
¿¿CCuuáánnddoo  uunn  jjuueezz  ppuueeddee      

DDeessiiggnnaarr  uunn  TTuuttoorr??  

  

UUnn  jjuueezz  ppuueeddee  ddiiccttaarr  uunnaa  oorrddeenn  ddee    

ddeessiiggnnaacciióónn  ddee  uunn  ttuuttoorr  ssiieemmpprree  qquuee    eell  

ssoolliicciittaannttee  hhaayyaa  eennttaabbllaaddoo  eell  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  

IInnccaappaacciiddaadd  ccoonnttrraa  uusstteedd  yy  hhaayyaa  pprroobbaaddoo  

qquuee  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ttoommaarr  yy  ccoommuunniiccaarr  

ddeecciissiioonneess  hhaa  ddiissmmiinnuuiiddoo  oo  eemmppeeoorraaddoo..  

      

¿¿QQuuiiéénn  ppuueeddee  sseerr  ddeessiiggnnaaddoo    

TTuuttoorr??  
  

EEll  ssoolliicciittaannttee  ddee  llaa  ttuutteellaa  ppuueeddee  sseerr  

ccuuaallqquuiieerr  ppeerrssoonnaa  iinntteerreessaaddaa  eenn  ssuu  

bbiieenneessttaarr..  EEll  ssoolliicciittaannttee  ppuueeddee  sseerr  ddeessiiggnnaaddoo  

ccoommoo  ttuuttoorr..  EEss  ffrreeccuueennttee  qquuee  sseeaa  uunnaa  

ppeerrssoonnaa  qquuee  uusstteedd  nnoo  hhuubbiieerraa  qquueerriiddoo  

ddeessiiggnnaarr..  DDeeppeennddiieennddoo  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  

ppeerrssoonnaa,,  eell  jjuueezz  ppooddrrííaa  ddeessiiggnnaarr  aa  aallgguuiieenn  

ffuueerraa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  nnoorrmmaallmmeennttee  aa  uunn  

aabbooggaaddoo..  

  

¿¿CCóómmoo  ssee  eevviittaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee    

SSoolliicciittaarr  TTuutteellaa??  
  

LLaa  mmeejjoorr  ffoorrmmaa  ddee  eevviittaarr  eessttee  ccoommpplliiccaaddoo  yy  

ccoossttoossoo  pprroocceessoo,,  eess  pprreeppaarraannddoo  uunn  

ddooccuummeennttoo  lleeggaall  llllaammaaddoo  ““ppooddeerr  ddee  

aabbooggaaddoo””..  
================================  

LLllaammee  aa  SSeenniioorrLLAAWW  CCeenntteerr  ppaarraa  mmaass  

iinnffoorrmmaacciióónn  aall  221155--998888--11224444..  

================================  

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN  

PPEERRSSOONNAALL::  

  TTeessttaammeennttooss,,  

  PPooddeerreess  yy  oottrrooss    

  DDooccuummeennttooss  
================================  

  

LLOO  QQUUEE    

NNEECCEESSIITTAA  SSAABBEERR  
  

SSeenniioorrLLAAWW  CCeenntteerr  
SSuuiittee  11550011,,  22  PPeennnn  CCeenntteerr  

11550000  JJFFKK  BBoouulleevvaarrdd    

((aaccrroossss  ffrroomm  LLoovvee  PPaarrkk))  

PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  PPAA    1199110022--11771188  

((221155))  998888--11224444  

wwwwww..sseenniioorrllaawwcceenntteerr..oorrgg  

¿¿QQuuéé  ssiiggiiffiiccaa  

PPllaanniiffiiccaacciióónn  PPeerrssoonnaall??  
  

LLaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ppeerrssoonnaall  ppaarraa  ggeennttee  ddee  

eeddaadd  aavvaannzzaaddaa  eess  iimmppoorrttaannttee  ccoommoo  

pprreevviissiióónn..  LLee  ddaa  aa  uunnoo  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  

eelleeggiirr  llaa  ppeerrssoonnaa  oo  ppeerrssoonnaass  ddeesseeaaddaass  ppaarraa  

aaccttuuaarr  eenn  ssuu  nnoommbbrree  yy  

aasseegguurraa  qquuee  ssuu  vvoolluunnttaadd  ssee  

vveerráá  ccuummpplliiddaa  ssii  lllleeggaa  eell  

mmoommeennttoo  eenn  eell  qquuee  uusstteedd  

yyaa  nnoo  ppuueeddee  eennccaarrggaarrssee  ddee  

ssuuss  aassuunnttooss  oo  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess..  EEssttee  ffoolllleettoo  

pprrooppoorrcciioonnaa  uunnaa  iiddeeaa  ssoobbrree  llaass  ddiiffeerreenntteess  

ffoorrmmaass  ddee  ppllaanniiffiiccaarr  eell  rreessttoo  ddee  ssuu  vviiddaa  yy  

aayyuuddaarr  aa  llooss  qquuee  uusstteedd  qquuiieerree..  

