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Salutació del President :  
 

 
La publicació d’aquesta memòria representa una oportunitat de 
conèixer més de prop la nostra Entitat i de seguir la seva evolució en el 

marc de les transformacions de la societat andorrana. 
 

La Fundació Tutelar del Principat d’Andorra és una entitat jove en el 
panorama dels serveis socials especialitzats del nostre país . 
Els promotors de la seva constitució érem ben conscients d’estar creant 

un servei necessari , però probablement encara avui no podem preveure 
el volum de tota la responsabilitat que la Fundació haurà d’assolir en 
els propers anys . 

 
La Fundació Tutelar s’està  convertint en el recurs social de referència  

per a la protecció a les persones incapacitades o en procés 
d’incapacitació, la gent gran que ho necessiti, les persones que pateixin 
trastorns mentals o persones amb discapacitat que no puguin governar-

se, així com els menors en situació d’abandonament o en risc, quan per 
la seva gravetat precisen la constitució d’un càrrec tutelar i no es troba 
en el seu entorn familiar qui estigui en disposició d’exercir-lo. 

Així ho han entès tant els familiars , com els professionals i autoritats 
amb responsabilitats en la protecció d’aquest col·lectiu de persones , els 

quals compten amb la Fundació per assumir tuteles , curateles , 
defenses judicials i administracions patrimonials ; però també per a 
rebre assessorament , orientació i fer gestions concretes que puguin 

millorar-ne la qualitat de vida actual o preveure’n l’atenció en un futur. 
Per a la Fundació el 2008 ha estat un any molt positiu i en aquest 

sentit cal agrair la confiança que els nostres tribunals han dipositat en 
l’entitat , així com a totes les corporacions que han signat convenis de 
col·laboració per contribuir a l’exercici dels càrrecs tutelars . 

 
En els propers anys es pretén potenciar l’entitat i aconseguir  tots els 
reptes socials que van donar lloc a la seva constitució . 

En nom de la Fundació Tutelar Privada del Principat d’Andorra vull 
agrair novament la confiança de totes les persones que han donat 

suport a la nostra entitat i convidar-los a seguir al nostre costat, fent de 
la Fundació un punt de referència en els serveis socials especialitzats  
del nostre país. 

 
 

Ramon Cierco Noguer  
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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT :  
 
 
Amb la denominació de Fundació Privada Tutelar del Principat 

d’Andorra es constitueix el dia 12 de setembre de l’any 2007 una 
organització privada , de naturalesa fundacional, de nacionalitat 

andorrana, sense afany de lucre, i amb la voluntat de prestar un servei 
d’interès general, que té les finalitats, el patrimoni i el sistema de govern 
previstos en els nostres estatuts. 

 
 
DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL  

 
Aspectes socials 

 
La situació actual de les persones incapacitades o 
susceptibles d’incapacitació i les seves famílies que viuen al 

Principat d’Andorra estan sotmeses a un conjunt de 
situacions que generen un entorn que cal tenir en compte, ja 

que condicionen la missió i el model d’atenció de la Fundació. 
 

1 Als països del nostre entorn s’ha produït un gran 

increment de les persones incapacitades judicialment o 
susceptibles de ser-ho, en part atribuïble a una 
esperança de vida més gran de totes les persones a la 

nostra societat, especialment de la gent gran, les 
persones amb discapacitat i els malalts mentals, que en 

alguns casos presenten patologies que els impedeixen 
de governar-se. 

 

2 En el cas d’Andorra no s’ha pogut constatar l’increment 
esmentat ja que fins fa poc no hi havia una normativa 

específica en la matèria ni tradició en l’aplicació 
d’aquestes mesures protectores; per això és necessària 
una divulgació de les normes actuals i de les seves 

possibilitats per tal d’ampliar el col·lectiu de persones 
que cal protegir. 

 

3 El model familiar està evolucionant ràpidament, i passa 
d’una família patriarcal i extensa a formes més nuclears 

(pares-fills) i reduïdes (p.e. monoparentals). Aquestes 
famílies per tant són diferents de les de fa uns anys. No  
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obstant això, les famílies continuen tenint responsabilitats 

vers els seus membres, tot i que aquesta tasca pot resultar 
difícil en determinades ocasions. Caldrà cercar formes de 

suport, tot exigint les responsabilitats familiars pertinents 
a cada cas.  

 

La progressiva incorporació de la dona al món laboral i la 
consegüent crisi de la seva tradicional funció de 
recolzament informal als membres de la família més 

necessitats fa que progressivament vagin aflorant 
necessitats socials que fins ara  no s’evidenciaven . 

 
4 La societat actual, cada cop més individualista, pot 

dificultar les accions a favor d’aquests col·lectius. Cal 

sensibilitzar les persones en relació amb les 
responsabilitats socials i fomentar el compromís envers 
la garantia de drets de tots els ciutadans, i de manera 

molt especial dels que corresponen al col·lectiu més 
feble. 

 
 
D’altra banda, de la legítima preocupació dels pares del fet 

que els fills amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental 
els sobrevisquin, de l’angoixa que comporta el dubte de no 

poder preveure’n el futur quan ells faltin, va néixer la 
necessitat de regular la incapacitació i les organitzacions 
tutelars. Aquests mateixos arguments són els que van generar 

la idea de crear una fundació, si bé les finalitats i l’àmbit 
d’actuació de l’entitat s’estenen a la protecció i la tutela dels 
menors d’edat, a les persones grans i altres persones que 

siguin incapacitades.  
 

Atès, que al Principat d’Andorra no hi ha cap organització 
sense ànim de lucre que tingui com a objectiu protegir les 
persones incapacitades en els termes expressats per la dita 

Llei 15/2004, és evident la necessitat de posar en marxa la 
Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 5 

 
 

 
 
 

MISSIÓ :  
 

La creació d’una fundació tutelar se sustenta sobre  la base legal que 
estableix l’article 18.2 de la Llei 15/2004 del 3 de novembre, qualificada 
d’incapacitació i organismes tutelars, que estableix que també poden 

assumir el càrrec de tutor les persones jurídiques sense ànim de lucre 
que tinguin per objecte la protecció dels menors i dels emancipats i 

estiguin acreditades pel Govern. Aquesta acreditació s’instrumenta 
mitjançant l’acord del Govern del 25 de juliol del 2007, que en va 
aprovar la participació com a patró fundador de la Fundació Tutelar, 

juntament amb l’entitat bancària BPA i la Cambra de Notaris.  
 
La  Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra (en endavant 

Fundació) té com a missió: 
 

• Protegir les persones incapacitades o en procés d’incapacitació 
que se li assignin, ja sigui gent gran que ho necessiti, ja sigui persones 
que pateixin trastorns mentals o persones amb discapacitat que no 

puguin governar-se, així com els menors en situació d’abandonament o 
en risc. Les finalitats i l’àmbit d’actuació s’estenen a la protecció i 

l’atenció a la persona i els seus béns, en els termes que s’estableixi en la 
corresponent sentència judicial. Es tracta, doncs, de la prestació d’un 
servei d’interès general que té el seu fonament legal en la Llei 15/2004, 

del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organisme tutelars.  
 
• Forma part, també, de la missió de manera molt principal la 

solidaritat amb les necessitats i els problemes de les persones 
incapacitades i les seves famílies, mitjançant el suport i l’ajuda, així 

com la sensibilització de la societat andorrana per aconseguir la seva 
implicació i compromís. 
 

• Es considera essencial per poder portar a terme aquesta missió 
que les actuacions de la Fundació es desenvolupin amb total 

independència i autonomia, atès que l’interès superior que guia totes 
les actuacions és la qualitat de vida de la persona tutelada i de les seves 
famílies.  

