MEMÒRIA D’ACTIVITAT
2014

Entitat membre de:

1 JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
Els Trastorns Mentals Greus poden provocar en les persones que els pateixen diferents graus de
discapacitat. Això comporta que tenen d’altres especifiques que els poden fer altament vulnerables i
dependents en el seu entorn social. El suport que poden prestar els serveis assistencials sanitaris o
socials és limitat quan les necessitats de les persones requereixen una acció de suport global i continuat
al llarg de tota la vida i la persona no té les capacitats de judici adients. En aquests casos la fòrmula de
protecció es la incapacitació, que implica la tutela. Les funcions del tutor, o entitat que assumeix la
tutela, son representar al tutelat, vetllar, educar, promoure la recuperació de la capacitat, la inserció en
la societat i l’administració dels bens.
La Fundació Vol assumeix la tutela de persones que es troben en situacions de desprotecció i que,
desprès d'un procediment judcial, ha de intervenir un tutor, en el grau que s'estableixi, per garantir la
protecció dels drets i la cura de la persona afectada.
La Fundació rep subvencions del Departament de Benestar Social i esta integrada a l’Associació Encaix,
que agrupa a les fundacions tutelars per a persones amb malaltia mental.
2 OBJECTIUS
Assumir la tutela de les persones amb TMS incapacitades judicialment .
Objectius específics:
- Promoure l’adquisició o recuperació de capacitats i d’integració social de les persones tutelades.
- Informar al jutjat vers la situació del tutelat i presentar l’estat de contes anuals de l’administració
dels seus bens.
- Garantir l’efectivitat, l’eficiència i la gestió ètica d’exercici de la tutela.
- Protegir els drets de les persones amb trastorn mental sever incapacitades judicialment dins del
marc establert a la sentencia
- Sensibilitzar les autoritats públiques, les diferents organitzacions socials i la societat en general
sobre la problemàtica i necessitats de les persones que pateixen trastorns mentals
3 METODOLOGIA
L’ intervenció de l’entitat tutelar actua en tres nivells progressius:


ASSESSORAMENT
Informar a les persones interessades, professionals o entitats que ho demanin sobre el procés d’
incapacitació, tutela i les seves diferents modalitats.



VALORACIÓ
Període que s’estableix entre la proposta, la valoració, l’acceptació per part de l’entitat tutelar i
la comunicació al jutjat. En algunes ocasions, s’estableixen mesures cautelars de forma
immediata i temporal per protegir o assegurar a l’ usuari en els diferents àmbits que l’ envolten i
específicament en aquells que sigui necessari ( assegurar administració del tractament, ingrés
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TUTELA
Es desenvolupa a partir de que l’ autoritat judicial dona possessió del càrrec a l’ entitat tutelar
per exercir la tutela. La Fundació Vol facilitarà la cobertura de totes les funcions de tutela
(econòmiques, jurídiques i assistencials) tenint en conte els límits de la mateixa establerts pel
jutge, mitjançant l’aplicació dels protocols que garanteixen una correcta intervenció per part de
l’equip professional

