
memòria memòria memòria 2016 2016 2016    

donem suport en la presa de  

decisions a les persones  

amb discapacitat intel·lectual  



Som – Fundació   Catalana  Tute-

lar  és una entitat sense ànim de 

lucre que defensa els drets,  prote-

geix i vetlla per la qualitat de vida de 

les persones amb discapacitat in-

tel·lectual o del desenvolupament,  i  

amb  la  capacitat modificada judici-

alment a Catalunya.  

Va ser creada el 27 de març de 1987 

i, actualment,  és  un  referent  en-

tre les entitats tutelars, tant a 

l’Estat espanyol com a Catalunya.  

Des del mes de maig de 1992, en 

què va acceptar la primera tutela,  

ha anat assumint cada vegada noves 

responsabilitats 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 participació activa de tot el 

personal de l’entitat,  mitjançant el 

treball en equip interdisciplinari.   

qui som — 

Som – Fundació ha estat diposità-

ria, des dels seus orígens,  de la 

confiança de moltes famílies que 

han volgut  que  ens féssim càrrec 

dels seus fills / familiars quan els pa-

res faltessin o no poguessin fer-se’n 

càrrec.   

D’una manera progressiva, s’han 

anat desenvolupant diferents activi-

tats per poder donar suport a les ne-

cessitats demandades. 

serveis — 

defensa dels drets de les persones 

Aquest servei, encomanat judicialment, 
pretén vetllar pel benestar de les perso-

nes amb discapacitat intel·lectual, 
oferir els suports necessaris    

i acompanyar-la en el 
seu desenvolupament 

integral, i la seva              
inclusió social. 

Promocionar el coneixement mutu 
entre els familiars o tutors legals 
d’una persona amb discapacitat 
intel·lectual i l’entitat, així com   

oferir-los la seguretat i la          
confiança de cara                        

al futur. 

350 566 350 

INFORMACIÓ I  
ASSESSORAMENT 

Informar i orientar a persones que 
tenen un familiar amb discapacitat 

intel·lectual, o professionals    
d’entitats, sobre el procés de   

modificació judicial de la          
capacitat.  

L’entitat reivindica, si ens ho dema-

nen,  el  dret de sufragi per a 

aquelles persones que n’estiguin pri-

vades en la seva sentència de modifi-

cació de la capacitat.   

Igualment, s'encarrega d’assessorar 

a les persones protegides quan volen 

testar exercint el seu dret de la 

manera regulada per la Llei, i d’a-

torgar el document de voluntats 

anticipades quan volen preveure  

què desitjarien que els passés si arri-

bessin a una situació de malaltia irre-

versible. 

D’altra banda, durant el 2016 l’entitat 

ha continuat col·laborant amb la 

Fundació Síndrome de Down per tal 

d’exercir el càrrec d’Assistent que 

regula el Codi Civil Català. 
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programes i projectes — 

En la fundació estem treballant en el 

procés d’implementació del model de 

qualitat  de  Plena  Inclusión  per 

millorar el nostre servei i la qua-

litat de vida de les persones a 

qui donem suport.  

Un equip de treball, format per qua-

tre persones tutelades, un patró, un 

voluntari i cinc professionals de l’enti-

tat, estan fent una avaluació sobre 

la gestió dels suports tutelars que 

oferim a les persones amb discapaci-

tat intel·lectual per tal de millorar la 

seva qualitat de vida, així com també  

per fer una reflexió sobre els valors i 

aspectes ètics que guien la nostra 

entitat, i una anàlisi sobre el sistema 

de gestió per fer-lo més eficient. 

implementació del sistema de gestió de la qualitat de Plena Inclusión   

PRETUTELA 

TUTELA 



Hem  col·laborat  amb  les  entitats 

Futudis i Futubide per implementar 

un sistema estandarditzat de suport a 

cada persona amb l’objectiu de faci-

litar el procés de coneixement i 

decisió en relació amb la seva 

economia.  Aquest sistema contem-

pla la creació d’un material senzill i de 

fàcil adequació amb la informació de 

la situació econòmica de cada perso-

na en forma de pictogrames per afa-

vorir la comprensió de les dades eco-

nòmiques. 