  

  

WWIILLLLSS  
  

¿¿QQuuéé  eess  uunn  tteessttaammeennttoo??  
  

UUnn  TTeessttaammeennttoo  eess  uunn  ddooccuummeennttoo  qquuee  llee  

pprrooppoorrcciioonnaa  aa  uusstteedd  eell  ccoonnttrrooll  ssoobbrree  llaa  

ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  ddeessppuuééss  ddee  ssuu  

ffaalllleecciimmiieennttoo..  
  

        ¿¿NNeecceessiittoo  uunn  tteessttaammeennttoo??                          
  

UUnn  TTeessttaammeennttoo  nnoo  eess  nneecceessaarriioo  ppeerroo  ssii  mmuuyy  

rreeccoommeennddaabbllee  ppoorr  vvaarriiaass  rraazzoonneess  ccoommoo  ssoonn  

eell  ccoonnttrrooll  ssoobbrree  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ssuu  

ppaattrriimmoonniioo  yy  eell  ffaacciilliittaarr  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

ddeell  mmiissmmoo  aa  llooss  eelleeggiiddooss  ppoorr  uusstteedd  aall  

ffaalllleecceerr..    

  

EEnn  ssuu  TTeessttaammeennttoo,,  uusstteedd  nnoommbbrraa  uunn  

eejjeeccuuttoorr  yy  ttaammbbiiéénn  ddeetteerrmmiinnaa  qquuiiéénn  ssoonn  ssuuss  

hheerreeddeerrooss..  

  

¿¿CCuuáánnddoo  eess  eeffeeccttiivvoo  uunn  

TTeessttaammeennttoo??  
  

AAll  ffaalllleecciimmiieennttoo..  EEll  EEjjeeccuuttoorr  nnoommbbrraaddoo  eenn  

eell  TTeessttaammeennttoo  ddeebbee  lllleevvaarrlloo  jjuunnttoo  ccoonn  eell  

CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  FFaalllleecciimmiieennttoo  aall  RReeggiissttrroo  ddee  

TTeessttaammeennttooss  ((RReeggiisstteerr  ooff  WWiillllss))  eenn  eell  

AAyyuunnttaammiieennttoo  ((CCiittyy  HHaallll)),,  CCuuaarrttoo  118800..  EEll  

RReeggiissttrroo  ddee  TTeessttaammeennttooss  iinnffoorrmmaarráá  aall  

EEjjeeccuuttoorr  ddee  llooss  ppaassooss  nneecceessaarriiooss  aa  ttoommaarr  

ppaarraa  aaddmmiinniissttrraarr  yy  lllleeggaarr  aa  uunnaa  ffiinnaall  

ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  sseeggúúnn  ddiissppoonnee  

eell  TTeessttaammeennttoo..  EEssttee  pprroocceessoo  ssee  llllaammaa  

VVaalliiddaacciióónn  ddee  TTeessttaammeennttoo  ((PPrroobbaattee))..  EEssttee  

pprroocceessoo  ppuueeddee  sseerr  eenn  ooccaassiioonneess  dduurraaddeerroo..  

  

  

LLIIVVIINNGG  WWIILLLLSS  

  

¿¿QQuuéé  eess  uunnaa  

““PPeennúúllttiimmaa  VVoolluunnttaadd””??  
  

LLoo  ddeennoommiinnaaddoo  uunnaa  ““PPeennúúllttiimmaa  VVoolluunnttaadd””,,  

eess  uunn  ddooccuummeennttoo  lleeggaallmmeennttee  vváálliiddoo  qquuee  

ddeetteerrmmiinnaa  yy  eexxpplliiccaa  ssuuss  pprreeffeerreenncciiaass  ssoobbrree  

qquuéé  ttiippoo  ddee  ttrraattaammiieennttooss  mmééddiiccooss  uusstteedd  

qquuiieerree  oo  nnoo  qquuiieerree  rreecciibbiirr  eenn  ccaassoo  ddee  qquuee  ssee  

eennccuueennttrree  eenn  uunn  eessttaaddoo  ddee  ccoommaa  oo  

iinnccoonnsscciieenncciiaa  ppeerrmmaanneennttee  oo  eenn  eessttaaddoo  

tteerrmmiinnaall  yy  nnoo  ppuueeddee  hhaabbllaarr  ppoorr  uusstteedd  

mmiissmmoo..  

