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Benvolgudes, benvolguts,

Ens plau presentar-vos la Memòria 2019 de la Fundació Privada VOL. 
La finalitat de la Fundació consisteix, principalment, en tenir cura i donar assistència
a les persones amb trastorn mental, defensant i protegint els seus drets, tenint cura
del seu patrimoni, a fi i efecte de millorar la seva qualitat de vida.

La Fundació es dota per a la realització dels seus objectius d’una estructura amb tres
àrees funcionals: Àrea Jurídica, Àrea Econòmica i Àrea Social. La seva activitat està
subvencionada per la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies).

La Fundació Privada Vol forma part de l’associació ENCAIX, que agrupa 12 entitats
tutelars amb l’objectiu de promoure, en l’àmbit de les fundacions, la protecció i la
millora de les condicions de vida de les persones amb un trastorn de salut mental. El
conjunt d’entitats tutelars que conformen ENCAIX actualment protegeixen més de
50% del total de persones incapacitades judicialment amb problemes de salut mental
a Catalunya.

Es coordina amb la Comissió de Tuteles, per la proposta de casos i gestió de tuteles,
i amb la Comissió de casos complexes.

Al 2019 la Fundació va complir 10 anys i va rebre una distinció pel seu 10è aniversari
a l'Homenatge a les Entitats de les Corts dins del marc de la Festa Major de les
Corts 2019.

Confiem que aquesta memòria sigui del vostre interès i estem oberts a qualsevol
suggeriment que ens ajudi a millorar-la.

Ben cordialment,

F R A N C I S C O  V I L L E G A S

P R E S I D E N T

BENVINGUDA
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EIXOS  DE  TREBALL

Els eixos de treball de la Fundació Privada VOL es basen en tenir cura i donar
assistència a les persones amb trastorn mental, defensant i protegint els seus
drets, tenint cura del seu patrimoni, a fi i efecte de millorar la seva qualitat de
vida.

Per a la consecució de la seva finalitat, la Fundació tindrà per objecte:

Eix 1:
Tenir cura i protecció en concepte de tutor, curador, òrgan fiscalitzador de la
tutela o qualsevol altra figura jurídica prevista a la normativa legal.

Eix 3:
Informar al jutjat vers la situació del tutelat i presentar l’estat de comptes anuals
de l’administració dels seus béns.

Eix 2:
Promoure l’adquisició o recuperació de capacitats i d’integració social de les
persones tutelades.

Eix 4:
Garantir l’efectivitat, l’eficiència i la gestió ètica en l’exercici de la tutela.

Eix 6:

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.

Eix 5:
Protegir els drets de les persones amb trastorn mental sever incapacitades
judicialment dins del marc establert a la sentència.
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MISSIÓ ,  VISIÓ  I  VALORS

MISSIÓ        
Raó de ser

Promoure la salut mental de les
persones i les comunitats mitjançant
el desenvolupament d’un model
d’atenció a la salut mental
comunitària integral.

VISIÓ
Objectiu i percepció que
desitgem aconseguir

Ser referència en la gestió i la
innovació en l’atenció integral a la
salut mental comunitària a
Catalunya.

VALORS
Principis, creences i regles

Ètica: garantir una pràctica assistencial, docent i investigadora basada en l’ètica,
el respecte a les persones, les diferències individuals, la intimitat i els drets. 

Qualitat: promoure una pràctica de qualitat, responsable, innovadora i rigorosa,
fonamentada en l’evidència científica, l’experiència i l’avaluació de resultats. 

Eficiència: aconseguir l’excel·lència amb un ús racional i sostenible dels mitjans
disponibles. 

Compromís: actitud compromesa amb una gestió no lucrativa, de
desenvolupament de serveis d’utilització pública, promovent la inclusió social, la
cohesió i un entorn ambiental sostenible. 

Transparència: actuació transparent en la gestió institucional de cara als usuaris,
membres i el conjunt de la societat.
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PATRONAT

SR. FRANCISCO VILLEGAS MIRANDA
PRESIDENT

SR. FRANCISCO JAVIER MILLÁN ALBA
SECRETARI

SRA. ROSA Mª VERDAGUER ROSAS
VOCAL

DR. LLUÍS LALUCAT I JO
VOCAL

ORGANIGRAMA
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SR. RICARD FERNÁNDEZ ONTIVEROS
VOCAL PER

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA



ACTIVITAT

1 sessió grupal informativa al Centre de Salut Mental d’Adults de Les Corts (CSMA-
LC) amb l’objectiu d’informar i resoldre dubtes als familiars de pacients atesos en
aquell dispositiu sanitari respecte el procediment de la modificació de la capacitat
d’obrar. 

1 sessió dirigida a familiars de pacients del Servei de Rehabilitació Comunitària de
les Corts.

ASSESSORAMENT I DIFUSIÓ

Durant el 2019 s’han atès un total de 32 sol·licituds d’orientació i assessorament per a
persones susceptibles d’iniciar un procediment d’incapacitació. 
 
