Vetllem pels qui no estan
capacitats per fer-ho

Consideracions que cal tenir presents

Altres serveis de la Fundació

· Abans de prendre la decisió d’iniciar el procés de modificació de la capacitat d’obrar, és aconsellable tenir la informació
pertinent per valorar si realment és l’opció més adequada per
millorar la qualitat de vida de la persona.

· Informació i assessorament a aquelles persones interessades i/o als seus familiars sobre la incapacitació,
el procés judicial així com el funcionament de la nostra
institució.

· La modificació de la capacitat d’obrar només és una solució
per les persones que no es poden valdre per si mateixes i
quan la restricció de la capacitat suposi un benefici per a ella.

· Informació, assessorament i difusió a serveis, administracions, entitats i professionals sobre la Institució Tutelar.

· És important que la persona participi des del principi del
procés i estigui informada perquè conegui el que pot implicar.
· El fet de què una persona tingui modificada la seva capacitat d’obrar no vol dir que no tingui cap responsabilitat sobre
els seus actes, ni que perdi la capacitat de prendre decisions
sobre la seva vida.
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· La Fundació vetlla perquè es respectin al màxim les seves
decisions, seguint els valors de respecte, dignitat, llibertat,
autonomia i confidencialitat d’acord amb la Convenció Internacional de Dret de Persones amb Discapacitat.
· El fet d’estar tutelat no dóna més dret a accedir a prestacions públiques, ni la prioritat per a l’obtenció d’una plaça a
un centre residencial públic.
· La Fundació no disposa de recursos residencials, educatius,
ni laborals propis.

Drassanes

i Vil

à

Sants-Montjuïc

Fundació Lluís Artigues
Vila i Vilà, 16 - 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91 - Fax 93 329 76 36
fla@fla.cat · www.fla.cat

· La Fundació gestiona els recursos propis de la persona i
també aquells ajuts i recursos públics a què pugui tenir dret.
· La Fundació està integrada per professionals de diferents
àmbits que fan l’acompanyament i suport a la persona, sense
substituir mai a la família, però comptant amb el seu suport i
col·laboració sempre que sigui possible.
· En el cas de què la persona necessiti un ingrés involuntari
degut a la seva malaltia, serà el jutge l’únic que el pugui
autoritzar.
· La Fundació disposa, durant les 24 hores del dia i tots els
dies de l’any, d’un telèfon d’emergències per atendre situacions d’urgència.

Fes-te amic!
La teva aportació periòdica permetrà que més persones
tinguin accés a una vida digna.

www.fla.cat/colabora

Segueix-nos 		

Amb el suport de

La Fundació Tutelar Lluís Artigues és una entitat
sense afany de lucre constituïda per Sant Pere Claver Fundació Sanitària amb qui forma un conjunt d’entitats
que comparteixen un mateix model
assistencial i d’intervenció.
La seva missió és la de vetllar pel benestar de les
persones afectades per una malaltia mental, malalties
pròpies de l’envelliment, que hagin vist modificada la
seva capacitat d’obrar per una sentència judicial i que
necessiten d’un tutor o curador extern per gestionar els
seus assumptes, defensar els seus drets i/o atendre
les seves necessitats.
Quan aquesta protecció no pot ser exercida pels familiars
és l’administració pública qui a través de les fundacions
tutelars ha de garantir l’atenció a aquestes persones.

Amb el
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Amb

Grup Sant Pere Claver

Cuidem del teu benestar

Entitats amb compromís social

www.fla.cat

Figures de protecció
El Codi Civil Català contempla les següents figures de
protecció:

1. Per resolució judicial:
Tutela
Figura de protecció de la persona que ostenta la representació legal de la persona tutelada en els àmbits que
estableixi la sentència: personal (salut, higiene, etc.) o

Poder preventiu

En previsió de la pèrdua sobrevinguda de capacitat, es
pot atorgar un poder notarial per nomenar una persona
o institució que tingui cura dels seus interessos, i també
es pot determinar les circumstancies en les quals tindrà
eficàcia el poder, i fins i tot les mesures de control, i les
causes d’extinció del poder.

Patrimoni protegit

Defensor judicial o Administrador patrimonial

És una forma de protegir econòmicament a les persones
que pateixen una discapacitat intel·lectual superior al 33%
o física superior al 65%, mitjançant la constitució d’un
patrimoni per atendre la satisfacció de les necessitats
de la persona amb discapacitat i que es forma amb les
aportacions de diners, béns i drets, sense que calgui una
donació o esperar a heretar. Aquest patrimoni és protegit
perquè queda aïllat del patrimoni personal del beneficiari i del constituent, i sotmès a un règim d’administració
específic.

És el càrrec transitori, nomenat pel jutjat de manera pro-

L’ Organització

patrimonial o en tots dos casos.

Curatela
S’estableix per complementar una capacitat concreta
mitjançant l’assistència en els casos que determini la

sentència: igual que en la tutela (personal o patrimonial).

visional durant la tramitació del procés de modificació de

entre tutor i tutelat, curador i persona posada en curatela,

En el procés judicial, la sentència que es dicta determina
els àmbits en què la Fundació ha d’intervenir (salut, cura
personal, econòmic, jurídic, etc.) així com el seu abast
(total o complementant la capacitat).

Assistent

La Fundació s’organitza en tres àrees dirigides per un/a
director/a:

Adreçat a persones que precisen tenir ajuda per la seva

Àrea social

la capacitat, mentre no es designa un tutor o un curador.
També es pot anomenar en cas de conflicte d’interessos

i en el propi procés d’incapacitació com a lletrat defensor.

cura personal o en l’administració dels seus béns, quan
tenen una discapacitat física o intel·lectual, però que

aquesta no és suficient per instar una modificació de la

capacitat d’obrar. És una figura voluntària, únicament la
pot sol·licitar el propi interessat.

2. Sense intervenció judicial:
Administrador patrimonial
Té com a funció l’administració del patrimoni o determi-

nats béns rebuts mitjançant donació, herència, llegat quan
el donat o testador ho hagi disposat.

· Realitza visites periòdiques per fer el seguiment de la
persona i detectar noves necessitats.
· Realitza entrevistes i coordinacions amb els familiars
quan la persona hi estigui vinculada.
· Realitza o gestiona acompanyaments a les persones que
ho necessiten per fer compres quotidianes, visites mèdiques, ingressos hospitalaris, realitzar tràmits i sortides de
caràcter lúdic.

Àrea jurídica

· Intervé en l’assumpció dels càrrecs tutelars davant el jutjat.
· Presenta davant el jutjat l’inventari de béns, rendicions

de comptes anuals o finals, prepara informes i diferents
escrits per atendre qualsevol requeriment judicial derivat
del control de la tutela.
· Orienta i assessora al tutelat en aquelles qüestions jurídiques que es puguin plantejar.
· Insta accions judicials o administratives que calguin o bé
coordina i dóna suport a d’altres professionals de l’àmbit
jurídic que estiguin intervenint en el cas.

Àrea econòmica

· Confecciona l’inventari de béns.
· Controla els ingressos i les despeses de què disposa el

tutelat i elabora un pla de viabilitat econòmica.
· Gestiona diligentment el patrimoni del tutelat.
· Elabora la rendicions de comptes patrimonial tant anual
com final.

Integrada per diferents professionals de l’àmbit social. Les
seves funcions principals són:
· Estudia les necessitats de la persona per elaborar un Pla
de Treball Individualitzat per cada cas.
· Valora i gestiona les ajudes econòmiques a les quals
pugui tenir dret la persona.
· Valora i estudia els serveis més adequats per cada
situació.
· Es coordina amb els serveis que intervenen en el cas per
tal de garantir una atenció integral.
· Elabora informes que siguin requerits per les instàncies
pertinents.
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