  

  



  

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  mmiiss  ooppcciioonneess  eenn    

uunnaa  PPeennúúllttiimmaa  VVoolluunnttaadd??  

  
EEssttee  ddooccuummeennttoo  iinncclluuyyee  uunnaa  lliissttaa  iinnddiiccaannddoo  

ttrraattaammiieennttooss  eessppeeccííffiiccooss  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  

aacceeppttaarr  oo  rreecchhaazzaarr..  TTaammbbiiéénn  eexxiissttee  llaa  

ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  nnoommbbrraarr  uunn  ““ssuussttiittuuttoo””  ppaarraa  

aaccttuuaarr  eenn  ssuu  nnoommbbrree  yy  aasseegguurraarrssee  qquuee  ssuu  

vvoolluunnttaadd  sseerráá  ccuummpplliiddaa..  AAddeemmááss,,  mmeeddiiaannttee  

eessttee  ddooccuummeennttoo  uusstteedd  ppuueeddee,,  ssii  aassii  lloo  ddeesseeaa,,  

eexxpprreessaarr  ssuu  vvoolluunnttaadd  ddee  ddoonnaarr  ssuuss  óórrggaannooss..  

  

  

PPOODDEERR  DDEE  AABBOOGGAADDOO  

  
¿¿QQuuéé  eess  uunn  PPooddeerr  ddee  AAbbooggaaddoo??  
  

UUnn  PPooddeerr  ddee  

AAbbooggaaddoo  eess  uunn  

ddooccuummeennttoo  ppoorr  eell  

qquuee  uusstteedd  ddeessiiggnnaa  aa  

oottrraa  ppeerrssoonnaa  ppaarraa  

qquuee  aaccttúúee  eenn  ssuu  

nnoommbbrree..  EEll  qquuee  ccoonncceeddee  eell  ppooddeerr  eess  eell  

““ppooddeerrddaannttee””,,  yy  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  lloo  rreecciibbee  eess  

eell  ““aappooddeerraaddoo””  uu  aaggeennttee..  

  

¿¿SSeegguuiirráá  eeffeeccttiivvoo  eell    

PPooddeerr  ddee  AAbbooggaaddoo  ssii    

ssoobbrreevviieennee  mmii  IInnccaappaacciiddaadd??  
    

SSoollaammeennttee  eell  PPooddeerr  ddeennoommiinnaaddoo  ““dduurraabbllee””  

ccoonnttiinnuuaarráá  vviiggeennttee  ssii  ssoobbrreevviieennee  uunnaa  

iinnccaappaacciiddaadd..  

  

  

EEnn  PPeennnnssyyllvvaanniiaa,,  uunn  PPooddeerr  ddee  AAbbooggaaddoo  ssee  

pprreessuummee  dduurraaddeerroo  oo  ““dduurraabbllee””  aa  mmeennooss  qquuee  

eell  ddooccuummeennttoo  iinnddiiqquuee  lloo  ccoonnttrraarriioo..  

  

  

¿¿QQuuéé  PPooddeerreess  ppuueeddeenn    

CCoonncceeddeerrssee  aall  AAppooddeerraaddoo    

MMeeddiiaannttee  eessttee  DDooccuummeennttoo??  

  
CCuueessttiioonneess  ddee  ssaalluudd::  

  
  EEll  ppooddeerr  ddee  

ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  

ssoobbrree  ssaalluudd  eenn        

ggeenneerraall    

  

  EEll  ppooddeerr  ppaarraa  aauuttoorriizzaarr  ssuu  aaddmmiissiióónn  

eenn  iinnssttiittuucciioonneess  mmééddiiccaass  oo  aassiillooss  

  

  EEll  ppooddeerr  ddee  aacceeppttaarr  oo  rreecchhaazzaarr  

ttrraattaammiieennttoo  mmééddiiccoo  eenn  nnoommbbrree  ddeell  

ppaacciieennttee  

  

  

CCuueessttiioonneess  EEccoonnóómmiiccaass::  

  

  EEll  ppooddeerr  ppaarraa  pprreeppaarraarr  yy  ffiirrmmaarr  

cchheeqquueess  yy  ppaaggaarr  ffaaccttuurraass  

  
  EEll  ppooddeerr  ddee  ssoolliicciittaarr  pprreessttaacciioonneess  

ssoocciiaalleess  uu  oottrrooss  bbeenneeffiicciiooss;;  hhaacceerr  

ddoonnaacciioonneess;;  iinniicciiaarr  pplleeiittooss  ;;  ccrreeaarr  

ffiiddeeiiccoommiissooss;;  ddeeccllaarraarr  iimmppuueessttooss  yy  

rreeaalliizzaarr  ttrraannssaacccciioonneess  ddee  ccuuaallqquuiieerr  

ttiippoo  

  

  

  EEll  ppooddeerr  ddee  aallqquuiillaarr,,  hhiippootteeccaarr  oo  

vveennddeerr  pprrooppiieeddaaddeess  

  

  

¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  CCoonnttrrooll  

MMaanntteennggoo  ccuuaannddoo  uunn  PPooddeerr    

ddee  AAbbooggaaddoo  eemmppiieezzaa  oo  tteerrmmiinnaa??  
  