 
• L’àmbit d’actuació de la Fundació és el del Principat d’Andorra . 
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OBJECTIUS :  
 
L’article 4 dels estatuts de la Fundació recull les finalitats i l’àmbit 

d’actuació. I diu: "Les finalitats de la Fundació són concretament, i 
sense ànim exhaustiu, les següents:  

 
a) Protegir les persones grans que ho necessitin, les persones  que 
pateixin trastorns mentals, els menors d’edat en risc o abandonats, i 

subsidiàriament, les persones amb disminució psíquica.  
 
b) Assumir la tutela o altre càrrec judicial de les persones amb el 

perfil que s’ha definit en l’apartat a) que ho necessitin, així com assumir 
les càrregues i l’exercici dels drets i les facultats que l’ordenament 

jurídic estableix sobre aquesta qüestió. 
 
c) Defensar, promocionar i desenvolupar els drets, l’estudi de la seva 

situació i l’assessorament dels familiars de les persones esmentades en 
l’apartat anterior, així com procurar la millora de la seva qualitat de 

vida. 
 
d) Sensibilitzar la societat i col•laborar amb les autoritats, els 

organismes i les organitzacions públiques o privades per desenvolupar i 
tractar de la millor manera possible les persones, ja destacades en el 
punt a) d’aquest article. 

 
e) Exercitar accions judicials davant dels tribunals de qualsevol 

ordre i jurisdicció en defensa dels drets dels beneficiaris, dels seus 
familiars i del millor ordre sanitari i social. Podrà, fins i tot, exercitar les 
accions públiques que en ordre civil, administratiu, laboral o criminal, 

la llei permeti en cada moment. 
 
f) Promoure els serveis i equipaments necessaris per desenvolupar 

els seus objectius. 
 

g) Qualsevol activitat, relacionada amb les anteriors o necessària per 
al seu compliment efectiu”. 
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MODEL D’ATENCIÓ :  
 

L’exercici dels objectius esmentats s’ajustarà a un model 
d’atenció basat en els següents elements bàsics: 
 

• Centrat en la persona 
 

Totes les actuacions de la Fundació tindran com a 
centre les persones sotmeses a la seva protecció i, 

per això, vetllaran pel respecte als seus drets i 
interessos, així com per la seva qualitat de vida. Així 
mateix, es tindrà en compte la família, a la qual es 

facilitarà suport i s’exigirà, en la mesura de les seves 
possibilitats, el compliment de les seves 
responsabilitats. 

 

• Serveis professionals, propers i de qualitat 
 

La Fundació té la voluntat d’estructurar els serveis que 

es prestin a les persones a partir de recursos humans 
ben preparats professionalment, amb experiència, als 
quals s’exigirà un tracte proper i humà vers les persones 

incapacitades i les seves famílies. Així mateix, establirà 
sistemes des seguiment i avaluació que assegurin la 

qualitat de totes les prestacions. 
 
 

• Solidaritat i implicació social 
 

La Fundació establirà mesures de sensibilització sobre 
la situació de les persones protegides, per tal de 
fomentar la implicació, el compromís i la solidaritat de 

la societat andorrana, ja sigui mitjançant prestacions 
personals ja sigui amb aportacions econòmiques. 

 
 

• Subsidiarietat, cooperació i coordinació 
 

La Fundació, en l’exercici de la protecció tutelar 

assumida, ha d’utilitzar els serveis i les prestacions 
públics i privats en què puguin tenir drets les persones  
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tutelades. Així mateix, per tal d’optimitzar recursos ha 
de cooperar i s’ha de coordinar amb les entitats 

públiques i privades dedicades o relaciones amb els 
col·lectius protegits. 

 

• Sostenibilitat  
 

Les actuacions de la Fundació es fonamentaran en un 
model que sigui sostenible tècnicament i 
econòmicament i s’ajusti a la realitat del país.  

 

• Confidencialitat 
 
En tot moment es s’ha de respectar la intimitat de les 

persones sotmeses a tutela i s’ha d’esguardar la 
confidencialitat de totes les dades i la informació de què 
es disposi.  

 

• Transparència 
 

La Fundació se sotmetrà anualment a una auditoria que 

es presentarà a totes les entitats i particulars 
col·laboradors. Així mateix, s’elaborarà una Memòria 
anual de les actuacions fetes, degudament avaluades 

tècnicament, que un cop aprovada pel patronat es farà 
pública per a coneixement de la societat andorrana en 
general. 
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Planificar el futur: 
 
Què passarà quan els pares faltin? 
 
Hi ha diversos temes que cal tenir presents i preparar-los per quan 

arribi el moment. Un dels més importants és el tema legal, cal dur a 
terme un seguit d’accions que ens ajudaran a evitar les possibles 

situacions d’indefensió o desprotecció que tant ens preocupen. 
 
Incapacitació : 

 
Incapacitar és protegir, tenir cura, defensar les persones. 
Es tracta d’una mesura judicial que reconeix que, tot i ser major d’edat, 

la persona no pot governar-se per si mateixa ni tampoc pot administrar 
els seus béns. 

La incapacitat de la persona amb discapacitat intel·lectual pot ser 
total (cura de si mateixa i administració dels béns) o parcial 
(limitant-se només a la capacitat d’administració dels béns). 

En aquest últim cas, les limitacions han de ser fixades 
puntualment pel batlle. 

La incapacitació no suposa la pèrdua dels drets de la persona: 
pot ser propietària, rebre una pensió, pot vendre i comprar... , però 
necessitarà l’assistència de qui el representi. 

Només és pot incapacitar una persona amb discapacitat intel·lectual per 
sentència judicial. Per tant, s’ha d’iniciar i seguir un procés que es pot 
fer a través d’un advocat o dels professionals adients. 

Poden promoure aquest procés el cònjuge, pares, fills i germans, i 
també el ministeri fiscal. Qualsevol persona pot posar en coneixement 

del ministeri fiscal l’existència d’un presumpte incapaç. 
Una incapacitació no cal que sigui “per  sempre”: si les causes que van 
motivar-la varien, caldrà  revisar-la . 

 
La CURATELA és una incapacitació parcial per a determinats actes. La 

persona amb discapacitat té el suport d’un curador (no és el mateix que 
un tutor) que només intervé en aquells actes que especifiqui la 
sentència o que marqui la llei. 

 
 
Tutela 

Tutelar algú vol dir representar-lo i procurar-li el màxim benestar 
possible (no vol dir viure amb ell). 

El procés de tutela s’inicia quan la persona ja està incapacitada i els 
pares no hi són o no poden exercir les seves funcions de cura  (mentre  
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hi siguin i no hi hagi circumstàncies especials, la llei considera que els 

pares són els representants dels fills/es incapacitats). 
Parlem de tutela quan és una altra persona o entitat qui representa la 
persona incapacitada; quan són els pares, es diu que tenen la 

POTESTAT PRORROGADA. 
Les funcions principals del TUTOR són: 
 

* Assegurar la protecció de la persona. 
* Administrar i guardar els seus béns. 

* Vetllar perquè tingui una bona qualitat de vida. 
 
Pot exercir de tutor qualsevol persona que els pares hagin designat en el 

testament i el jutge ho consideri oportú. En el testament, els pares 
poden anomenar diferents tutors per ordre de preferència (preveient que 
puguin faltar quan sigui el moment o que no puguin exercir aquest 

càrrec). Així mateix, per mitjà del testament també es pot dir qui NO es 
vol que sigui el tutor. 

La tutela es fa efectiva quan la persona o entitat tutelar designada 
accepta el càrrec de tutor davant del jutge corresponent (també hi pot 
renunciar per causes justificades). 