La demanda d’ incapacitació es promou des del mateix afectat, de la família o des del Ministeri Fiscal.
Quan es fa des de la família o des de d’afectat, els serveis assistencials acompanyaran i orientaran família
i afectat, al llarg del procés.
El jutjat determinarà el tipus d’ incapacitat. En el moment de promoure la incapacitació es pot indicar la
preferència per el tutor o Fundació tutelar que es faci càrrec. Davant una proposta de tutela, la Fundació
Vol fa una valoració global per determinar la viabilitat i sostenibilitat de la tutela i emet un informe sobre
l’acceptació de la proposta.
FASES DEL PROCÉS DE TUTELA:
a) Valoració inicial
La Fundació porta a terme una valoració integral completa, recollint les dades relacionades amb les
característiques, les necessitats i els recursos de la persona. Es farà durant els primers 60 dies des de
l’acceptació de la tutela i contindrà: Dades personals i biogràfiques. Valoració del grau de cobertura i
satisfacció de les necessitats bàsiques. Capacitat de realitzar activitats de la vida diària Dades socials:
valoració social de la persona i de la situació familiar, lloc de residència i situació econòmica. Dades
mèdiques: antecedents, situació actual, diagnòstic i problemes de salut, tractaments que segueix,
centres on rep l’atenció. Valoració de la capacitat cognitiva Dades jurídiques / judicials: situació actual,
antecedents, temes pendents. Dades economicoadministratives: fonts d’ingressos i manutenció.
Inventari de béns i temes pendents.
b) Pla de tutela
Cada persona tutelada ha de tenir un Pla de tutela, que haurà d’especificar els problemes o àrees
d’intervenció, els objectius, les accions proposades, l’assignació de responsables i els criteris d’avaluació.
S’elaborarà en els primers 90 dies desprès de ser acceptada la tutela, i s’avaluarà i actualitzarà
anualment, fent constar dates d’elaboració i professionals que l’han realitzat. Aquest pla de treball ha
d’estar elaborat de forma interdisciplinària i ha d’estar consensuat amb les diferents disciplines
implicades en el cas.
El pla ha de contenir les següents àrees de treball: Cobertura de necessitats bàsiques., Vincles socials i
familiars, Llar. Formació/ocupació. Lleure Salut. Aspectes econòmics. patrimonials i financers. Aspectes
judicials i temes pendents amb l’Administració. Rehabilitació / integració. Es fa un seguiment periòdic del
pla per tal de valorar l’acompliment de totes les àrees rellevants que abasten la persona i la seva relació
amb la societat.
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c) Activitat desenvolupada
- Atenció assistencial directe:
Valoració i seguiment de tutelats: Les persones tutelades reben al menys una visita quinzenal per
part de l’ auxiliar de tutela i una mensual del referent tècnic de la tutela. La finalitat és identificar les
necessitats del tutelat, donar suport a la persona, vetllar pels seus drets i portar a terme les accions
que es derivin de l’ exercici de la funció tutelar.
Acompanyaments mèdics, per a tràmits personals i administratius.
Acompanyaments en ingressos hospitalaris
Acompanyaments per gestions
Valoració funcionament domiciliari
Atenció a situacions d’urgència
Seguiment telefònic regular i de incidències
Manteniment de relacions amb la família del tutelat amb reunions periòdiques que s’adaptaran a les
necessitats de cada tutelat.
Lliurament dels diners de despeses personals
- Atenció assistencial indirecte
Elaboració del Pla de tutela, revisió i actualització periòdica
Estudi d’ajudes econòmiques i tramitacions de pensió
Programa i control dels seguiments de tractaments mèdics i psiquiàtrics,
Recerca de sistemes de suport al Habitatge (programa de suport domiciliari, llars amb suport o
residències),
Coordinacions amb els professionals de referència,
Elaboració d’informes socials
Gestions econòmiques (Inventari dels béns de les persones subjectes a càrrec tutelar, Administració
del seu patrimoni, Liquidació d’impostos, Inversions,Control dels ingressos i les despeses, Rendició de
comptes anuals al jutjat en temps i forma.)
Gestions judicials
4. PERSONES BENEFICIARIES I ACTIVITAT
Persones afectades per un Trastorn Mental i incapacitades judicialment.
La proposta de tutela la fa la Comissió d’ assessorament i supervisió de persones jurídiques sense ànim
de lucre que tinguin assignada la tutela de menors o persones incapacitades de l’ICASS. Aquesta
comissió gestiona els expedients que provenen del jutjat, comprova l’estat del cas i deriva a les entitats
tutelars. L’entitat tutelar fa una valoració global per determinar la viabilitat i sostenibilitat de la tutela i
emet un informe sobre l’acceptació de la proposta.
S’han atès també diversos casos d’assessorament i orientació en processos d’incapacitació jurídica d’
usuaris i famílies en situació prèvia a la tramitació del procés o al llarg del mateix.
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5. FLUXOS DE CASOS 2014

Casos nous proposats
Casos assumits
Casos en espera
d’acceptació càrrec
Casos no assumits

Nombre 2013
17
11
5

%
100
65
30

Nombre 2014
21
12
7

%
100
57
38

1

5

1

5

Causes casos no assumits
Causa
tutela assumida per familiars

Nombre
1

Casos atesos (31/12/14)
Casos amb tutela efectiva
Casos acceptats (a l’aplicatiu)
Tuteles finalitzades

44
9
1

6. PERFIL DE PERSONES TUTELADES
Sexe
Nombre
Home
29
Dona
15

%
66
34

Incapacitació del casos atesos instada per
PROCEDÈNCIA
Nombre
Familiars directament
21
DGAIA
2
Ministeri Fiscal, comunicat per
Xarxa salut mental/S,Socials
21
TOTAL
44
Supòsits d'incaIIncapacitació prèvia en què s'hagi fet delació de tutela
PROCEDÈNCIA
Nombre
des de familiars
4
DGAI
2
TOTAL
5
Causa la incapacitació.
causa
Nombre
Trastorn mental sever
41
TMS + Retard mental
3
Altres
TOTALS
44
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Àmbit
territorial:
Comarca de procedència

Nombre

%

33
10
1

75
23
2

Nombre
34
3
7
44

%
77,3
0,07
16
100 %

Barcelonès
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Tipologia càrrecs tutelars (a 31/12/14):

Tuteles
Defenses judicials
Curateles
TOTALS

Edat i Mòduls
A
De 18 a 30
De 30 a 40
De 40 a 50
De 50 a 60
De 60 a 65
De 65 a 75
més de 75
TOTALS

B
1
3
1
1

6

C
4
5
4
17
3
3
1
38

D

TOTALS
5
5
7
18
6
3
44

Tipus de domicili

TIPUS
Centres gent gran
Unitats hospitalàries SM
Llar-residència malalts mentals
Domicili propi
Domicili amb família
Altres (sense domicili)
TOTALS
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Nombre

%

4
4
6
18
11
1
44

9
9
14
41
25
2
100 %