D’altra banda, s’ha creat un material 

de suport per facilitar  la  comprensió 

i  afavorir la  implicació en  les 

sessions  del Pla de Treball Indi-

vidualitzat, adreçat a aconseguir les 

fites del projecte de vida de les per-

sones a qui donem suport.  

millorant l’accessibilitat cognitiva 

sistema de gestió amb metodologia SCRUM 

Durant l’any 2016, hem incorporat en 

tots els equips de treball la metodolo-

gia SCRUM. Es tracta d’un procés de 

treball en el qual s’aplica de forma 

regular un conjunt de bones 

pràctiques per treballar de forma 

col·laborativa, en equip, i obtenir el 

millor resultat possible.  

Concretament, l’SCRUM ha permès 

als equips de treball millorar la comu-

nicació i el compromís, identificar i 

compartir les responsabilitats, i les 

prioritats, així com millorar la res-

posta a les 

necessitats 

de les per-

sones tute-

lades que 

atenem. 

eress 

Som – Fundació continua desenvolu-
pant l’Espai de Reflexió Ètica en 
Serveis Socials (ERESS).  Es tracta  
d’un òrgan consultiu no vinculant que 
reflexiona i dóna 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 perso-
na o família vinculada a l’entitat.   

L'ERESS és un espai en el qual la deli-

beració sobre diferents problemàti-
ques ètiques aporta un assessora-
ment que ajuda a qualsevol per-
sona vinculada a l’entitat a resol-
dre qüestions i dubtes de caràcter 
ètic del dia a dia.  

desenvolupament d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat  
El projecte ofereix ajudes econòmi-

ques per cobrir les necessitats bà-

siques d’alimentació, higiene, vesti-

menta, medicaments o altres produc-

tes d’un grup de famílies en situació 

de vulnerabilitat social, específica-

ment les que tenen infants a càrrec.   

L’objectiu és millorar o preservar la 

salut i cobrir les  despeses de mante-

niment bàsic de la seva llar. 

El projecte compta al suport del De-

partament de Benestar Social i 

Família.  

Se n’han    

beneficiat      

6 famílies 

i                

9 infants 

 

 

Som – Fundació continua treballant 

amb el programa de Vida Indepen-

dent per millorar l’autonomia de les 

persones amb discapacitat in-

tel·lectual i promoure l’autodetermi-

nació.   

El programa ofereix l’ajuda necessà-

ria per adquirir els hàbits suficients 

per  poder  viure  de manera inde-

pendent, contribuir  en  el  desenvo-

lupament de la persona en les activi-

tats de la vida diària i fomentar 

l’autonomia personal com a mitjà 

de ple desenvolupament i benestar 

personal.  

L’entitat forma part del grup de Di-

versitat funcional de l’Acord Ciu-

tadà per una Barcelona Inclusiva 

de l’Ajuntament de la ciutat comtal. 

Aquest grup col·labora amb l’àrea de 

drets socials de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat per crear 

un cens d’habitatge independent, 

definir els punts en comú i acordar un 

consens de criteris d'observació en la 

diversitat de models d'habitatge de 

Vida Independent. 

vida independent 

237 persones amb el  

programa Vida Independent  

36      
amb parella 

136                            
soles i/o compartint pis 

65            
amb família 

acompanya’m 
El pro-

jecte té 

per ob-

j e c t i u 

que les 

persones 

protegi-

des per l’entitat, i que ho requereixin, 

puguin disposar del suport d’una per-

sona que realitzi els acompanyaments 

necessaris per garantir la cobertu-

ra de les seves necessitats mèdi-

ques.  Se n’han beneficiat 66 per-

sones que han comptat amb una 

adaptació de l’assistència mèdica i un 

suport de salut.  

El projecte ha comptat amb la 

col·laboració   de   la  Fundación 

Romanillos i l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 



organització — 

equip de Som – Fundació  

Per garantir una bona gestió de les tuteles encomanades, l’entitat compta amb 69 professionals distribuïts de la 

següent forma: 

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 integrat en l’àrea social i el desenvolupa 1 responsable. 

El Patronat és l’òrgan de govern de la fundació, a la qual administra i representa, d’acord amb la Llei i els Esta-

tuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.   

patronat 

àrea jurídica  

Es l’àrea encarregada del seguiment dels procedi-

ments de protecció de les persones amb disca-

pacitat intel·lectual a qui donem suport, i de tots 

els  procediments  judicials  derivats dels drets i in-

teressos dels usuaris. 

L’àrea jurídica la formen 3 professionals: dos referents 

jurídics i un administratiu. 

pretutela 

El programa de Pretutela està integrat en l’àrea social.  