El tutor haurà d’informar cada any de la situació personal i patrimonial 
del tutelat i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns i 

també una correcta atenció personal. 
L’exercici del càrrec de tutor dura mentre la persona és incapaç.  
 

La PRETUTELA és la relació que s’estableix entre la família i l’entitat 
tutelar que els pares han designat com a tutora del seu fill/a el dia que 
ells faltin. És la relació prèvia que els permet de conèixer i planificar 

junts el futur de la persona amb discapacitat. 
 

Les entitats tutelars 
 
Són persones jurídiques (fundacions, associacions...) que reuneixen els 

requisits establerts per la legislació vigent i que no tenen ànim de lucre. 
La seva finalitat és protegir i tenir cura de les persones legalment 

incapacitades. 
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Podem oferir diferents serveis: 

* Informar sobre el funcionament del servei de tutela de l’entitat 
* Orientar i/o tramitar el procés d’incapacitació 
* Informar sobre qüestions generals del sector: ajuts, recursos, serveis... 

* Assessorar en la tramitació de testaments 
* Assessorar els tutors per a la presentació de documentació al batlle 
* Oferir suport als tutors per a l’exercici de les seves funcions 

 
Altres aspectes relacionats amb el futur 

 
A més dels legals, hi ha altres aspectes que  poden ajudar a planificar el 
futur dels vostres fills/es amb discapacitat. 

Atès que, en general, és un procés dolorós (ja que es tracta de plantejar-
se la pròpia mort) és recomanable que els pares pugueu tenir un suport 
professional (que podeu trobar al servei on atenen la persona amb 

discapacitat, o bé a una entitat tutelar) perquè us assessorin sobre 
serveis residencials, prestacions, tràmits legals, etc. 

En la mesura que sigui possible, seria recomanable poder comptar amb 
la persona amb discapacitat: saber què és el que li agradaria, com veu 
ell/a el seu futur, quins són els seus plans , les seves preferències ... 

Una part important d’aquest procés són els germans: la seva implicació 
pot variar en cada família, però és recomanable que com a mínim 

estiguin informats de quins són els desigs dels pares respecte el futur i 
que puguin participar activament en aquesta planificació tot aportant el 
seu punt de vista i disponibilitat. Mantenir-los informats vol dir que 

quan sigui el moment, podran “continuar” amb els tràmits iniciats pels 
pares, i no haver de “començar de nou” tot el procés. 
Finalment, cal dir que el més recomanable és que el procés de separació 

entre els pares i els fills amb discapacitat es faci abans que els primers 
faltin. D’aquesta manera, els pares poden comprovar què passa, com 

està el seu fill/a, si se sent còmode a la nova llar, amb els seus 
companys . 
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ORGANIGRAMA :  
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President :    Sr.Ramon Cierco Noguer  

 
Vicepresident :   Sr.Joan Pau Miquel Prats  

 
Patrons :   Sra.Montserrat Gil Torné 

      Sr.Josep Anton Bardina Pau 
     Sr.Joan C. Rodríguez Miñana 

     Sr.Enric Casadevall Medrano 
 

Secretaria :    Sra.Rosa Castellón Sánchez 
 

Gerent :    Sra.Ester Fenoll García  
 

Cap d’àrea social :  Sra.Marie Pierre Lauribe 
 

Voluntàries :   Sra.Roser Bertrand 
     Sra.Inés Martí  
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ORGANITZACIÓ GENERAL  :  
 
PATRONAT :  

Defineix les línies d’actuació, representa la Fundació i dirigeix la gestió 
de I'organització. El president exerceix la representació ordinària de 

I'entitat. 
 
GERÈNCIA: 

Elabora propostes pel Patronat i aplica les seves directrius sobre les 
polítiques d’assumpció, seguiment i supervisió de les tasques tutelars; 
coordina les diferents àrees; estableix les relacions formals amb les 

institucions públiques, i amb la batllia i la fiscalia; estableix els acords 
amb les famílies i la resta d’interlocutors sobre els nous casos. Cerca 

recursos per I'assoliment de les finalitats de la fundació. 
 
ÁREA SOCIAL: 

 
• Referents de tutela/Atenció indirecta 

Elaboren el Pla de Treball integral individualitzat de cada nou cas, 
estudien les possibles ajudes econòmiques, els programes d’atenció o 
els serveis més adequats per atendre cada situació; es coordinen amb 

els professionals que atenen els tutelats des de diferents serveis socials 
i sanitaris; atenen les situacions d’urgències (24h al dia, 365 dies l’any); 
elaboren informes socials; coordinen els voluntaris; avaluen I'evolució 

dels tutelats a partir de seguiments  periòdics  . 
• Auxiliars de tutela/Atenció directa 

Visiten els tutelats periòdicament, realitzen sortides, acompanyen a  
compra la roba, a fer qualsevol tipus de gestió que calgui; acompanyen 
en visites mediques i hospitalàries; faciliten els diners per les despeses 

personals als tutelats més autònoms . 
Aquesta area i la gerència assumeixen I'assessorament als familiars i a 

qualsevol agent social que es dirigeixi a la Fundació per a qualsevol 
qüestió relacionada amb la incapacitació legal i els serveis de tutela. 
 

ÁREA ECONÓMICA 
Elabora l'inventari de bens; gestiona els patrimonis per garantir la 
major rendibilitat; controla els ingressos i les despeses; liquida els 

impostos; rendeix anualment comptes a la Batllia i a Fiscalia . 
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ÁREA JURíDICA 
En l’assumpció de nous càrrecs: recopila informació jurídica i 

patrimonial, i fa totes les gestions judicials; elabora les informacions 
preceptives per a la Batllia ; coordina l’assistència jurídica als tutelats 
davant qualsevol incidència o necessitat de caire jurídic. 

Assessora les famílies sobre incapacitació, tutela, successions, 
herències i sobre qualsevol altre aspecte que sigui necessari . 
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DEPARTAMENTS I FUNCIONS :  
 

DEPARTAMENTS FUNCIONS 
Departament de Pretuteles i assessorament  
 

− Informació i assessorament sobre incapacitació, tutela 
i entitats tutelars. 
− Informació sobre ajuts i recursos assistencials. 

− Assessorament als tutors (inventaris, rendicions de 
comptes, informes socials...) 
− Organització de conferències, col.·loquis i xerrades 

informatives. 
− Tramitació d’herències i testaments. 

− Sol.·licituds judicials. 
 
 

Departament de Tuteles 
 
− Estudi i seguiment continuat de la persona tutelada, en 

tots en àmbits de la seva vida mitjançant un programa 
individualitzat. 

− Proporcionar habitatge adequat, recurs laboral, formació, 
atenció mèdica especialitzada, etc. (Assistència 
integral de la persona). 

− Gestió de tràmits administratius. 
 

 
Departament d’Administració i Comptabilitat 
 

− Inventari de béns. 
− Administració dels recursos econòmics. 
− Rendicions de comptes. 

− Tràmits administratius varis. 
 

Departament de Comunicació 
 
− Difusió de les activitats de la fundació. 

− Contacte amb mitjans de comunicació. 
 

 
 



 

 17 

 
 

 
 
 

 
 

ACTIVITATS REALITZADES :  

 
 
SIGNATURA DE CONVENIS :  
 

En data 05 de juny del 2008 té lloc la signatura dels 3 convenis 
següents:  

 
1 - Conveni entre la Fundació Tutelar i el M.I. Govern d’Andorra  
( s’adjunta com annex 01 )  

 
2 - Conveni entre la Fundació Tutelar i la Fundació  Banca Privada  
d’Andorra ( s’adjunta com annex 02 )  

 
3 - Conveni entre la Fundació Tutelar i la Cambra de Notaris del 

Principat  d’Andorra  ( s’adjunta com annex 03 ) 
 
 

En data 01 de juliol del 2008 es signen els convenis de col·laboració 
entre la Fundació Tutelar i cadascun del set (*) Comuns del 

Principat d’Andorra. 
 
