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Som – Fundació   Catalana  Tutelar  

és una entitat sense ànim de lucre que 

defensa els drets,  protegeix i vetlla per la 

qualitat de vida de les persones amb dis-

capacitat intel·lectual o del desenvolupa-

ment,  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 acceptar la primera tute-

la,  ha anat assumint cada vegada noves 

responsabilitats tutelars. 

Actualment, Som – Fundació està total-

ment orientada a les persones que tutela 

amb el compromís de donar-los el ser-

vei més òptim i amb la voluntat de millo-

rar el servei amb la participació activa de 

tot el personal de l’entitat,  mitjançant el 

treball en equip interdisciplinari.   

L’entitat va ser guardonada amb la Creu 

de Sant Jordi de la Generalitat de Cata-

lunya, l’any 2007. 

Som – Fundació ha estat dipositària, des 

dels seus orígens,  de la confiança de 

moltes famílies que han volgut  que  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 po-

der donar suport a les necessitats deman-

dades. 

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

persones 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. 

414 589 120 

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.  

PRETUTELA 

TUTELA 

qui som — 

activitat — 

MISSIÓ 

Som – Fundació vetlla perquè les per-

sones amb discapacitat intel·lectual o 

del desenvolupament disposin dels 

ajuts i suports necessaris per poder 

desenvolupar el seu projecte personal 

al llarg de la seva vida. 
 

VALORS 

 Compromís i responsabilitat   

 Transparència   

 Independència   

 Confiança   

programes i projectes — 

defensa dels drets de les persones 
La fundació defensa els drets de les perso-

nes a les que atén d’acord amb el marc de 

les institucions de protecció a la persona, 

regulat al Codi Civil de Catalunya.  

El jutge és qui determina la figura de pro-

tecció en els àmbits que així ho consideri: 

tutela, curatela, defensa judicial; tam-

bé es dona el cas que sigui la mateixa 

persona la que sol·liciti al Jutjat el suport 

de la figura de l’assistència introduïda 

en l’esmentat codi civil, sense modifica-

ció de la capacitat. 

L’entitat reivindica, si ens ho demanen, el  

dret de sufragi per a aquelles persones 

que n’estiguin privades en la seva sentèn-

cia de modificació de la capacitat.   

Igualment, s'encarrega d’assessorar a 

les persones usuàries quan volen testar 

exercint el seu dret de la manera regulada 

per la Llei, i d’atorgar el document de vo-

luntats anticipades quan volen preveure  

què desitjarien que els passés si arribessin 

en una situació de malaltia irreversible. 

El projecte ofereix ajudes econòmiques 

per cobrir les necessitats bàsiques 

d’alimentació, higiene, roba, medicaments 

o altres productes a 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 manteniment bàsic 

d’aquestes famílies. 

Se n’han beneficiat 65 persones, de les 

quals 9 són infants. 
El projecte compta al suport del Departa-

ment de Benestar Social i Família.  

atenció a famílies en situació de vulnerabilitat  



L’entitat ha creat un material senzill i de fàcil adequació 

amb la informació de la situació econòmica de 

cada persona que atén per afavorir la comprensió 

de les dades econòmiques. L’objectiu és facilitar el 

procés de coneixement i decisió en relació amb la seva 

economia. 

Tanmateix, s’ha creat un material de suport per facilitar  

la   comprensió  i  afavorir  la   implicació  en  les 

sessions del Pla de Treball Individualitzat, amb 

l’objecte d’aconseguir les fites del projecte de vida de 

les persones a qui donem suport. 

accessibilitat cognitiva eress 
L'ERESS és un espai en el qual la deliberació sobre diferents problemà-
tiques ètiques aporta un assessorament que ajuda a qualsevol 
persona vinculada a l’entitat a resoldre qüestions i dubtes de 
caràcter ètic del dia a dia.  

En 2017, l’activitat de l’ERESS ha estat centrada  a  fer  difusió de 
l’espai. En aquesta línia es va realitzar una formació adreçada als pro-
fessionals de l’entitat durant el mes de novembre. 

D’altra banda, els membres d’aquest espai han  actuat  com  a  facilita-
dors en les sessions de treball de valors que es van organitzar als 
mesos de novembre i desembre. 