UUnn  PPooddeerr  ddee  AAbbooggaaddoo  ppuueeddee  sseerr  ccrreeaaddoo  

ppaarraa  ccoommeennzzaarr  ssuu  vviiggeenncciiaa  ccuuaannddoo  ooccuurrrraann  

cciieerrttooss  eevveennttooss,,  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  llaa  

iinnaaccaappaacciiddaadd  ddeell  

ppooddeerrddaannttee..      

TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  sseerr  ccrreeaaddoo  

ppaarraa  qquuee  ssuu  vviiggeenncciiaa  sseeaa  

lliimmiittaaddaa..    MMiieennttrraass  uusstteedd  eess  

ccoommppeetteennttee  ppaarraa  hhaacceerrlloo,,  eell  

PPooddeerr  ddee  AAbbooggaaddoo  ppuueeddee  sseerr  rreevvooccaaddoo  eenn  

ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo..  

  

  

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  VVeennttaajjaass  ddee  tteenneerr    

UUnn  PPooddeerr  ddee  AAbbooggaaddoo??  
    

UUnn  PPooddeerr  ddee  AAbbooggaaddoo  eess  uunn  eexxcceelleennttee  

ddooccuummeennttoo  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ppoorrqquuee  eess  

fflleexxiillbbllee  yy  ppeerrssoonnaalliizzaaddoo  yy  eess  rreeccoommeennddaaddoo  

ppoorr  llaa  LLeeyy  ddee  PPeennnnssyyllvvaanniiaa..  AAssiimmiissmmoo,,  

pprreevviieennee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  tteenneerr  qquuee  aaccuuddiirr  aa  

ccoossttoossooss    yy  ddrráássttiiccooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ccoommoo  

llaa  TTuutteellaa..  EEll  ddooccuummeennttoo  ddeebbee  aaddaappttaarrssee  aa  

llaass  nneecceessiiddaaddeess  yy  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  ccaaddaa  

uunnoo..  NNoo  eess  rreeccoommeennddaabbllee  eell  uussoo  ddee  

ffoorrmmuullaarriiooss  yyaa  eexxiisstteenntteess..    

  

  

  

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  DDeessvveennttaajjaass  ddeell  

PPooddeerr  ddee  AAbbooggaaddoo??  

  
LLaa  mmaayyoorr  ddeessvveennttaajjaa  eess  llaa  

ffaallttaa  ddee  ssuuppeerrvviissiióónn..    

TTaammbbiiéénn,,  llaa  mmaallaa  

eelleecccciióónn  ddeell  aappooddeerraaddoo  

ppuueeddee  lllleevvaarr  aall  aabbuussoo  yy  

eexxpplloottaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa..  

EEss  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  ddeessiiggnnaarr  aa  aallgguuiieenn  

hhoonneessttoo  yy  eenn  qquuiieenn  ssee  ppuueeddee  ccoonnffiiaarr..  

  

  

TTUUTTEELLAA  

    
¿¿QQuuéé  eess  uunn  TTuuttoorr??  

  
UUnn  TTuuttoorr  eess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeessiiggnnaaddaa  ppoorr  uunn  

jjuueezz  aa  llaa  qquuee  ssee  llee  ddaa  aauuttoorriizzaacciióónn  eenn  

ssiittuuaacciioonneess  eenn  llaass  qquuee  ssuu  

ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ttoommaarr  yy  

ccoommuunniiccaarr  ddeecciissiioonneess  hhaa  

ddiissmmiinnuuiiddoo  oo  eessttáá  

ttoottaallmmeennttee  iimmppeeddiiddaa..  

PPooddeerreess  ddeell  TTuuttoorr::  

**  SSuu  ccuuiiddaaddoo  ggeenneerraall,,  ccuussttooddiiaa  yy  

mmaanntteenniimmiieennttoo  

  

**  LLlleevvaannzzaa  ddee  ssuuss  aassuunnttooss  ffiinnaanncciieerrooss  

  

**  DDeetteerrmmiinnaarr  ddóónnddee  uusstteedd  vvaa  aa  vviivviirr  

  

**  PPrroovveeeerr  ccoonnsseennttiimmiieennttooss  nneecceessaarriiooss  oo  

aapprroovvaacciioonneess  eenn  ssuu  nnoommbbrree  

  

  

  

  

  