* S’adjunta com a model el conveni que es va signar amb el Comú de Canillo 
com annex 04 . 
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COORDINACIONS AMB ALTRES ENTITATS TUTELARS :  
 
 

- FUNDACIO TUTELAR DE LES COMARQUES GIRONINES 
(GIRONA) 

- FUNDACIO MALATS MENTALS DE CATALUNYA 

(BARCELONA) 
- FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL ( GIRONA) 

- FUNDACIO PERE MATA ( REUS ) 
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ACCIONS DUTES A TERME DINS L’ÀREA TUTELAR :  
 

 

• REGISTRE D’ ASSESSORAMENTS : 
Des de la posada en marxa de la Fundació s’han realitzat 21 
assessorament que ha anat principalment dirigits a les famílies de 
les persones objecte de la Fundació. 

També s’han fet assessoraments a diferents professionals de 
l’àmbit del treball social del Principat d’Andorra. 

• REGISTRE DE PRETUTELES : 
     Actualment tenim 8 persones en pretutela.  

• REGISTRE DE CURATELES :  
Tenim una persona sota el règim de curatela . 

• REGISTRE DE TUTELES :  
     Exercim la tutela de 5 persones . 

 
 
NADAL 2008 :  

 
Aquest Nadal varem anar a visitar a cadascun dels tutelats per tal de 

desitjar-los unes bones festes i obsequiar-los amb un panera . 
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XERRADES INFORMATIVES : 

 
 

• Conferència del Gerent de la Fundació Tutelar de les Comarques 
Gironines Sr. Josep Mª Soler Chavero dirigida a les associacions 
de persones discapcitades del Principat d’Andorra. 

• Presentació de la Fundació al personal de l’Escola Especialitzada 
Nostra Senyora de Meritxell i als pares dels usuaris. 

• Presentació de la Fundació al MH Batlles i al Ministeri Fiscal.  

• Presentació de la Fundació a l’Hospital Nostra Senyora de 
Meritxell orientada als professionals del SAAS.  

• Presentació de la Fundació al Col.legi d’Advocats . 
Ponència sobre “El rol social de les fundacions tutelars”  a les I 
Jornades d’envelliment i discapacitat que van tenir lloc al 

principat d’Andorra , sota el patrocini de la Fundació BPA .  
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DIVULGACIÓ :  
 

Durant tot l’any s’ha mantingut un bon contacte amb els diferents 
mitjans de comunicació del País , els quins sempre s’han fet ressò dels 

nostres actes i ens han recolzat amb la seva presencia . 
 

• Hem fet 2 programes de televisió en format entrevista al programa 
“L’entrevista” del Sr. Xavier Palma . 

• Nombroses participacions en diferents programes de radio amb 
els periodistes Alex lliteres de RNA , Ester Pons de la Cadena Ser i 
R7 parròquies amb el Xavi Mujal . 

• Diferents aparicions a tots els rotatius de la premsa nacional :  
o Diari d’Andorra 

o El Periòdic 
o Bon dia Andorra 

o Mes Andorra  
 
 

- Relació d’articles apareguts a la premsa : 
 

-10 d’octubre del 2007   Diari d’Andorra 

Bon dia  
Diari Més  

 
-16 de desembre del 2007 Diari d’Andorra  
 

-Gener 2008  Revista L’Aixada .   Fundació 
Autisme Más Casadevall  

 

-09 de gener del 2008 Bon dia  
 

-11 de gener del 2008 Diari d’Andorra 
 El Periòdic 
 Bon dia  

 
-21 de gener del 2008 Diari Més 

 
-08 de febrer del 2008 Diari d’Andorra 
 Bon dia 

 
-19 de febrer del 2008 Diari d’Andorra 
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-03 de març del 2008  Revista de l’Escola 

Especialitzada Nostra 

Senyora de Meritxell 
 
-05 de maig del 2008 El Periòdic 

 
-07 de maig del 2008 Diari d’Andorra 

 
-06 de juny del 2008  Diari d’Andorra 
 El Periòdic  

 Diari Més 
 Bon dia 
 7 dies 

 
- 02 de juliol del 2008  Diari d’Andorra 

 Diari Més 
 Bon dia  
 

 
- 24 de novembre del 2008 Diari Més  
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PLA D’ACCIONS PER L’ANY 2009 : 

 
 
 

 
PLA D’ACCIONS 2009 FPTA 

 
 

 

 
 

1. Presentació del Comitè d’Honor de la Fundació . 

2. Presentació de la Fundació a la societat andorrana . Concretar un 

conferenciant socialment  rellevant . 

3. I  Jornada de col·laboració amb la Fundació BPA . Conferència de 

la jutgessa especialista en incapacitacions Sra. Sílvia Ventura 

Mas. 

4. II  Jornada de col·laboració amb la Fundació BPA . Tallers 

orientats als familiars dels col·lectius objecte de la fundació. 

5. Xerrades informatives sobre el procés d’incapacitació i la funció 

de la nostra entitat tutelar  dirigides als familiars de les diferents 

associacions de persones amb discapacitats psíquiques  o amb 

incapacitat del Principat d’Andorra .     

6. Posar en funcionament el projecte d’aportacions econòmiques  : 

“Col·laboradors de la Fundació ” . 

7. Ampliar la incorporació dels delegats tutelars ( voluntaris ) . 
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ANNEXES:  
 
ANNEX 01 :  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN 

D’ANDORRA I  LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR 
DEL PRINCIPAT D’ANDORRA 

 

Andorra la Vella, 5 de juny del 2008  

 

ANTECEDENTS 

 
El Govern d’Andorra va impulsar, d’acord amb el mandat de la Llei de 
garantia dels drets de les persones amb discapacitat de 17 d’octubre de 

2002, l’elaboració de la Llei 15/2004,  qualificada d’incapacitació i 
organismes tutelars, del 3 de novembre de 2004, per tal de regular els 

drets i la protecció de les persones incapacitades i els menors. 
 

La citada Llei 15/2004 preveu que el càrrec de tutor pot recaure tant en 
persones físiques com en persones jurídiques que tinguin per objecte la 
protecció dels menors i de les persones incapacitades, sempre que no 

tinguin afany de lucre i que estiguin acreditades pel Govern. 
 

El dia 12 de setembre de 2007 es va constituir la Fundació Privada 
Tutelar del Principat d’Andorra amb l’objectiu principal de garantir els 
drets i l’atenció de les persones que li siguin assignades judicialment, 

en no poder-se governar per si mateixes. 
 
El Govern d’Andorra, en compliment de les seves obligacions legals i de 

la seva voluntat de protegir i atendre a aquest col·lectiu de ciutadans, 
va adoptar el dia 

25 de juliol de 2007 l’acord de participar en la Fundació Privada Tutelar 
del Principat d’Andorra. 
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Que, per tot això, el Govern d’Andorra i la Fundació Privada Tutelar del 
Principat d’Andorra mostren la seva voluntat d’establir un conveni de 

col·laboració en els termes que s’estableixen a continuació. 
 

REUNITS: 

 
D’una part, la M.I. Sra. Montserrat Gil Torné, Ministra de Salut, 

Benestar, Família i Habitatge, en representació del GOVERN 
D’ANDORRA i en virtut de l’acord de Govern de data 7 de juny de 2005. 
 

D’altra part, el Sr. Ramon Cierco Noguer, en qualitat de president, i en 
representació de la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT 
D’ANDORRA, i  en ús de les facultats establertes a l’escriptura pública 

del 12 de setembre del 2007, número de protocol 2552 . 
 

I reconeixent-se mútuament les respectives qualitats en què actuen i la 
plena capacitat legal per contractar i obligar-se i posats prèviament  
d’acord. 

 

EXPOSEN: 

 
Que d’acord amb allò que disposa la Llei 15/2004, qualificada 
d’incapacitació i organismes tutelars, de 3 de novembre de 2004, i atesa 

la confluència d’interessos en aquesta matèria entre el Govern 
d’Andorra i la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra (en 

endavant Fundació). 
 
Que per tal de complir eficaçment les responsabilitats protectores del 

Govern envers aquest col·lectiu de ciutadans i atesos els objectius de la 
Fundació es considera convenient establir un marc estable de 

col·laboració. 
 
Que es constata la voluntat de concretar la col·laboració entre les parts 

signatàries. 
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Per tot això, 

 
ACORDEN: 
 

Subscriure el present conveni de col·laboració subjecte als següents: 
 

PACTES 

 
Primer. Objecte  

 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre el Govern 
d’Andorra i la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra pel que 

fa a les funcions que exerceix la Fundació en les situacions següents: 
 
a) Quan a l'empara d'una declaració judicial li sigui assignat l’exercici 

de la tutela per a la protecció dels interessos personals i 
patrimonials del menor o de la persona incapacitada o de la curatela 

per a la protecció únicament del patrimoni, mitjançant el 
complement de la capacitat. 

 

b) Quan li siguin assignades judicialment les funcions de defensor 
judicial en els supòsits que es determinin, atesa l’existència d’un 

conflicte d'interessos entre tutor o curador i la persona sotmesa a 
tutela o curatela, quan no existeix o esdevé inoperant la tutela o la 
curatela o en els altres casos previstos per la llei. 

 
L’exercici d’aquestes funcions es farà en els termes, condicions, 
requisits i obligacions establertes a la Llei 15/2004 qualificada 
d’incapacitació i organismes tutelars, de 3 de novembre de 2004. 
 

Segon. Pretuteles 
 

També s’inclouran en el present conveni les actuacions preventives que 
atengui la Fundació davant de situacions de risc greu en què es trobin 
les persones vulnerables en una situació prèvia a la tutela i les seves 

famílies, sempre que així es prescrigui facultativament, s’accepti 
voluntàriament per escrit per la persona afectada i, si escau, la seva 
família, així com per les dues parts signatàries del present conveni. 

 
Aquestes actuacions inclouran exclusivament el seguiment que s’acordi 

de la situació i, quan s’escaigui, la promoció de la constitució de la 
tutela. 
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Tercer.  Obligacions de la Fundació 

 
La Fundació es compromet a: 
 

a) Actuar en tot moment d’acord amb la legislació vigent al Principat 
d’Andorra i a tenor dels seus estatuts. 

b) Gestionar els interessos personals i patrimonials de la persona 

sotmesa a la tutela, la protecció del patrimoni en el cas de la 
curatela o les funcions que s’estableixin pels defensors judicials. 

c) Acceptar les tuteles assignades judicialment, sempre que la tipologia 
que consta en els seus estatuts definits com a beneficiaris a l’article 
5. 

d) Disposar del personal necessari per al compliment de les presents 
obligacions, que serà com a mínim l’establert a l’annex 1 del present 
conveni. 

e) Complir els mínims de qualitat establerts pel Govern. 
f) Justificar adequadament la despesa realitzada en cada servei objecte 

del conveni. 
g) Fer constar explícitament el suport del Govern d’Andorra en els actes 

i actuacions que realitzi.  

h) Facilitar tota la informació que el Govern d’Andorra li sol·liciti i 
col·laborar en les inspeccions que s’efectuïn, respectant en tot cas les 

normes de protecció de dades. 
i) Presentar anualment una auditoria al Govern. 
j) Contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva 

responsabilitat civil, així com la dels usuaris al seu càrrec i la del 
personal al seu servei . 

k) Col·laborar en totes aquelles altres accions i serveis relacionats amb 

els seus objectius que s’acordin de mutu acord.  
 

Quart.  Obligacions del Govern 
 
El Govern es compromet a fixar les normes mínimes tècniques i de 

qualitat que s’han de complir i a fer-ne el seguiment. Així mateix, 
col·laborarà amb la Fundació mitjançant les aportacions següents: 

 
a) Per finançar l’atenció bàsica a les persones ateses. Aquestes 

aportacions, que cobriran l’atenció directa, s’efectuaran d’acord amb 

els mòduls de finançament establerts  a l’annex 2 i en els terminis 
que es determinen. 

b) Per a altres actuacions tècniques que es puguin establir de mutu 

acord, mitjançant protocols addicionals al present conveni. 
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c) Per a l’exercici 2008, el Govern aportarà a la Fundació, a més de les 

quantitats establertes en l’annex 2, un import de 30.000,00 €, que 
es farà efectiu durant el transcurs del mateix any 2008. 

 

Cinquè. Pagament i justificació de la despesa  
 
El finançament de la Fundació es farà d’acord amb el que disposa el 

Reglament del procediment per a la concessió i el control de les 
subvencions i les transferències públiques, de 12 de juliol del 2000, o la 

normativa que es determini. 
 
El Govern d’Andorra efectuarà el pagament de les aportacions 

econòmiques trimestralment, prèvia presentació de la factura, que 
s’acompanyarà d’una relació dels usuaris atesos, el tipus d’atenció 

dispensada i la tarifa. 
 
Sisè. Durada  

 
La durada d’aquest conveni serà de cinc anys i serà prorrogat 

tàcitament per períodes anyals, excepte que hi hagi denúncia per 
alguna de les parts amb tres mesos d’antelació, havent-ho de 
comunicar a l’altra part per carta certificada amb acusament de rebuda. 

 
Setè. Modificacions i actualitzacions 
 

Si durant el període de vigència del conveni es produeixen modificacions 
normatives o tècniques, es promourà la signatura d’un annex al present 

conveni que incorpori o modifiqui les clàusules tècniques i/o 
econòmiques que incorporin les novetats esmentades. 
 

En finalitzar cada exercici econòmic es revisaran els mòduls de 
finançament i les tarifes corresponents: 
 

Vuitè. Resolució  
 

Són causa de resolució del present conveni : 
 
a) L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.  

b) L’incompliment de les disposicions legals d’aplicació, que podrà 
generar la revocació total o parcial de l’import atorgat d’acord amb la 

normativa general d’aplicació. 
c) El mutu acord. 
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En aquests casos s’haurà d’iniciar el procediment de revocació 

notificant-lo a la part que incompleixi en el termini de 3 mesos. 
 
Novè. Jurisdicció competent  

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i 
compliment d’aquest conveni seran resoltes en primer lloc per mutu 

acord de les parts i si això no fos possible se substantivaran davant els 
Tribunals de Justícia del Principat d’Andorra.  

 
I en prova de conformitat les parts signen al peu del darrer full i 
rubriquen - al marge esquerre dels altres- el present conveni redactat 

en 6 fulls, incloent-hi els annexos, escrits en paper comú a una sola 
cara, per duplicat i a un sol efecte a la data i al lloc esmentats a 
l’encapçalament.  

 
 

 
 
Sr. Ramon Cierco Noguer   Sra. Montserrat Gil Torné  

Fundació Privada Tutelar    Govern d’Andorra 
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ANNEXOS 

 
 
ANNEX 1. Personal mínim d’atenció directa  

 
La Fundació per complir amb els serveis relacionats amb la funció 
tutelar tindrà el personal següent: 

 
- Un/a gerent, llicenciat/ada en dret 

- Un/a referent de tutela amb titulació de treballador/a social per cada 
35 persones tutelades 
- Un/a auxiliar de tutela per cada 35 persones tutelades 

- Un/a administratiu/iva per cada 35 persones tutelades 
 
En els casos d’exercici de curateles i de pretuteles el personal mínim 

exigit serà la meitat de l’establert per a les tuteles. 
 

