
“que se senti
estimat, que es 
protegeixin els seus 
drets, que tingui 
qualitat de vida”

— fundació catalana
tutelar Aspanias

som 





PREVISIÓ ÉS 
PROTECCIÓ

Segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística, referent 
a l’any 2005, l’esperança mitjana de vida del nostre país supera ja els 
80 anys. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, aquest 
increment continuat implica un gran esforç dels serveis socials i insti-
tucions per adaptar-se a la nova realitat.

Cal preveure el futur de les persones amb discapacitat intel·lectual per 
evitar situacions d’indefensió o desemparament, per assegurar la pro-
tecció dels seus drets quan els seus pares ja no se’n poden ocupar i per 
intentar assegurar i millorar la seva qualitat de vida. 

És per tot això que sorgiren les Fundacions Tutelars. Són entitats sense 
ànim de lucre que defensen els drets de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, les protegeixen i vetllen per la seva qualitat de vida. Per 
tant, és important entendre conceptes abstractes i complicats com 
incapacitació, tutela, curatela i pretutela.



INCAPACITAR
ÉS DEFENSAR

La incapacitació sempre ha de ser entesa en sentit positiu. Es tracta 
d’un procés judicial que, mitjançant una sentència, determina que 
la persona no posseeix la capacitat suficient per autogovernar-se. Per 
tant, incapacitar significa protegir els drets, defensar i vetllar per algú 
que no pot tenir cura ni de si mateix ni dels seus béns.

Ningú no pot ser declarat incapacitat si no és mitjançant una sen-
tència judicial. Només un jutge pot declarar incapaç una persona i 
la seva sentència en determinarà l’extensió i els límits. La incapacita-
ció pot ser total o parcial i, en aquest cas, la sentència especificarà en 
quins actes concrets la persona és incapaç.

La incapacitació no és el mateix que la manca d’autonomia. Una per-
sona incapacitada pot viure autònomament. De la mateixa manera, 
tampoc suposa necessàriament la pèrdua de drets de la persona. Pot 
ser propietari, rebre una pensió, vendre i comprar... encara que li cal 
l’assistència de qui el tutela. A més, la incapacitació és revisable sem-
pre que canviïn les circumstàncies que la motivaren.



TUTELAR ÉS 
REPRESENTAR

La tutela és la conseqüència lògica del procés d’incapacitació. Si una 
persona no pot gestionar directament la seva vida, algú ho ha de fer 
per ella. Tutelar és representar la persona declarada judicialment inca-
paç, assegurar-ne la seva protecció, administrar i guardar els seus béns 
i vetllar perquè tingui una bona qualitat de vida. Però, en cap cas, 
significa conviure o convertir-se en membre d’una família.

La tutela cal quan la persona ja està incapacitada i els pares han mort 
o no poden complir amb les seves funcions. Pot ser tutor tota per-
sona física o jurídica (entitats com associacions o fundacions sense 
ànim de lucre) designada pels seus pares en el testament. Però és el 
jutge qui constitueix legalment la tutela, qui nomena els tutors.

Sorgeixen les figures legals de la curatela i el curador quan el poder 
judicial declara parcialment incapaç una persona i per a determinats 
actes. Apareixen quan la persona pot governar-se a si mateixa, però 
no pot administrar els seus propis béns. El curador complementa la 
capacitat d’autogovern de la persona que ha estat parcialment incapa-
citada. A diferència del tutor, no substitueix la persona incapaç, sinó 
que complementa la seva capacitat i només intervé en aquells actes 
que especifiqui la sentència o que marqui la llei.



PRETUTELAR
ÉS CONÈIXER-SE

La pretutela és la relació que s’estableix entre la família i l’entitat 
tutelar quan els pares han decidit en llur testament que en un futur 
l’entitat sigui el tutor del seu fill, tant si l’han designat com a prime-
ra opció o amb caràcter subsidiari. 

Aquest vincle promou el coneixement mutu, de manera que quan 
l’entitat assumeix la tutela ja existeix una relació prèvia entre la per-
sona tutelada i el seu entorn més proper.

L’objectiu de la pretutela és oferir a la persona tutelada la seguretat 
i la confiança per al futur. La pretutela finalitza quan l’entitat assu-
meix la tutela o quan la família modifica la seva voluntat en el testa-
ment i ho comunica a l’entitat.



SOM — FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR ASPANIAS
ÉS UNA PERSONA JURÍDICA SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE TÉ COM
A MISSIÓ TENIR CURA I PROTEGIR, COM A TUTORS, CURADORS O UNA
ALTRA FORMA JURÍDICA, LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL I INCAPACITADES JUDICIALMENT A CATALUNYA,
VETLLANT PERQUÈ ELS SEUS DRETS COM A PERSONES SIGUIN
RESPECTATS I PERQUÈ MILLORI LA SEVA QUALITAT DE VIDA.

La tutela es fa efectiva quan la persona o entitat designada 
accepta el càrrec de tutor davant del jutge. En determinades 
circumstàncies i sota l’autorització del jutge, la tutela es pot 
iniciar abans que morin els pares.

La llei estableix mesures de control i vigilància de la tutela. El 
tutor ha d’informar cada any de la situació personal i patri-
monial del tutelat i demostrar una bona gestió i administra-
ció dels seus béns, així com una correcta atenció personal.

El tutor pot cobrar si així ho autoritza el jutge. El seu càrrec 
dura mentre la persona és incapaç, encara que pot renunciar 
per causes justificades davant del jutge. El tutor no hereta si 
no ho especifiquen els pares del tutelat en el testament.

PEL QUE FA A LA CURATELA — La curatela propor-
ciona a les persones que no són plenament capaces l’atenció 
i l’ajuda d’una altra persona per a determinats actes. La per-
sona que ha estat parcialment incapacitada ha de comptar 
amb el curador per administrar i disposar dels béns del seu 
patrimoni. És una simple assistència legal, de manera que el 
curador complementa la capacitat de la persona incapacitada 

parcialment, només en aquells aspectes de la vida pels quals 
ha estat nomenat. La curatela, així com també la tutela, pot 
no ser per sempre. Si les causes que van motivar la incapaci-
tació varien, es poden revisar.

LA TUTELA, ENCARA QUE SIGUI UNA 
ÚNICA REALITAT, ESTÀ CONSTITUÏDA 
PER DOS VESSANTS DIFERENCIATS. 
DOS ÀMBITS INDIVISIBLES I IGUAL-
MENT IMPORTANTS: EL PERSONAL I 
EL PATRIMONIAL. LA PERSONA AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I IN-
CAPACITADA JUDICIALMENT S’HA DE 
SENTIR ESTIMADA I ELS SEUS RECUR-
SOS HAN DE SER BEN GESTIONATS. EN 
LES PÀGINES SEGÜENTS APROFUN-
DIREM EN LA GESTIÓ D’AQUESTS DOS 
VESSANTS DE SOM — FUNDACIÓ
CATALANA TUTELAR ASPANIAS.

MÉS SOBRE LA INCAPACITACIÓ — Abans dels 18 
anys, encara que tinguem capacitat jurídica, tots estem 
sota la potestat dels nostres pares. No tenim lliure capa-
citat d’actuar. En el cas de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, sempre que hi hagi sentència judicial que així 
ho determini, aquesta situació es manté després de la majoria 
d’edat. Segueixen mantenint la seva capacitat jurídica, encara 
que es prorroga la potestat dels pares o se substitueix per la 
representació d’un tutor.

El procés d’incapacitació és un procediment judicial que s’ha 
de tramitar mitjançant un advocat i un procurador, en el 
qual intervenen un fiscal i un metge forense i que finalment 
es resol amb la sentència del jutge. El poden promoure còn-
juges, pares, germans o fills, encara que també pot ser iniciat 
pel ministeri fiscal a requeriment de qualsevol persona que 
posi en el seu coneixement l’existència d’una persona pre-
sumptament incapaç. 

APROFUNDIR SOBRE LA TUTELA — Un cop la per-
sona és declarada incapacitada judicialment, si els pares no 
fan testament, quan ja no hi siguin o no puguin fer-se càrrec 

dels seus fills, serà el jutge qui directament en designarà el 
tutor. Per això és important que els pares deixin constància 
testamentària o notarial de la seva voluntat.

El testament ha de contemplar tres parts: herència, desig-
nació de tutors i el testament del fill declarat incapaç. Els 
pares poden testar en nom del seu fill incapacitat (s’anomena 
substitució exemplar); en cas de no fer-ho, quan mori, els 
seus béns passen a ser regulats pels preceptes legals vigents en 
matèria de successions intestades.

La tutela pot recaure a diverses persones, sempre que així ho 
especifiquin els pares i el jutge ho consideri oportú. Els pares 
en llur testament poden nomenar diferents tutors per ordre 
de preferència i així preveure possibles substitucions. També 
poden deixar instruccions concretes sobre quines persones 
no volen que sigui tutor.

La tutela es constitueix com un deure i s’exerceix sota 
l’autoritat judicial. Suposa una autèntica representació legal. 
El tutor és responsable davant del jutge de la persona que té 
al seu càrrec i del seu patrimoni.

SOM — FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR ASPANIAS ÉS L’ENTITAT TUTELAR 
PIONERA. ES VA CREAR EL 26 DE MARÇ DE 1987 I ÉS UN REFERENT ENTRE LES 
ENTITATS TUTELARS TANT A L’ESTAT ESPANYOL COM A CATALUNYA. DES DEL 
MAIG DE 1992, EN QUÈ VA ACCEPTAR LA PRIMERA TUTELA, HA ANAT ASSUMINT 
CADA VEGADA NOVES RESPONSABILITATS TUTELARS. AL DESEMBRE DE 2007 
COMPTAVA AMB 339 TUTELES ASSUMIDES.



“acompanyar-lo
a comprar roba 
o a l’hospital, els 
berenars, les vacances, 
el dinar de Nadal...”

La dimensió personal de l’exercici de la tutela ha estat un 
dels punts més destacats de l’ideari de SOM — FUNDA-
CIÓ CATALANA TUTELAR ASPANIAS, des dels seus 
inicis. La tutela exigeix principalment afecte i atenció per-
sonal, qualitats que SOM desenvolupa amb una sensibilitat 
especial i que les fa presents en els moments més importants 
de la vida dels seus titulats.

A més, cada mes se celebren trobades, a Barcelona i fora 
de la ciutat, en les quals es realitzen activitats perquè les 
persones tutelades se sentin unides, estimades i,també, per-
què percebin que formen part de SOM. D’entre aquestes 
activitats, tenen especial importància el berenar mensual i 
el dinar de Nadal.

També es dissenyen plans de treball individual que duen a 
terme les actuacions i activitats decidides per l’equip mul-
tidisciplinari. Amb aquests plans es fomenten les relacions 
entre els tutelats i el personal de SOM, es proporciona ajuda 
i consell i s’afavoreix el creixement personal.

SOM proporciona l’ajuda domiciliària, residencial, ocu-
pacional, laboral i d’oci més adequada per a cada persona 
segons les seves necessitats i aspiracions. També acompanya 
els tutelats al metge, a l’hospital, a comprar-se roba i efec-
tes personals. Així mateix, busca les ajudes necessàries per 
establir xarxes dintre de la comunitat i facilitar la inserció, 
sempre que sigui possible.

Per últim, per contribuir a la normalització de la vida de les 
persones tutelades, s’intenta que un alt percentatge vagi de 
vacances. 



“no sé si és el seu 
amic, però entre 
ells existeix una 
connexió afectiva 
indubtable”
L’objectiu fonamental dels padrins tutelars és proporcionar 
recolzament afectiu a la persona discapacitada intel·lectual 
de la qual s’ocupen. Es tracta d’un grup de voluntaris se-
leccionats concretament per a aquesta tasca mitjançant 
entrevistes i que, a més, reben preparació específica sobre 
discapacitat intel·lectual en jornades formatives.

Actualment SOM — FUNDACIÓ CATALANA TUTE-
LAR ASPANIAS té un equip de 41 padrins tutelars, amb 
una mitjana d’edat d’uns 45 anys. Cada padrí es responsa-

bilitza d’una persona tutelada. És per això que és impres-
cindible que entre el padrí i el tutelat hi hagi un lligam 
afectiu o emocional sòlid i immediat. Els padrins tutelars es 
comprometen a continuar amb el seu tutelat com a mínim 
un any i el veuen com a mínim un cop al mes.



“una comptabilitat 
individual per 
persona aprovada 
pels estaments 
judicials”
En l’exercici de la tutela, la dimensió personal i patrimonial 
formen una unitat, encara que en alguns casos una deci-
sió judicial pot separar-les. La majoria de vegades, el patri-
moni de les persones tutelades per SOM — FUNDACIÓ 
CATALANA TUTELAR ASPANIAS és d’escassa entitat, 
però no per aquest fet es deixa de gestionar d’una manera 
reflexionada i rigorosa, amb eficàcia, transparència i de ma-
nera totalment individualitzada.

Per dur a terme aquesta tasca eficientment, SOM elabora 
de manera informatitzada una comptabilitat individual per 
a cada persona. I per garantir el compliment escrupolós 
de les seves obligacions com a representants patrimonials i 
administratius, presenta els comptes detallats als estaments 
judicials perquè siguin aprovats.



“la família
necessita informació, 
tots necessitem 
conèixer-nos”
La relació que s’estableix entre la família i SOM — FUN-
DACIÓ CATALANA TUTELAR ASPANIAS, un cop els 
pares han designat en el seu testament que SOM serà el tutor 
del seu fill, és molt important per promoure un vincle de 
coneixement mutu.

En aquest àmbit pretutelar es persegueixen els objectius se-
güents:
- Disposar del màxim d’informació i tota la documentació 
possible de la persona que es tutelarà per quan arribi el mo-
ment d’acceptar la tutela.
- Agilitzar de manera eficient tots els tràmits que els puguin 
ajudar a gestionar els recursos i les prestacions als quals pot 
tenir dret la persona que es tutelarà.
- Donar a conèixer a les famílies el mètode de treball de SOM 
perquè se sentin tranquils i sàpiguen a qui han dipositat la 
seva confiança. 
- Apropar al pretutelat de manera progressiva a SOM creant una 
relació que li aporti seguretat sobre el seu futur i recolzament 
en el moment de perdre els seus pares o altres tutors.

- Planificar conjuntament amb la família i la persona pre-
tutelada el seu futur, a partir de les seves dificultats i de les 
necessitats de recolzament.
- Estar al costat de les famílies oferint informació i assessora-
ment sobre els recursos i les prestacions als quals poden tenir 
dret i sobre aspectes patrmonials i testamentaris.

El mètode de treball amb les famílies i la persona que es 
pretutela consisteix en:
- Entrevistes personals i visites domiciliàries.
- Seguiment telefònic periòdic.
- Reunions informatives i lúdiques.
- Enviament a les famílies de la memòria anual de SOM i de 
tot tipus d’informació que els pugui ser d’interès.
- Coordinació amb els professionals dels recursos especia-
litzats i d’atenció primària, quan se sol·liciti o es consideri 
necessari.
- En casos puntuals, s’acompanya la família i la persona que 
es tutelarà en els tràmits i gestions que calguin.



QUINS SERVEIS OFEREIX 
SOM — FUNDACIÓ CATALANA 
TUTELAR ASPANIAS?

EN L’ÀMBIT TUTELAR:
SOM — FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR ASPANIAS té com a servei principal l’exercici de la tutela de perso-
nes amb discapacitat intel·lectual en totes les formes previstes per la llei: tutela, curatela, administradors patrimonials, 
defensor judicial i consell de tutela.

El programa de padrins tutelars és un altre dels serveis fonamentals de SOM. El seu objectiu principal és aconseguir 
que tots els tutelats tinguin un voluntari que els recolzi afectivament, al mateix temps que apropa i dóna a conèixer la 
realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual a la societat.

EN L’ÀMBIT PRETUTELAR:
Informació i assessorament a famílies de persones amb discapacitat intel·lectual sobre la incapacitació i la tutela, els seus 
procediments i les disposicions testamentàries.

El programa de pretutela de família va dirigit a aquelles famílies que han decidit i formalitzat en el testament que, en 
un futur, SOM serà la tutora del seu fill o del seu familiar, incapacitat judicialment. Les activitats que s’organitzen van 
encaminades a fomentar el coneixement mutu entre SOM i el pretutelat i la seva família.

ALTRES SERVEIS:
Cursos, xerrades i conferències per a professionals per tal de donar a conèixer la incapacitació com a mesura de protecció 
de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com la funció social que avui dia realitzen les fundacions tutelars.



— fundació catalana
tutelar
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Amb la col·laboració de:


