l’anomenada Auto tutela. Aquesta figura permet a aquell que te capacitat d’obrar
suficient deixar per escrit, davant de Notari, com desitja que s’administrin la seva
persona i bens en Previsión que fos incapacitada judicialment. Es pot nombrar com a
tutor una persona física o jurídica (Associació pública o privada sense ànim de
lucre).
En cas de no actuar amb previsió, aquell que li manqui la capacitat d’obrar suficient
per regir els seus bens (cobrar pensiones d’invalidesa o de jubilació, lloguers,
números de comptes bancàries…) i la seva persona (ingressos hospitalaris,
operacions, vivenda), al estar afectat per l’Alzheimer avançat, no podrà prendre cap
decisió por si mateix, de manera que els seus familiars es veuran obligats a
promoure la Declaració Judicial de Incapacitació, que a través d’un procediment
judicial amb totes las garanties li proporcionarà el tutor més adequat, qui prendrà
les decisions per ell.
En qualsevol cas, resulta imprescindible, l’assessorament professional d’un
advocat.