El tipus de personal d’atenció directa i les ràtios professional/atesos es 
podran revisar anualment. 
 

 
ANNEX 2. Mòduls de finançament 

 
L’objecte d’aquest annex és la concreció de la col·laboració del Govern 
per al manteniment dels serveis relacionats amb la funció tutelar. 

Aquest annex es revisarà, si és el cas, anualment segons l’increment de 
l’índex de preus al consum anual (IPC) aprovat pel Govern, durant el 
temps de vigència d’aquest conveni. 

 
 

Tarifa 1. Persones sotmeses a tutela i menors:   150  € mensuals 
Tarifa 2. Persones sotmeses a curatela:                75 € mensuals 
Tarifa 3. Persones sotmeses a pretutela:               75 € mensuals 
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ANNEX 02 :  

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
FUNDACIÓ DE BANCA PRIVADA D’ANDORRA I  LA 

FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT 
D’ANDORRA 

 

 

Andorra la Vella, 05 de juny del 2008  

REUNITS 

 
D’una part  el Sr. Higini CIERCO NOGUER , de nacionalitat andorrana , 
amb número de passaport ______________en representació de la 

FUNDACIÓ DE BANCA PRIVADA D’ANDORRA, en ús de les 
competències legalment atorgades i especialment facultat per aquest 
acte . 

 
D’altra part , la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT 

D’ANDORRA, degudament representada pel seu president , el Sr. 
Ramon CIERCO NOGUER  , de nacionalitat andorrana ,  amb número 
de passaport _________ , en ús de les facultats establertes a l’escriptura 

pública del dia 12 de setembre del 2007 , número de protocol 2552 . 
 
I reconeixent-se mútuament les respectives qualitats en que actuen i la 

plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i posats prèviament  
d’acord . 

 
 
ACORDEN 

 
Subscriuen el present conveni de col·laboració entre ambdues entitats  

subjecte als següents   

PACTES 

 

Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre la Fundació 

de Banca Privada d’Andorra , endavant FBPA i la Fundació Privada 
Tutelar del Principat d’Andorra , endavant la Fundació Tutelar , pel que 

fa a les funcions que exerceix la Fundació en les següents situacions: 
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c) Quan a l’empara d’una declaració judicial li sigui assignat l’exercici 

de la tutela per a la protecció dels interessos personals i 
patrimonials del menors o de la persona incapacitada o de la 
curatela per a la protecció únicament del patrimoni, mitjançant el 

complement de la capacitat. 
 
d) Quan li siguin assignades judicialment les funcions de defensor 

judicial en els supòsits que es determinin, degut a l’existència d’un 
conflicte d’interessos entre tutor o curador i la persona sotmesa a 

tutela o curatela, quan no existeix o esdevé inoperant la tutela o la 
curatela o en els altres casos previstos per la llei. 

 

L’exercici d’aquestes funcions es farà en els termes, condicions, 
requisits i obligacions establerts a la Llei 15/2004 del 3 de novembre, 
qualificada d’incapacitació i organismes tutelars. 

 
Segon. Pretuteles 

 
També s’inclouran en el present conveni les actuacions preventives que 
atengui la Fundació davant de situacions de risc greu en què es trobin 

les persones vulnerables en una situació de prèvia a la tutela i les seves 
famílies, sempre que així es prescrigui facultativament, s’accepti 

voluntàriament per escrit per la persona afectada i, sin escau, la seva 
família, així com per les dues parts signants del present conveni. 
 

Aquestes actuacions inclouran el seguiment de la situació i, quan 
s’escaigui, la promoció de la constitució de la tutela. 
 

Tercer.  Obligacions de la Fundació Tutelar  
 

La Fundació Tutelar es compromet a: 
 

a) Actuar en tot moment d’acord amb la legislació vigent al Principat 

d’Andorra i a tenor dels seus estatus 
b) Gestionar els interessos personals i patrimonials de la persona 

sotmesa a la tutela, la protecció del patrimoni en el cas de la 
curatela o les funcions que s’estableixin pels defensors judicials. 

c) Acceptar les tuteles assignades judicialment, sempre que la 

tipologia que consta en els seus estatuts definits com a 
beneficiaris a l’article 5. 

d) Disposar del personal necessari per al compliment de les presents 

obligacions. 
e) Complir els mínims de qualitat establerts per Govern. 
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f) Justificar adequadament la despesa realitzada en cada servei 

objecte del conveni. 
g) Fer contar explícitament el suport de la FBPA  en els actes i 

actuacions que realitzi 

h) Contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva 
responsabilitat civil , així com la dels usuaris al seu càrrec i la del 
personal al seu servei . 

 
 

Quart.  Obligacions de la FBPA  
 
La FBPA , col·laborarà amb la Fundació tutelar mitjançant les següents 

aportacions: 
 
a ) Per tal que la Fundació tutelar pugui assolir els seus objectius i 

finalitats fundacionals , la FBPA farà una aportació anyal de 50.000 € 
,més l’augment corresponent de l’IPC  , la qual  anirà destinada a la 

consecució dels mateixos . 
 
Cinquè. Pagament i justificació de la despesa  

 
 

La FBPA  efectuarà el pagament de les aportacions econòmiques  
semestralment.  
El primer pagament es farà efectiu el dia 30 de juny de 2008 * , el segon 

pagament tindrà lloc el dia 30 de desembre de 2008 i així es farà 
successivament. 
 

*A tots els efectes , el present conveni és considera  vigent des del dia 
02 de gener de 2008 . 

 
Sisè. Durada  
 

El present conveni té una durada de 5 anys , renovables tàcitament pels 
mateixos períodes . 

  
Setè. Modificacions i actualitzacions 
 

Si durant el període de vigència del conveni es produeixen modificacions 
normatives o tècniques, es promourà la signatura d’un annex al present 
conveni que incorpori o modifiqui les clàusules tècniques i/o 

econòmiques que possibiliten la incorporació de les esmentades 
novetats. 
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Vuitè. Resolució  
 
Són causa de resolució del present conveni : 

 
d) L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.  
e) L’incompliment de les disposicions legals d’aplicació, que podrà 

generar la revocació total o parcial de l’import atorgat d’acord amb la 
normativa general d’aplicació. 

f) Per mutu acord. 
 
Novè. Jurisdicció competent  

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i 
compliment d’aquest conveni seran resoltes en primer lloc per mutu 

acord de les parts i si això no fos possible es substantivaran davant el 
Tribunals de Justícia del Principat d’Andorra.  

 
I en prova de conformitat les parts signen al peu la darrera pàgina i 
rubriquen - al marge esquerre de les altres- el present conveni redactat 

en 4 fulls de paper comú escrits a una sola cara, per duplicat i a un sol 
efecte a la data i al lloc esmentats al començament.  

