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som — fundació   catalana  tutelar  
Aspanias és una entitat sense ànim de 
lucre que defensa els drets,  protegeix 
i vetlla per la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual 
o del desenvolupament  i  amb  la  
capacitat modificada judicialment a 
Catalunya.  

Va ser creada el 27 de març de 1987 i, 
actualment,  és  un  referent  entre 
les entitats tutelars, tant a l’Estat 
espanyol com a Catalunya.  Des del 
mes de maig de 1992, en què va ac-
ceptar la primera tutela,  ha anat assu-
mint cada vegada noves responsabili-
tats tutelars.  

Actualment, som — fundació està 
totalment orientada a les persones que 
tutela amb el compromís de donar-los 
el servei més òptim i amb la voluntat 
de millorar el servei amb la participa-
ció activa de tot el personal de l’enti-
tat,  mitjançant el treball en equip in-
terdisciplinari.  

qui som — 

Des dels seus orígens, som — funda-
ció ha estat dipositària de la confiança 
de moltes famílies que han volgut que  
en un futur ens féssim càrrec dels seus 
fills/familiars quan els pares faltessin, 
o no poguessin fer-se’n càrrec.   

D’una manera progressiva, s’han anat 
desenvolupant diferents activitats per 
poder donar suport a les necessitats 
demandades. 

serveis — 

projectes — 

En el procés 
per  millorar 
el nostre ser-
vei i la quali-
tat de vida de 
les persones 

tutelades, a som — fundació estem 

treballant en la implementació del 
model de qualitat de Plena Inclusión. 
Un equip de treball, format per quatre 
persones tutelades, un patró, un vo-
luntari i cinc professionals de l’entitat, 
estan fent una avaluació sobre la ges-
tió dels suports tutelars que oferim a 

les persones amb discapacitat in-
tel·lectual per tal de millorar la seva 
qualitat de vida, així com també  per 
fer una reflexió sobre els valors i as-
pectes ètics que guien la nostra entitat 
i una anàlisi sobre el sistema de gestió 
per fer-lo més eficient. 

implantació del sistema de gestió de la qualitat de Plena Inclusión   

INFORMACIÓ I  
ASSESSORAMENT  

 

Informar i orientar a persones 
que tenen un familiar amb dis-
capacitat intel·lectual, o profes-
sionals d’entitats, sobre el pro-
cés de modificació judicial de la 

capacitat.  

PRETUTELA  
 

Promocionar el coneixement 
mutu entre els familiars o tutors 
legals d’una persona amb disca-

pacitat intel·lectual i l’entitat, 
així com oferir-los la seguretat i 

la confiança de cara al futur. 

TUTELA  
 

Aquest servei, encomanat judi-
cialment, pretén vetllar pel 

benestar de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, oferir 
els suports necessaris i acompa-
nyar-la en el seu desenvolupa-
ment integral i la seva inclusió 

social. 

Des de l’abril de 2014 fins al mes 

d’octubre de 2015,  som — fundació 
ha disposat d’un conveni de 
col·laboració amb Dincat Plena Inclu-
sió per a la participació en la prova 
pilot Unitat de suport-envelliment 
actiu.  Aquesta unitat s’adreça a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual o del 
desenvolupament que han finalitzat o 

estan a punt de finalitzar l’etapa labo-
ral, a través de l’elaboració i desenvo-
lupament de plans personals i especí-
fics que contemplin activitats i suports 
ajustats a les necessitats de les perso-
nes beneficiàries.  

Hi han participat  6 persones  més 
grans de 45 anys.  

unitat de suport per a l’envelliment actiu  

 

363 

541 

Dades 2015 44 



som — fundació continua treballant per millorar l’autonomia 
de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolu-
pament i promoure l’autodeterminació.  Mostra d’això és la 

continuïtat del seu programa de Vida Independent.   

El programa pretén oferir el suport i l’ajuda necessària per ad-
quirir els hàbits suficients per poder viure de forma indepen-
dent en el propi domicili, contribuir en el desenvolupament de 

la persona en les activitats de la vida diària i fomentar l’auto-
nomia personal com a mitjà de ple desenvolupament i 

benestar personal. 

som — fundació ha creat un Espai 
de Reflexió Ètica en Serveis So-
cials (ERESS).   Es tracta  d’un 

òrgan consultiu no vinculant que re-
flexionarà i donarà resposta sobre 
qüestions ètiques que poden afectar 

les persones tutelades i pretuteles 
que atenem; així com també el nostre 

equip de professionals, personal 
de voluntariat o qualsevol per-
sona o família vinculada a l’en-

titat.   