S’han signat un total de 6 pretuteles, representant el 18,75% de les sol·licituds
d’orientació i assessorament ateses.

Entrevistes d’assessorament 

L’objectiu d’aquestes entrevistes és, d’una banda, conèixer la situació del presumpte
incapaç a nivell mèdic, social i econòmic, així com explicar detalladament el procediment
d’incapacitació i resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir, per tal d’afavorir el
procés, si finalment és necessari activar la mesura de protecció. 
 
Aquestes persones han vingut acompanyades tant pels familiars referents com per
professionals de la xarxa de salut mental i serveis socials on s’atenen. Del total
d’entrevistes d’assessorament, dues han tingut lloc al propi domicili de la persona.

Sessions grupals
 
S’han realitzat un total de 2 sessions informatives amb l’objectiu de proporcionar
informació i assessorament gratuït sobre modificació de la capacitat d’obrar i sobre les
diferents figures de protecció jurídica a famílies, professionals de la xarxa serveis públics
i població en general.
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GESTIÓ DE CÀRRECS TUTELARS

Al 2019, la fundació ha rebut 27 casos proposats per tutela, nombre molt similar al de 
 l’any anterior. D’aquests casos nous, s’han assumit 15 davant el jutjat competent i els 12  
restants estan en espera de ser assumits en el moment que ho indiqui l’autoritat judicial. 

L’any 2019 s’ha acceptat un total de 27 càrrecs tutelars. 
En total, s’han ates 133 persones finalitzant el 2019 amb 129 casos amb tutela efectiva. 
De les 4 tuteles finalitzades, 3 ho han estat per èxitus i 1 per re capacitació. 

ACTIVITAT

TIPOLOGIA CÀRRECS TUTELARS
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GÈNERE
. 

EDAT
. 

COMARCA DE RESIDÈNCIA
. 

*Relloguer, centre penitenciari, pensió

PERFIL DE PERSONES TUTELADES

TIPUS DE DOMICILI
. 
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PERFIL DE PERSONES TUTELADES

CAUSES MODIFICACIÓ CAPACITAT D'OBRAR
. 

FACTORS DE COMPLEXITAT
. 

ACUMULACIÓ
FACTORS DE
COMPLEXITAT
. 
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COMUNICACIÓ

R E C U L L  D E  P R E M S A

LA FUNDACIÓ PRIVADA VOL

PRESENT A L’HOMENATGE

A LES ENTITATS DE LES

CORTS

REORDENACIÓ DEL

GRUP CHM SALUT

MENTAL

Durant l’any 2019 s’han publicat les següents notícies relacionades amb la
Fundació Privada VOL al web del Grup CHM Salut Mental:

FORMACIÓ  I  DOCÈNCIA
A continuació es detallen el nombre de residents i d’alumnes, així com la
seva procedència i estudis:

L’aparició de la Fundació Privada VOL
en mitjans de comunicació i altres
butlletins informatius aquest any 2019
ha estat la següent:

www.barcelona.cat
10/10/2019 1 1



CERTIFICAT DE QUALITAT ISO

La Fundació Privada VOL va iniciar el corresponent procés per tal d’acreditar-se sota
el compliment dels estàndards de qualitat de la norma ISO 9001:2008, normativa
internacional que s’aplica als sistemes de gestió de qualitat (SGC) i que es centra en
tots els elements d’administració de qualitat amb què una empresa ha de comptar per
tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus
productes o serveis.

L’acreditació de la norma ISO 9001:2008 es va assumir al juliol del 2014 i renovar al
juliol del 2015. Aquesta acreditació incorpora també l'Associació Centre d’Higiene
Mental Les Corts i la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, totes dues
entitats membres del Grup CHM Salut Mental.

2 0 1 4 - 2 0 1 5

Durant el mes de juliol del 2016 l’entitat certificadora de la norma ISO 9001:2008 va dur
a terme la revisió del compliment de la mateixa i es va renovar l’acreditació per un any
més per a la Fundació.

L’any 2017 l’auditoria es va realitzar seguint els paràmetres de la norma ISO 9001:2015
que, a més, incorporava per primera vegada l’Associació Les Corts per la Inserció
Laboral (ALCIL), entitat també membre del Grup CHM Salut Mental.

2 0 1 6 - 2 0 1 7

2 0 1 8 - 2 0 1 9

Durant el 2018 es va procedir de nou a l’auditoria externa  per part de DNV•GL seguint
els paràmetres de la norma ISO 9001:2015 i que es va tornar a revisar al juliol de 2019. 
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SOM MEMBRES DE

ON  ENS  TROBARÀS

S E R V E I S  C E N T R A L S
Numància 95-99, baixos  2-3 
08029 BCN Tel. 93 445 44  51
scentrals@grupchmsm.com

FUNDACIÓ PRIVADA VOL
Galileu 333, baixos  

08028 BCN Tel. 93 445 44  82
fpvol@fundaciovol.com
www.fundaciovol.com
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