 
 
Sr.Ramon  CIERCO NOGUER   Sr.Higini  CIERCO NOGUER  

FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR  FUNDACIÓ  BPA 
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ANNEX 03 :  

 

A Andorra la Vella, el dia cinc de juny de dos mil vuit. ---
----------- 
 

-------------------------------- REUNITS: -----------------------------
------ 
 

D’una part, el Sr. Ramon CIERCO NOGUER. -------------
----------- 
 

Actua, en qualitat de President, en nom i representació 
de la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT 
D’ANDORRA, entitat constituïda per escriptura pública 
autoritzada pel Notari Sr. Isidre BARTUMEU MARTÍNEZ, el 
dia 12 de setembre de 2007, sota el número 2552 de protocol; 
càrrec pel qual fou nomenat en aquella escriptura de 
constitució i que manifesta plenament vigent. -------------------
---------------- 

 
D’altra part, el Sr. Joan-Carles RODRÍGUEZ MIÑANA. -

----------- 
 
Actua, en qualitat de President, en nom i representació 

de la CAMBRA DE NOTARIS DEL PRINCIPAT D’ANDORRA, 
entitat de Dret públic constituïda en mèrits de l’article 20 de 
la Llei del notariat, de 28 de novembre 1996. --------------------
------------------------------------------- 

 
Els quals, reconeixent-se mútuament la capacitat legal 

per a obligar-se, -------------------------------------------------------
------------------------------- 
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------------------------------- EXPOSEN ------------------------------

------ 
 
A.- Que la Fundació Privada Tutelar del Principat 

d’Andorra –en endavant, la Fundació- ha sol·licitat a la  
Cambra de Notaris del Principat d’Andorra –en el 

successiu, la Cambra- d’instrumentar per escrit les relacions 
de col·laboració i suport d’aquesta envers aquella, dins la 
campanya de formalització de les relacions de la Fundació 
amb les seves entitats col·laboradores. ----------------------------
--------------------------------- 

B.- Que la Cambra de Notaris reconeix la tasca altruista 
i d’alt interès social de la Fundació i aquesta reconeix i 
agraeix a aquella el seu suport en les tasques anteriorment 
referides. ------------------------------------- 

C.- Que, per tal d’instrumentalitzar-ho per escrit, 
ambdós signants, en la representació en què ostenten, --------
--------------------------------------- 

 
-------------------------------- CONVENEN ---------------------------

----- 
 
I.- Que la Cambra de Notaris prestarà el seu ajut i col-

laboració a la Fundació Tutelar per a la millor consecució 
dels fins d’aquesta. -------------- 

II.- Que aquest ajut i col.laboració es concretarà 
principalment com segueix: -----------------------------------------
--------------------------------------- 

 
a) la participació, al més alt nivell de representació, 

de la Cambra en les reunions del Patronat de la 
Fundació; --------- 

 
b) la participació, al més alt nivell de representació, 

de la Cambra en les Presentacions i Jornades de 
la Fundació; ----- 
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c) l’assessorament de la Cambra i dels seus 
membres en les consultes jurídiques de tipus 
puntual que puguin sorgir al personal de la 
Fundació; ------------------------------------------ 

 
d) la difusió de les tasques i objectius de la 

Fundació entre els usuaris del servei notarial i 
públic en general; ----------------- 

 
e) la informació i conscienciació als usuaris del 

servei notarial quant al nomenament de tutor 
dels menors o incapacitats; -- 

 
f) la informació i conscienciació als usuaris del 

servei notarial quant al finançament de la 
Fundació. --------------------------- 

 
 

III.- Que aquest conveni es convé pe una durada inicial 
de CINC (5) ANYS i es considerarà prorrogat, successivament 
per aquest mateix període, si cap de les parts no el denuncia 
abans del seu venciment principal o de qualsevulla de les 
seves pròrrogues. ------------------------------ 

 
I, en prova de conformitat, en signen el present Conveni, 

en duplicat exemplar, al lloc i data “ut supra”. ------------------
------------------------------ 
 

 
 
 

 
 
Sr. Ramon  CIERCO NOGUER  Sr.Joan Carles RODRIGUEZ 

MIÑANA 
FUNDACIO  PRIVADA TUTELAR       CAMBRA DE NOTARIS  
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ANNEX 04 :  

 

 

 
 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 

COMUNS DEL PRINCIPAT D’ANDORRA I LA 
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT 

D’ANDORRA 
 

 
 

Escaldes – Engordany ,  01  de juliol  del 2008  

 

REUNITS 

 

D’una part  el Sr. Enric CASADEVALL MEDRANO , de nacionalitat 
andorrana, amb número de passaport 12610 , en representació de l’ 

Honorable Comú de CANILLO , en ús de les competències legalment 
atorgades i especialment facultat per aquest acte de signatura en acord 
pres en la sessió  de Consell de Comú de data 29 de maig del 2008. 

 
D’altra part , la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT 
D’ANDORRA, degudament representada pel seu president el Sr. Ramon 

CIERCO NOGUER,  en disposició dels articles 11, 17 i concordants dels 
estatuts  ,  de nacionalitat andorrana,  amb número de passaport 5916, 

en ús de les facultats establertes a l’escriptura pública del dia 12 de 
setembre del 2007 , número de protocol 2552. 
 

I reconeixent-se mútuament les respectives qualitats en que actuen i la 
plena capacitat legal per a contractar i obligar-se i posats prèviament  

d’acord. 
 
 

ACORDEN 
 
Subscriure el present conveni de col·laboració entre ambdues parts 

compareixents, amb plena subjecció als següents   
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PACTES 

 
Primer. Objecte  

 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre els Comuns 
del Principat d’Andorra, endavant els Comuns, i la Fundació Privada 

Tutelar del Principat d’Andorra, endavant la Fundació, pel que fa a les 
funcions que exerceix la mateixa en les següents situacions: 
 

e) Quan a l’empara d’una declaració judicial li sigui assignat l’exercici 
de la tutela per a la protecció dels interessos personals i 

patrimonials dels menors o de la persona incapacitada o de la 
curatela per a la protecció únicament del patrimoni, mitjançant el 
complement de la capacitat. 

 
f) Quan li siguin assignades judicialment les funcions de defensor 

judicial en els supòsits que es determinin, degut a l’existència d’un 

conflicte d’interessos entre tutor o curador i la persona sotmesa a 
tutela o curatela, quan no existeix o esdevé inoperant la tutela o la 

curatela o en els altres casos previstos per la llei. 
 
L’exercici d’aquestes funcions es farà en els termes, condicions, 

requisits i obligacions establerts a la Llei 15/2004 del 3 de novembre, 
qualificada d’incapacitació i organismes tutelars. 

 
Segon. Pretuteles 
 

També s’inclouran en el present conveni les actuacions preventives que 
atengui la Fundació davant de situacions de risc greu en què es trobin 
les persones vulnerables en una situació prèvia a la tutela i les seves 

famílies, sempre que així es prescrigui facultativament, s’accepti 
voluntàriament per escrit per la persona afectada i, si escau, la seva 

família, així com per les dues parts signants del present conveni. 
 
Aquestes actuacions inclouran el seguiment de la situació i, quan 

s’escaigui, la promoció de la constitució de la tutela. 
 

Tercer.  Obligacions de la Fundació 
 
La Fundació es compromet a: 

 
a) Actuar en tot moment d’acord amb la legislació vigent al Principat 

d’Andorra i a tenor dels seus estatus. 
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b) Gestionar els interessos personals i patrimonials de la persona 
sotmesa a la tutela, la protecció del patrimoni en el cas de la 

curatela o les funcions que s’estableixin pels defensors judicials, 
en benefici i interès d’aquesta persona. 

c) Acceptar les tuteles assignades judicialment, sempre que la 

tipologia que consta en els seus estatuts definits com a 
beneficiaris a l’article 5 ho permeti. 

d) Complir els mínims de qualitat legalment establerts. 

e) Justificar adequadament la despesa realitzada en cada servei 
objecte del conveni. 

f) Fer constar explícitament el suport dels Comuns en els actes i 
actuacions que realitzi. 

g) Contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva 

responsabilitat civil, així com la dels usuaris al seu càrrec i la del 
personal al seu servei. 

h) Vetllar per l’assistència social i la protecció del tutelat. 