Durant el 2017 s’han incorporat tres nous professionals a l’ERESS.   

programes i projectes — 

L’objectiu del programa és donar suport i 

promoure la vida independent de les 

persones amb discapacitat intel·lectual que 

atenem, afavorint el desenvolupament 

personal, l’autodeterminació i  la de-

fensa dels  seus drets, promovent  i po-

tenciant  l’autonomia personal  i oferint 

oportunitats, tot basat en un sistema de 

suports personalitzat.  

La decisió d’emprendre una vida indepen-

dent es contextualitza segons l’entorn i  

les situacions personals, familiars 

i  socials de la persona. 

L’entitat forma part del grup de treball 

d'habitatge i vida independent, sota el 

marc de l'Acord Ciutadà per una Barce-

lona Inclusiva, impulsat per l'Insti-

tut Municipal de persones amb discapacitat 

de la ciutat comtal.  Es tracta d’un espai de 

treball conjunt, de cocreació, i que eviden-

cia els buits existents; un espai d'enriqui-

ment, orientat a sumar experiències i a 

treballar conjuntament perquè el dret a la 

vida independent sigui una realitat a la nos-

tra ciutat.  

Al mes de març de 2017 es va posar en 

marxa junt amb la Fundació Banc de 

Recursos i la Fundació Catalana de la 

Prevenció de Residus i Consum Res-

ponsable, el projecte Pont Alimentari, 

una iniciativa que pretén reduir el mal-

baratament alimentari i, sobretot, 

fomentar la solidaritat. 

Les persones usuàries de Som – Fundació 

que siguin beneficiàries del projecte poden 

accedir a l’aprofitament d’excedent d’ali-

ments frescos o cuinats que es generen en 

els supermercats col·laboradors.  

A finals de 2017, comptàvem amb 8 su-

permercats  col·laboradors:  3 de Veri-

tas, 3 de Consum i 2 de BonPreu. 

acompanya’m 

El Programa de Voluntariat ha ampliat el 

seu àmbit d’actuació amb la incorporació 

de noves persones voluntàries que 

col·laboren de forma altruista amb l’enti-

tat, participant activament en la missió de 

la fundació a través de: 

 Voluntari o voluntària tutelar 

Comparteix activitats d’oci amb una 
persona amb discapacitat intel·lectual, 
establint una relació personal, que 
perdura en el temps i que potencia les 
seves capacitats i el seu benestar emo-
cional pel fet d’acompanyar-la en el 
seu projecte personal al llarg de la 
seva vida.  

 Col·laboració 

Persones que participen en diverses 
tasques de l’entitat: traducció de text,   

consultoria, ... 

 Nous formats 

Persones que col·laboren en activi-
tats concretes,  com ara sortides 
culturals, sessions de fisioteràpia, ta-
llers de cuina o que faciliten que més 

d’un usuari o usuària participi en grup 
en aquestes activitats. 

L’any 2017, 86 persones tutelades han 

comptant amb el suport d’un voluntari o 

voluntària que els ha acompanyat en acti-

vitats d’oci. 

Per últim hem de destacar que al mes de 

desembre de 2017 vam començar a 

desenvolupar el projecte #JoTbPuc amb 

l’objectiu de fomentar el voluntariat inclu-

siu incentivant la participació activa 

de les persones amb discapacitat in-

tel·lectual,  a les quals donem suport,  

en el seu entorn comunitari més proper a 

través del voluntariat. 

voluntariat 

vull viure a casa 

pont alimentari 

L’objec-

tiu del 

projecte 

és que 

les per-

s o n e s 

usuàries 

que   ho 

requereixin i que no disposin d’in-

gressos econòmics suficients, puguin 

disposar del suport d’una persona que 

realitzi  els  acompanyaments  necessaris 

per  garantir  la  cobertura  de  les 

seves necessitats,  com  ara  acom-

panyar-lo  a  visitar  els seus familiars, a 

l’assistència mèdica, a fer les gestions 

administratives ...   

S’ha donat suport a 245 persones amb 

6.520 acompanyaments. 

El projecte ha comptat amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Barce-

lona, de la Diputació de Barcelona i 

de la Caixa d’Estalvis i de Pensions de 

Barcelona. 