El Programa informa i realitza el seguiment de les famí-

lies que desitgen que la fundació es faci càrrec del seu 

familiar un cop ells ja no puguin fer-ho.  Un dels objec-

tius del programa és promocionar el coneixement 

mutu entre els pares o familiars o tutors legals d’una 

persona amb discapacitat intel·lectual i l’entitat, així 

com també oferir-los la seguretat i la confiança de 

cara al futur. 

El Programa està desenvolupat per 2 professionals: un 

responsable i un auxiliar de pretutela. 

Elabora de manera informatitzada una comptabilitat 

individual 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 16 professio-

nals.   

àrea social  àrea administrativocomptable  

L’àrea social supervisa tots els aspectes de la vida de la 

persona tutelada i en fan un seguiment: faciliten i 

cerquen els suports necessaris i ofereixen una 

atenció individualitzada, amb visites periòdiques als 

respectius centres i domicilis on viuen.   

L’àrea social està formada per 41 professionals. 

1  
Cap de Comptabilitat 

1  
Responsable 

d’àrea 9  
Referents  

comptables 

5  
Administratius 

1  
Responsable 

d’área 

1  
Coordinador 

17  
Referents de 

tutela 

22 
Auxiliars de 

tutela 

altres àrees 

L’àrea de RRHH / Qualitat  s’encarrega de la gestió 

del personal, al mateix temps que és responsable de la 

implementació i supervisió del projecte de Qualitat.   

L’àrea  de  Comunicació  és  responsable  de  la  im-

plementació  del  Pla  de  Comunicació i del Pla de Cap-

tació de fons. 

L’àrea de Manteniment es dedica a solucionar les inci-

dències i/o avaries que es presentin en els domicilis de 

les persones a qui donem suport.  

El director-gerent gestiona els recursos de l’entitat i 

compta amb el suport d’un adjunt. 

Director-gerent 

Adjunt a 
Gerència 

Comunicació Manteniment 
RRHH / 
Qualitat 

Auxiliar Auxiliar 
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dades d’activitat — 

399 
pretuteles 

253 
pretuteles de primer grau 

318 
pretuteles amb 
procedència de 

família 

81 
pretuteles amb          

procedència de: 
serveis socials 

recursos residencials 
entitats socials, jutjats 

comissió de tuteles 

566 
tuteles  

14 
baixes 

39 
altes 

A finals de l’any 2016, l’àrea de Pretutela tenia comptabilit-

zat 399 expedients,  els  quals  han arribat a través de famí-

lies, entitats socials, recursos residencials, Serveis Socials, 

Jutjats i Comissió de Tuteles.   

Els casos de pretuteles procedents de famílies representen 

el 80% 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 desenvo-

lupament i, també, sobre la tasca que desenvolupa l’entitat. 

Des  de  maig  de  l’any  1992, en què 

Som – Fundació va acceptar la primera 

tutela, de forma continuada ha anat assu-

mint noves responsabilitats tutelars, fins 

arribar a les  566 tuteles  assumides el 

31 de desembre de 2016.  

evolució de tuteles  

dades dels serveis de l’entitat en 2016 

altres activitats en 2016  

Durant l’any se celebren unes activitats periòdiques amb 

les persones a les quals l’entitat dóna suport, professio-

nals i integrants del Programa de 

Voluntariat, com ara: 

 Berenars mensuals, que es 

realitzen al local de la Fundació 

Pere Tarrés de Barcelona, en els   

quals  han  assis-

tit  una  mitjana de 110 persones.   

 Dinar de Nadal, una festa tradi-

cional de la  fundació amb l’assistèn-

cia de 477 participants.   

 Feria d’Abril, a la caseta de la Hermandad de los 

Romeros al  Fòrum de Barcelona, amb la participació 

de 295 persones.  

Aquest any també hem pogut gaudir d’una trobada amb 

molt de ritme, assistint al Primavera Sound.  En 

aquesta ocasió 

ens  vam reunir 

46 persones per 

escoltar la bona 

música dels con-

certs. 

 

Som – Fundació ha estat convidada en diverses jornades i 

tallers, organitzades per altres entitats, per informar sobre 

temes relacionats amb la tutela, el procés de modificació de 

la capacitat i les diverses figures de protecció.  

El servei de Tutela, continua el seu creixement i ha assolit 

39 noves altes durant el 2016.  El 70% de les baixes ha es-

tat per defunció. 

33 
jornades i 

tallers 

3 
         dedicades 

a professionals 

30 
destinades a famílies 

de persones amb 
discapacitat 

38 
famílies que han rebut   
assessorament jurídic 

82 
entrevistes personals 



16%

4%

1%

4%

24%

6%

21%

1%

3%

20%

509

12

39
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Barcelona Girona Lleida Tarragona

Del total de 566 persones a qui Som – Fundació dóna suport, més de la meitat  
són homes. 

El grup de persones entre 18 i 19 anys representa el 

segment més petit, ja que l’entitat únicament tutela a 

les persones majors d’edat.  

En l’actualitat, el 79% de les persones a qui do-

nem suport tenen entre 20 i 59 anys. 

perfil de les persones tutelades — 

Tot i que, Som – Fundació atén a persones arreu de la 

geografia catalana, la realitat és que el  90% de les 

tuteles es concentren a la província de Barcelo-

na i, concretament, dins el barcelonès i les seves co-

marques limítrofes. 

El 69% de les persones a qui l’entitat dóna suport, presenta 

un grau de discapacitat superior al 65%. 

edat  lloc de residència  

grau de discapacitat  

situació ocupacional  

Una de les fites importants de l’entitat és poder 

tenir el màxim nombre de persones ateses en 

situació laboral activa.   

   

En l’actualitat, només el 24% 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 restant 76% de les persones tutelades no es 

poden incorporar al mercat laboral a causa de la 

situació específica de la seva capacitat. 

Anys 

  43%   57% 

3%

11%

17%

28%

21%

13%
7%

0 a 35%

36% a 50%

51% a 65%

66% a 75%

76% a 85%

85% a 95%

>95%

18 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

>80  anys

1%

16%

20%

20%

24%

15%

4%

1%



< 25 anys

25 a 40

41 a 65

> 65 anys

6%

28%

37%

29%

12%

48%

33%

7%

< 1 any

1 a 5 anys

5 a 10 anys

> 10 anys

4
%

2
%

75%

2
% 2
%

Informació i assessorament

Pretutela

Tutela

Suport a la tutela

Administració

Projecte Vida Independent

Voluntariat

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 discapacitat in-

tel·lectual o del desenvolupa-

ment, i en potencia les ca-

pacitats i el benestar emo-

cional  acompanyant-la, així, en el seu projecte personal al llarg de la seva 

vida.   

En l’actualitat 91 persones tutelades tenen un voluntari o voluntària que els 

acompanya en activitats d’oci. 

Al 2016 vam crear un Espai de Trobada amb les persones voluntàries per 

reforçar la seva tasca, reflexionar sobre els temes que els preocupen i facilitar 

l’intercanvi d’experiències i coneixements.    

La despesa més important correspon a les partides de Personal i a la de 

Traspàs d’ajuts que es facilita a les persones tutelades que requereixen 

d’ajudes addicionals. 

 

La quantitat més significativa d’ingressos prové de les subvencions públi-

ques i de les ajudes privades, i se’n destina el 75% a la finalitat fundacio-

nal de l'entitat: donar suport a les persones que la fundació té a càrrec 

seu. 

programa de voluntariat — 

perfil del voluntariat   

El 67% de les persones que formen part del Programa de Voluntariat són dones. 

INGRESSOS 

Subvencions 1.512.835,40 

Donatius 12.997,11 

Retribució Tutor 163.266,54 

Programes 23.680,00 

Ajuts 1.459.307,26 

Altres Ingressos 66.074,81 

TOTAL INGRESSOS 3.238.161,12 

DESPESES 

Personal 1.514.011,35 

Lloguers 46.258,21 

Subministraments 59.006,25 

Serveis Exteriors 140.282,67 

Traspàs d’Ajuts 1.259.053,46 

Amortitzacions 26.308,37 

Altres despeses 30.814,46 

TOTAL DESPESES 3.075.734,77 

destinació 
dels  

ingressos  

  67%   33% 

edat  antiguitat  

El 88% dels integrants al Programa de Voluntariat  

col·laboren amb la fundació des de fa més d’1 any, i el 

grup més nombrós és el que hi participa durant 

l’interval d’1 a 5 anys.   

relació de despeses i d’ingressos —  

El 66% de les persones voluntàries tenen més 

de 40 anys.    

Les persones més joves encara representen el volum 

més baix d’aquest col·lectiu. 

81 

voluntaris/es 

91 
    persones tutelades amb 

voluntari/a assignat 

26 

baixes 

6 

altes 



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 

Sant Fructuós, 12,  baixos 

08004 Barcelona 

T. 932 980 301  -  F. 932 980 112 

informacio@somfundacio.org  

www.somfundacio.org    