 
 

Quart.  Obligacions dels Comuns   
 
Els Comuns del Principat d’Andorra  col·laboraran  amb la Fundació 

mitjançant les següents aportacions: 
 

Aportacions econòmiques : 
a ) Cada Comú  farà una aportació econòmica d’uns 100 € mensuals 
per a cada tutelat resident a la seva parròquia, més l’augment 

corresponent de l’IPC, la qual  anirà destinada a la consecució dels 
objectiu fundacionals . 
b ) Per cada pretutela i /o curatela l’aportació serà  de 50 € mensuals . 

c ) S’estableix un màxim d’aportació anual per cada Comú de 12.000 € 
(més l’augment corresponent de l’IPC), amb independència que el 

nombre de tuteles, curateles i pretuteles a exercir per la Fundació 
sobrepassi aquest import . 
 

Altres aportacions  :  
a ) Cada Comú contemplarà l’exoneració de pagament de les activitats 

que el Comú ofereixi i de les quals puguin ser usuaris els tutelats de la 
parròquia corresponent  ( esports, lleure, formació, guarderies i, en 
general, aquelles de que disposi cada Corporació), previ informe del 

servei d’assistència social i d’acord amb la normativa interna de cada 
comú.  
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Cinquè. Pagament i justificació de la despesa  
 

Els Comuns efectuaran el pagament de les aportacions econòmiques  
semestralment .  
El primer pagament es farà efectiu el dia 30 de juny de 2008, el segon 

pagament tindrà lloc el dia 30 de desembre de 2008 i així es farà 
successivament. 
 

Sisè. Durada  
 

El present conveni té una durada de 4 anys , renovables tàcitament pels 
mateixos períodes, tret que una de les parts contractants comuniqui a 
l’altra la seva voluntat de no renovar el present acord, amb una 

antelació mínima de 6 mesos al moment de finalització de la seva 
vigència. 
Setè. Modificacions i actualitzacions 

 
Si durant el període de vigència del conveni es produeixen modificacions 

normatives o tècniques, es promourà la signatura d’un annex al present 
conveni que incorpori o modifiqui les clàusules tècniques i/o 
econòmiques que possibilitin la incorporació de les esmentades 

novetats. 
 

Vuitè. Resolució  
 
Són causa de resolució del present conveni : 

 
1. L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.  
2. L’incompliment de les disposicions legals d’aplicació, que podrà 

generar el retorn total o parcial de l’import atorgat d’acord amb la 
normativa general d’aplicació. 

3. Per mutu acord. 
 
Novè. Patronat 

 
Resta ben entès entre les parts contractants que els comuns tindran, 

sempre i en tot cas, un representant al Patronat de la Fundació, el qual 
serà triat pels propis comuns pel mitjà que considerin escaient al 
respecte. 
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Desè. Jurisdicció competent  

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i 

compliment d’aquest conveni seran resoltes en primer lloc per mutu  
acord de les parts i si això no fos possible es substantivaran davant el 
Tribunals de Justícia del Principat d’Andorra.  

 
I en prova de conformitat les parts signen al peu la darrera pàgina i 
rubriquen - al marge esquerre de les altres- el present conveni redactat 

en 4 fulls de paper comú escrits a una sola cara, per duplicat i a un sol 
efecte a la data i al lloc esmentats al començament.  

 
 
 

 
 
 

 
Sr. Enric CASADEVALL MEDRANO Sr.Ramon CIERCO NOGUER 

COMÚ DE CANILLO FUNDACIO TUTELAR 
PRIVADA 
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ANNEX 05 :  

 

 

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR 

DEL PRINCIPAT D’ANDORRA 
 
CAPÍTOL I DENOMINACIÓ,  PERSONALITAT JURIDICA I 
CAPACITAT D’OBRAR  I DURADA 
 
Article 1. Amb la denominació “FUNDACIÓ PRIVADA 
TUTELAR DEL PRINCIPAT D’ANDORRA”, es constitueix una 

organització privada de naturalesa fundacional, de 
nacionalitat andorrana, sense afany de lucre, i amb la 

voluntat de prestar un servei d’interès general, que té les 
finalitats, el patrimoni i el sistema de govern previstos en els 
presents estatuts. 

 
La Fundació es regeix per les normes legals i reglamentàries 

que siguin aplicables i, d’una manera especial, pels presents 
estatuts. 
 

Article 2. La Fundació té personalitat pròpia i plena capacitat 
jurídica d’obrar sense altres limitacions que les que imposin 
expressament les lleis o aquests estatuts.  

 
Article 3. La Fundació inicia les activitats el dia de 

l’atorgament de l’escriptura pública fundacional i tindrà una 
durada indefinida. 
 

CAPÍTOL II FINALITATS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 

Article 4. Les finalitats de la Fundació són concretament, i 
sense ànim exhaustiu, les següents:  
 

a) La protecció de les persones grans que ho necessitin, 
persones  que pateixin trastorns mentals, els menors 
d’edat en risc o abandonats, i subsidiàriament, 

persones amb disminució psíquica.  
b) Assumir la tutela o altre càrrec judicial d’aquelles 

persones, el perfil de les quals s’ha definit en l’apartat  
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c) a) que ho necessitin, així com assumir les càrregues i 

l’exercici dels drets i facultats que l’ordenament jurídic 

estableix al respecte 
d) La defensa, promoció i desenvolupament dels drets, 

l’estudi de la seva situació i l’assessorament dels 
familiars de les persones expressades en l’apartat 
anterior, així com procurar la millora de la seva 

qualitat de vida. 
e) Sensibilitzar la societat i col·laborar amb les 

autoritats, organismes i organitzacions públiques o 

privades en el millor desenvolupament i tractament de 
les persones, ja destacades en el punt a) d’aquest 

article. 
f) L’exercici d’accions judicials davant dels tribunals de 

qualsevol ordre i jurisdicció en defensa dels drets dels 

beneficiaris, dels seus familiars i del millor ordre 
sanitari i social. Podrà, fins i tot, exercitar les accions 
públiques que en ordre civil, administratiu, laboral o 

criminal, la llei permeti en cada moment. 
g) Promoure els serveis i equipaments necessaris per 

desenvolupar els seus objectius. 
h) Qualsevol activitat, relacionada amb les anteriors o 

necessària per al seu compliment efectiu. 

 
Per dur a terme les seves finalitats, la Fundació també pot 

crear i/o participar legalment en altres entitats , encara que 
es tracti de societats mercantils, sempre que tingui per objecte 
la consecució de fites anàlogues i/o compatibles amb la seva. 

 
El seu àmbit d’actuació serà principalment el del Principat 
d’Andorra i a qualsevol altre lloc del món. 

 
CAPÍTOL III. BENEFICIARIS. 

 
Article 5. Els beneficiaris principals de la fundació seran les 
persones grans necessitades, menors d’edat, així com les que 

pateixen un trastorn mental, i/o disminució psíquica, 
definides en l’apartat a) de l’article anterior. 

 
Restaran exclosos de l’activitat fundacional els psicòpates o 
persones diagnosticades amb trastorn de la personalitat amb 

conducta antisocial, que han de ser responsables dels seus 
actes, així com el paranoics no delirants. 
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CAPÍTOL IV. DOMICILI 

 
Article 6. La fundació exercirà les seves funcions i tindrà el 

seu domicili al Carrer Prat de la Creu 59-65, escala B , 3er pis 
de la Parròquia d’Andorra la Vella. 
El patronat podrà acordar la modificació del domicili quan ho 

consideri oportú, i també pot acordar establir i tancar 
sucursals, delegacions i oficines de la Fundació al Principat 
d’Andorra o qualsevol altre indret del món, sempre que siguin 

convenients per l’acompliment de les seves finalitats. 
 

 
CAPