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Rastrejar elmóna la
recerca del successor
d’unaherència

A
ctualmentaCatalu-
nya7decada10
herènciesesqueden
senseadjudicar, ja

siguiper faltadetestamento
perquènos’aconsegueixentro-
barelssuccessors.Aixòa finals
d’anysuposaunaxifraestimada
depropde20milionsd’euros
–100al totaldelconjuntespa-
nyol–quenormalmentacaba
anantapararamansde l’Estato
delsbancsper laviade lasub-
hastapública.Ambl’objectiu
d’accelerar larecercade l’hereu,
eldespatx francèsCoutot-
Roehrig, lídermundialengene-
alogiasuccessòria, acabad’obrir
lasevaprimeraoficinaaBarce-
lona,desd’onpreténcaptarel
mercatemergentespanyol.

“AEspanyanotenimpràcti-
camentcapcompetència”, diu
MarcoLamberti, directorde
Coutot-Roehrigalnostrepaís.
Els interessatsa sol·licitarels
seus servei solenserprofessio-

nalsquedavant ladefunció
d’unapersonaquenohadeixat
testament tenennecessitatde
resoldreelproblemade
l’herència. “Perexemple,un
administradorde finques, que
hadesaberaquihadecobrar
lesdespesesdemanteniment
d’unpisdesprésqueenmori el
propietari”, explicaLamberti.
Unaltrecaspodenseradvocats
ques’ocupendegestionaruna
herència familiarde laqual es
desconeixel successor, oque
peralgunmotiuel testament
deldifunthagiquedatnul. “La
defunciód’unapersonaésun
esdevenimentpúblic, s’anuncia
amolts llocs.Aixíquemolta
gentpotacudiranosaltres”,
conclouLamberti.

Mètode centenari
Uncop rebuda lapetició,
l’equipdegenealogistesposa
enmarxa la investigació,
basadaenmètodesdetectives-
cospropis i enunaextensa
basededades (lamésgrandel
móndesprésde ladelPentà-
gondelsEUA, asseguraLam-
berti), fruit demésde cent anys
d’experiència enel sector.Cou-
tot-Roehrig es va fundar el
1894 i dóna feina a250perso-
nes arreudelmón. “Soml’únic
despatxquegaranteix el 95%
d’èxit a l’horade trobar
l’hereu”, asseguraLamberti.
Coutot-Roehrig téoficines
pròpies aFrança, Itàlia, Suïssa,
Bèlgica, Polònia i elsEUA, on la
competència és extensa imolt
agressiva enpreus, i a part tre-
balla ambunaextensaxarxade
col·laboradors locals.

Uncopdetectatel successor,
Coutot-Roehrigretéunacomis-
siósobreelvalornetde l’herèn-
cia, ésadir,desprésdededuir
impostos,despesesnotarials i
liquidarelsactius immobiliaris i
patrimonials.Enmoltscasos,
lesherènciesconsisteixenen

habitatgesoedificisenunaciu-
tatdiferentde laresidènciadel
successor, i aquestaempresa
s’encarregadevendre’lsperquè
l’hereupuguicobrarenlíquid.
Lamberti recordaelcasrecent
d’unpagèsd’unpetitpobledel
Pirineuquevaresultarser
l’hereud’unpisaParísvalorat
enmésdemigmiliód’euros.

Generar confiança
“Lagentmostra certa incredu-
litat quanundelsnostres espe-
cialistes els contactaper comu-
nicar-los que tenendret auna
herènciaquedesconeixien
–diuLamberti–.Uncopens
hemguanyat la seva confiança,
els hereus tenen tota la lliber-
tat perdecidir si volen firmar
uncontracte ambnosaltres o
no”, conclou.

L’oficinadeBarcelona té
cinc treballadors i gestiona
propde150expedientsa tot
l’Estat.Lamberti veumoltes
similitudsentreelmercatespa-
nyol i l’italià, onCoutot-Roeh-
rigéspresentdesde faanys,
coml’elevadaburocràciaen la
tramitaciód’herències i els vin-
clesmigratoris amb l’Amèrica
Llatina.L’obstacleprincipal
aquí són lesdiferènciesde lleis
entreautonomies, com
l’impostdesuccessions, quea
Catalunyaésmolt alt, “tot i que
aFrançaencarahoésmés”,diu
Lamberti. “És fotutqueuncosí
desisègrauhagidepagargai-
rebéun60%d’impostos sobre
unaherènciaquedesconeixia,
peròsempreésmilloralguna
cosaqueres”, afirma.La llei
francesapermetbuscar succes-
sors finsa la sisenageneració
[engraucol·lateral, és adir,
seguint la líniadecosins, inoen
grauascendentodescendent],
mentrequealnostrepaís
noméspermetheretar finsa la
quarta. “Aixòredueixelnostre
mercat”, es lamentaLamberti.g

El despatx francès
Coutot-Roehring,
líder mundial
en genealogia
successòria, acaba
d’obrir una oficina
a Barcelona per
oferir els seus
serveis de recerca
del successor
legítim d’una
herència en cas
que el difunt no
hagi deixat
testament. Al
mercat espanyol
no tenen gairebé
competidors.
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