71 

8 6 

Voluntariat Tutelar Col·laboració Nous formats 

71 

8 6 

Amb família Soles i/o compartint pis Amb parella 

83 

27 

114 



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 públiques i de 

les ajudes privades, i se’n destina el percentatge establert a la finalitat fundacional 

de l'entitat: donar suport a les persones que la fundació té al seu càrrec. 

INGRESSOS 

Subvencions 1.816.354,65 

Donatius 9.899,90 

Retribució Tutor 176.515,41 

Programes 4.500,00 

Ajuts 1.547.461,98 

Altres Ingressos 52.575,20 

TOTAL INGRESSOS 3.607.307,14 

DESPESES 

Personal 1.748.501,40 

Lloguers 19.989,35 

Subministraments 64.000,71 

Serveis Exteriors 236.509,00 

Traspàs d’Ajuts 1.338.513,87 

Amortitzacions 53.407,22 

Altres despeses 25.848,99 

TOTAL DESPESES 3.486.770,54 

destinació 
dels  

ingressos  

organització — 

equip de Som – Fundació  
Per garantir una bona gestió de les tuteles encomanades, l’entitat compta amb 72 professionals distribuïts de la manera següent: 

El Patronat és l’òrgan de govern de la fundació, que l’administra i la representa, d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assumeix totes 

les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.   

patronat 

Elabora de manera informatitzada una comptabilitat individual 

per a cada persona per tal de garantir el compliment escru-

polós de representants patrimonials de les persones a qui 

l’entitat dóna suport.  

L’àrea comptable la formen 13 professionals.   

àrea social  

àrea comptable 

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

tutelada i en fan un seguiment: faciliten i cerquen els su-

ports necessaris i ofereixen una atenció individualitza-

da, amb visites periòdiques als respectius centres i domicilis on 

viuen.   

Al mateix temps es fa càrrec dels Programes següents: 

 Voluntariat, per millorar la qualitat de vida de les persones 

usuàries amb el suport d’una persona voluntària i fomentar 

el voluntariat inclusiu. 

 Pretutela, per informar les famílies i els professionals que 

ho sol·licitin i  fer  el  seguiment  de  les  famílies que 

desitgen que la fundació es faci càrrec del seu familiar un 

cop ells ja no puguin fer-ho. 

L’àrea social està formada per 44 professionals. 

altres àrees 

La Direcció – Gerència gestiona els recursos de l’entitat i 

compta amb el suport d’un adjunt. 

L’àrea de Comunicació i de Captació de Fons compta amb 

un responsable que es dedica a  la  implementació  dels  plans  

de  comunicació i de captació de fons de la fundació. 

L’àrea de Patrimoni, formada per dues persones, s’ocupa de 

solucionar les incidències que es presentin en els domicilis de les 

persones usuàries i també de gestionar els seus bens immobles. 

L’àrea de Qualitat vetlla pel correcte funcionament del sistema 

de gestió de qualitat implementat a l’entitat i basat en la norma 

UNE - EN ISO 9001:2008. 

L’àrea de RRHH la componen un responsable i un tècnic que 

s’encarreguen de la gestió administrativa i laboral del personal 

de l’entitat. 

àrea administrativa 

àrea jurídica  

Es l’àrea encarregada del seguiment dels procediments de 

protecció de les persones amb discapacitat intel·lectual 

a qui donem suport, i de tots els  procediments  judicials  

derivats dels drets i interessos dels usuaris. 

L’àrea jurídica la formen 3 professionals: un responsable, un 

referent jurídic i un administratiu jurídic. 

S’encarrega del lliurament de rendiment de comptes deta-

llats als estaments judicials perquè siguin aprovats i de la gestió 

de pensions de les persones ateses per l’entitat. 

L’àrea administrativa la formen 5 professionals: un responsable, 

tres administratius i un referent administratiu. 

1  
Responsable 

d’àrea 

1  
Cap de Comptabilitat 

9  
Referents  

comptables 

2  
Administratius 

comptables 

21 
Auxiliars 
de tutela 

18  
Referents     
de tutela 

1  
Coordinador 

2  
Pretutela 

1  
Voluntariat 

1  
Responsable 

d’àrea 

Informació i Assessorament Pretutela Tutela Administració Vull viure a casa Voluntariat 

relació de despeses i d’ingressos —  

2% 

2% 

14% 

2% 

4% 

76% 
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dades d’activitat — 

414 
pretuteles 

263 
pretuteles de primer grau 

320 
pretuteles que 

procedeixen de 
famílies 

94 
pretuteles que         

procedeixen de: 
serveis socials 

recursos residencials 
entitats socials, jutjats 

comissió de tuteles 

A finals de l’any 2017, l’àrea de Pretutela tenia comptabilitzat 414 

expedients,  els  quals  han arribat a través de famílies, entitats so-

cials, recursos residencials, Serveis Socials, Jutjats i Comissió de Tu-

teles.   