L'Espai de Reflexió Ètica en Serveis 

Social (ERESS) de  som — fundació 
vol ser un espai en el qual la delibera-
ció sobre diferents problemàtiques 

ètiques pugui aportar un assessora-
ment que ajudi a qualsevol per-
sona vinculada a l’entitat a re-
soldre qüestions i dubtes de ca-
ràcter ètic del dia a dia.  

eress 

som — fundació col·labora amb la 
Fundació Catalan Síndrome de Down 

(FCSD) en el programa d’assistèn-

cia. La finalitat del Programa és oferir 
la figura de l’assistència a totes aque-
lles persones que per la seva discapaci-

tat la vulguin demanar. 

programa d’assistència  

Durant aquest any 2015 la fundació 

ha participat també al Projecte 

TOPSIDE – “Els companys de 
suport entre les persones amb 
discapacitat intel·lectual”, amb 

l’objectiu d’impulsar el rol de 

“Company de suport”.  S’ha creat 
un grup, format per cinc persones 
amb discapacitat intel·lectual, a les 
quals l’entitat dóna suport,  que han 
rebut una formació per estar prepara-
des i rebre amb positivitat i d’una ma-

nera assertiva a  les  noves persones 
que arribin a la fundació per primer 
cop, i també a tots aquells i aquelles 
que ja formen part de la nostra entitat 
i que ho puguin necessitar per resol-
dre les dificultats amb què es trobin 
en el dia a dia.  El grup  està reforçat 
per dos professionals de l’entitat que 
desenvolupen el paper de facilitadors. 

vida independent 

49 beneficiaris Programa 

de Servei de suport a  
l’autonomia pel SISPAP 

30 beneficiaris del   

Servei d’atenció a domicili 
de l’Ajuntament 

40 persones 

compten amb 
suport privat 

16 persones amb el 

suport addicional 
d’un auxiliar de la 

fundació 

85 persones 

amb necessitat de 
suport extern 

addicional 

220 persones amb el projecte  
Vida Independent 

topside “Els companys de suport” 

El projecte presentat al Departa-
ment de Benestar Social i Famí-
lia per al desenvolupament d’a-
tenció a les famílies en situació 
de vulnerabilitat social, específica-

ment aquelles que tenen infants a càr-
rec, ha permès disposar d’ajudes eco-
nòmiques adreçades a cobrir les ne-
cessitats bàsiques d’alimentació, higie-
ne, vestimenta, medicaments o altres 
productes per millorar o preservar la 

salut i per cobrir les  despeses de man-
teniment bàsic de la llar d’aquestes 
famílies.     

S’han    beneficiat    d’aquest   projecte   

6 famílies i  9 infants. 

desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat  



Responsable d'àrea

Referents comptables

Referent administratiu

Cap de comptabilitat

Personal administratiu

1

7

1

1

3

El Patronat és l’òrgan de govern de la fundació, a la qual administra i representa, d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assu-
meix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.   

Formen part del patronat: un patró en cap, un president d’honor, un president, dos vicepresidents, una tresorera i cinc 
vocals. 

organització — 

equip som  — fundació 

Per garantir una bona gestió de les tuteles encomanades,  l’entitat compta amb les àrees que detallem a continuació:   

àrea jurídica  

Elabora de manera informatitzada una comptabilitat indi-
vidual per a cada persona i presenta els comptes detallats 
als estaments judicials perquè siguin aprovats, per tal de 
garantir el compliment escrupolós de representants 
patrimonials i administratius de les persones a les quals 
l’entitat dóna suport.  

L’àrea administrativocomptable la formen 13 professio-

nals.   

altres àrees 

L’àrea de RRHH / Qualitat  s’encarrega de la gestió del personal, al ma-
teix temps que és responsable de la implantació i supervisió del projecte de 
Qualitat.   

L’àrea de Comunicació és responsable de la implantació del Pla de Co-
municació i del Pla de Captació de fons. 

L’Auxiliar de Manteniment es dedica a solucionar les incidències/
avaries que es presentin en els domicilis de les persones que protegim. 

El Director-Gerent gestiona els recursos de l’entitat i compta amb el su-
port d’un adjunt. 

programa de Voluntariat 

El voluntari o voluntària tutelar participa activament en la missió de som — fundació, mitjançant l’establiment d’una 
relació personal i individualitzada, que perdura en el temps, amb una persona amb discapacitat intel·lectual o del 

desenvolupament.    El  Programa  de  Voluntariat està desenvolupat per  1 responsable. 

àrea social  

patronat 

àrea administrativocomptable  

Es l’àrea encarregada de treballar perquè els drets de les 
persones, a les quals l’entitat dóna suport, siguin 
respectats, un cop el Jutge ha decidit que n’assumim 
aquesta responsabilitat. 

L’àrea jurídica la formen 3 professionals: dos advocats i 

un administratiu. 

Director - Gerent 

1 RRHH / 
Qualitat 

Adjunt a 
Gerència 

1                    
Comunicació 

1  Auxiliar  
manteniment 

L’àrea social supervisa tots els aspectes de la vida de la 
persona tutelada i en fan un seguiment, facilitant i cer-
cant els suports necessaris i oferint una atenció indi-
vidualitzada, mitjançant visites periòdiques als respec-
tius centres i domicilis on viuen.   

L’àrea social està formada per 37 professionals. 

programa de Pretutela 

El programa de Pretutela, informa i realitza el seguiment 
de les famílies que desitgen que la fundació es faci càrrec 
del seu familiar en el futur.   Un dels objectius del pro-
grama és promocionar el coneixement mutu entre els 
pares o familiars o tutors legals d’una persona amb disca-
pacitat intel·lectual i l’entitat, així com també oferir-los 
la seguretat i la confiança de cara al futur. 

El Programa està desenvolupat per 1 responsable. 

Responsable àrea social

Coordinador àrea social

Referents tutela

Auxiliars

1

1

16

19



dades d’activitat — 

363 
pretuteles 

221 
pretuteles de primer grau 

252 
pretuteles amb 
procedència de 

família 

111 
pretuteles amb          

procedència de: 
serveis socials 

recursos residencials 
entitats socials 

jutjats 
comissió de tuteles 

541 
tuteles  

 

8 
baixes 

51 
altes 

A finals de l’any 2015, el programa de Pretutela tenia compta-
bilitzat 363 expedients, els quals han arribat a través de famílies, 
entitats socials, recursos residencials, Serveis Socials, Jutjats i 
Comissió de Tuteles.  Els casos de pretuteles procedents de 
famílies representen el 69% del total.  

A través del programa de Pretutela,  som — fundació ha 

informat les famílies i els professionals sobre el procediment de 
modificació de la capacitat i sobre com preparar el futur de les 
persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i, 
també, sobre la tasca que desenvolupa l’entitat. 

90 
entrevistes 
personals 

19 
casos en       

seguiment 

44 
famílies han rebut   

assessorament jurídic 

Des  de  maig  de  l’any  1992, en què 

som — fundació va acceptar la primera 
tutela, de forma continuada ha anat as-
sumint noves responsabilitats tutelars, 

fins arribar a les 541 tuteles assumides 
el 31 de desembre de 2015.  

evolució de tuteles  

dades dels serveis de l’entitat en 2015  

altres activitats en 2015  

Cada  mes  s’han   celebrat   els  berenars al   local de la 
Fundació Pere Tarrés de 
Barcelona,   als   quals  
han  assistit  una  mitja-

na de  100 persones, 
entre persones a les 
quals l’entitat dóna su-
port, professionals  i 
integrants del Programa 
de Voluntariat.  
 

Al mes d’abril, el  berenar se celebra a la Feria d’Abril, a 
la caseta de la Hermandad de los 
Romeros al  Fòrum de Barcelona.   
 

El dinar de Nadal es una festa 
tradicional a la  fundació.  A l’última 

celebració van assistir-hi  430 parti-
cipants, entre persones a qui l’enti-
tat dóna suport, voluntaris i voluntà-
ries, patrons i professionals.  
 

som — fundació ha estat convidada a diverses jornades i ta-

llers, organitzades per altres entitats, per informar sobre temes 

relacionats amb la tutela i la capacitat modificada judicialment.  

20 
jornades i 

tallers 

1 
dedicades a 

voluntaris/es 

3 
         dedicades a 

professionals 

16 
destinades a famílies de persones amb 

discapacitat 

El servei de Tutela, continua el seu creixement continuat i ha 
assolit 51 noves altes durant el 2015.  La causa de les baixes ha 
estat per defuncions. 

1992
a

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

163
187

222
250

279

317

360
387

406
422

459

498

541



Més  de   la   meitat   de   les   persones  tu-

telades  per  som — fundació són  homes. 

Les persones tutelades per  som — fundació són més 
grans de 18 anys.  Actualment,  el 92% de les tuteles 
tenen entre 20 i 69 anys.    
Els grups de 18-19 anys i més de 70 anys només repre-
senten el 8% de les tuteles.   

perfil de les persones tutelades — 

Tot i que, som — fundació atén a persones arreu de la 
geografia catalana, la realitat és la concentració de tu-
teles a la província de Barcelona i, concretament, 
dins el barcelonès i les seves comarques limítrofes. 

El 68% de les persones a qui l’entitat dóna suport, pre-

senta un grau de discapacitat superior al 65%.  

sexe  

edat  lloc de residència  

grau de discapacitat  

situació ocupacional  

Una de les fites importants és poder tenir el màxim 
nombre de persones ateses en situació laboral activa.   
   
 
En aquests moments, només el 21% de persones 
amb discapacitat intel·lectual, a les quals l’en-

titat dóna suport es considera població activa, i 
d’aquest grup el 85% està treballant.  El 79% de les 
persones restants, no es poden incorporar al mercat 
laboral a causa de les casuístiques específiques de la 
seva capacitat. 

Dones

43,3%

Homes

56,7%

18 - 19 anys

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

>80  anys Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

485

11

38

7

21%

14%
7%

21%

2%
3%

4%
4%

21%

3%

Activitats residencials

CET

SOI

STO

STO amb auxiliar

Empresa ordinària

Altres

Jubilats

Desocupats

Aturats

4%

12%

16%

27%

21%

13%
7%

0 a 35%

36% a 50%

51% a 65%

66% a 75%

76% a 85%

85% a 95%

>95%



< 1 any 1 a 5 anys 5 a 10 anys > 10 anys

20 20 26 6

9,7%

20,8%

36,1%

33,3%

<25 anys

26 - 40

41 - 65

> 65 anys

L’objectiu fonamental de les persones que formen part del Programa 
de Voluntariat és proporcionar suport afectiu a la persona amb 
discapacitat intel·lectual o del desenvolupament que acompanyen,  
col·laborant de forma desinteressada per millorar la seva qualitat de 
vida. 
El voluntari o voluntària tutelar participa activament en la 
missió de som — fundació, mitjançant l’establiment d’una relació 
personal, que perdura en el temps, amb una persona amb discapaci-
tat intel·lectual o del desenvolupament, i en potencia les capacitats i el benestar emocional  acompanyant-la, 
així, en el seu projecte personal al llarg de la seva vida. 

La quantitat de despesa més elevada és la corresponent al Personal i al 
Traspàs d’ajuts.  
 
La partida més important d’ingressos prové de les subvencions públi-
ques i ajudes privades. 
 
Finalment, la part més important dels recursos es destina a la finalitat 
fundacional de l'entitat: donar suport a les persones que la fundació té a 
càrrec seu. 
 

relació de despeses i d’ingressos —  

programa de voluntariat — 

edat  

sexe  

antiguitat  

perfil del voluntariat   

Més de la meitat de les persones que formen 
part del Programa de Voluntariat són dones. 

Respecte a l’edat, el grup més important tenen 
més de 41 anys.   
Les persones més joves encara representen el volum 
més baix d’aquest col·lectiu. 

La   majoria  de  voluntaris fa més d’1 any que desenvo-
lupen la  seva tasca amb la fundació, però el grup més 
fidel és el que fa entre 5 i 10 anys que hi 
col·laboren.   

72 
voluntaris/es 

 

7 
baixes 

27 
altes 

89 
persones tutelades amb                       

voluntari/a assignat 

INGRESSOS 

Subvencions 1.382.739,89 

Donatius 19.160,16 

Retribució Tutor 153.153,06 

Programes 5.000,00 

Ajuts 1.293.195,20 

Altres Ingressos 31.327,45 

TOTAL INGRESSOS 2.884.575,76 

DESPESES 

Personal 1.347.640,81 

Lloguers 42.593,38 

Subministraments 64.281,75 

Serveis Exteriors 144.644,05 

Traspàs d’Ajuts 1.149.088,95 

Amortitzacions 17.477,76 

Altres despeses 39.386,37 

TOTAL DESPESES 2.805.113,07 

destinació 
dels  

ingressos  

Dones

59,7%

Homes

40,3%

2% 2%

85%

2%
2%2% 5%

Informació i
assessorament
Pretutela

Tutela

Suport a la tutela

Projecte Vida
Independent
Voluntariat

Administració



Amb la col·laboració de: 

En conveni amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Administracions 
públiques 

Associacions Altres entitats 