Els casos de pretuteles procedents de famílies representen el 77% 

del total.  

A través del programa de Pretutela,  Som – Fundació ha informat 

68 famílies i 24 professionals sobre el procediment de modificació de 

la capacitat i sobre com preparar el futur de les persones amb disca-

pacitat intel·lectual o del desenvolupament i, també, sobre la tasca 

que desenvolupa l’entitat. 

Som — Fundació ha anat assumint 

de forma continuada noves respon-

sabilitats tutelars, des del maig de 

l’any 1992 en què va acceptar la 

primera tutela, com es pot apreciar 

en el gràfic. 

A data del 31 de desembre, l’entitat 

donava suport a 589 persones 

amb discapacitat intel·lectual resi-

dents a Catalunya.  

evolució de persones usuàries  

dades dels serveis de l’entitat en 2017 
Som – Fundació ha estat convidada en diverses jornades i tallers, 

organitzades per altres entitats, per informar sobre temes relacio-

nats amb els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, la 

tutela, el procés de modificació de la capacitat, i les diverses figures 

de protecció.  

28 
famílies que han rebut   
assessorament jurídic 

92 
entrevistes personals 

589 
tuteles 

12 
baixes 

35 
altes 

El servei de Tutela, continua el seu creixement i ha assolit 35 noves 

altes durant el 2017.  El total de les baixes que s’han produït ha estat 

per defunció. 

L'entitat, en el seu afany de promoure l'autodeterminació de les 

persones que atén,  els  facilita  els  suports que realment ne-

cessiten per dur a terme el seu Projecte de Vida. És per aquest mo-

tiu que la curatela representa ja el 18% del total de càrrecs. 

 

No obstant això, el 80% correspon al càrrec de tutela i només 

un 2% del col·lectiu que atenem rep el suport de la resta de figures 

de protecció. 

tipus de càrrec 

4 
         dedicades 

a professionals 

7 
destinades a famílies 

de persones amb 
discapacitat 

11 
jornades i 

tallers 

Defensa judicial Tutela Assistència Curatela Altres 

8 

470 

4 

104 

3 



27%

33%

33%

7%

< 1 any

1 a 5 anys

5 a 10 anys

> 10 anys

1%

14%

19%

19%

25%

14%

5%

1%

18 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

>80  anys

Anys 

536

9

37

7

Barcelona Girona Lleida Tarragona

24%

4%

18%

19%

4%

4%

6%

20%

1%

1%

Del total de 589 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 ma-

jors d’edat.  

Actualment, el 78% de les persones a qui donem suport 

tenen entre 20 i 59 anys. 

perfil de les persones usuàries — 

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

fia catalana, la realitat és que el  91% de les persones ate-

ses resideixen a la província de Barcelona i, concreta-

ment, dins el barcelonès i les seves comarques limítrofes. 

edat  lloc de residència  

situació ocupacional  

Una de les fites importants de l’entitat és poder tenir el 

màxim nombre de persones usuàries en situació laboral 

activa.   

   

Actualment, només el 26% de persones amb disca-

pacitat intel·lectual a qui l’entitat dóna suport, es 

considera població activa, i d’aquest grup el 84% està 

treballant.   

 

El restant 74% de les persones tutelades no es poden 

incorporar al mercat laboral a causa de la situació espe-

cífica de la seva capacitat. 

perfil de les persones voluntàries — 
El 58% de les persones que formen part del Programa de Voluntariat són dones. 

edat  antiguitat  

Durant l’any 2017 s’ha aconseguit la incorporació d’un 27% 

de persones al programa de Voluntariat.   

D’altra banda, el 66% dels voluntaris i voluntàries col·laboren 

amb la fundació entre 1 i 10 anys. 

El 30% de les persones voluntàries tenen menys de 40 

anys.    

El segment més nombrós és el corresponent a persones de 41 

a 65 anys, que representa el 38% del total. 

  43%   57% 

  58%   42% 

5%

25%

38%

33%

< 25 anys

25 a 40

41 a 65

> 65 anys



del 2017 destaquem — 

Acte 30è aniversari a CaixaFòrum de Barcelona 
 

Acte commemoratiu presentat per la periodista Xantal Llavina i en el 

qual va intervenir el senyor Eliseu Oriol, director dels Serveis Territorials 

Treball, Afers Social i Família, el senyor Jordi Costa, president de la 

fundació, i el senyor Valentí Farràs, director del CaixaForum, entre d’al-

tres.   

En l’acte, van assistir–hi personalitats dels Serveis Socials i de l’àmbit 

de  la discapacitat intel·lectual, famílies  de  pretutela,  patronat, pro-

fessionals, persones voluntàries i col·laboradors de l’entitat. 

Casino L’Aliança del  

Poblenou 
En el marc del 30è aniversari vam 

organitzar un berenar molt espe-

cial, amb ball inclòs, per a totes 

les persones que formem part de 

l’entitat. 

Jornada de Portes  

Obertes 
Al mes de febrer vam obrir les 

portes de la fundació a les perso-

nes usuàries, professionals d’al-

tres entitats i veïnat del barri per 

donar-los a conèixer la tasca que 

desenvolupem. 

Feria d’Abril 
 

Celebració del berenar a la Caseta 

de Los Romeros al Fòrum de Bar-

celona amb totes les persones 

que formen part de la fundació.  

Primavera Sound 
 

Una sortida amb molt de ritme 

gràcies a la col·laboració amb 

l’organització del Primavera.  

Les persones usuàries van gaudir-

hi de valent! 

Dinar de Reis a Lleida 
 

Vam iniciar l’any amb un dinar per 

celebrar la festivitat dels reis amb 

les persones usuàries de Lleida, 

professionals, membres del Patro-

nat i persones voluntàries. 

 

Dinar de Nadal 
 

Un dia molt esperat per a les 

persones a qui donem suport per 

celebrar  el  Nadal  amb  els pro-

fessionals, patronat i persones 

voluntàries de la fundació. 

Pla d’Igualtat 
 

S’ha constituït una comissió formada per sis 

professionals de l’entitat per fer el seguiment 

del Pla d’Igualtat que estem implementant a 

la fundació. 

XI Encuentro de Voluntariado Tutelar 
  

Participació al Encuentro Estatal de Volunta-
riado Tutelar, organitzat per l’Asociación Es-

pañola de Fundaciones Tutelares i Futubide 
Fundación Tutelar Gorabide. 

L'objectiu de la trobada era crear una con-
fluència entre formació i intercanvi d'expe-

riències amb les 170 persones voluntàries, de 
les diferents entitats tutelars estatals, que 

van assistir-hi. 

Connectats per l’accessibilitat 
 

El projecte,  del  qual  hem  estat  beneficiaris 
a  través  de  l’Asociación Española de Funda-

ciones Tutelares i aquesta, al mateix temps, 
de Plena Inclusión, entitat que va signar el 

conveni de col·laboració amb Fundació Voda-
fone España, pretén que les persones amb 

discapacitat intel·lectual o del desenvolupa-
ment estiguin més connectades i accedeixin a 

més espais a través de les noves tecnologies.  

Formació en salut i sexoafectivitat 
 

La Gemma Deulofeu, professional de Dincat, 
va impartir una formació sobre salut i sexoa-

fectivitat dirigida a persones amb discapacitat 
intel·lectual a les nostres oficines.  

L’objectiu era mostrar els diversos aspectes 
que s’han de considerar per gaudir d'una 

salut i d'una sexualitat saludables. 

 

i també  

#JoTbPuc 
 

El Programa de Voluntariat ha creat un grup 

de treball, format per treballadores de la 

fundació, per fomentar el voluntariat inclusiu.  

L’objectiu del projecte és defensar el dret de 

les persones amb discapacitat intel·lectual a 

participar en la comunitat.  

Estudi de monetització del              

valor social 
Anàlisi realitzat per GEAccounting que pretén 

quantificar un valor econòmic al retorn que la 

fundació fa, tant a l’Administració pública com 

a la societat en general, dels diners que rep 

per desenvolupar la seva tasca. 
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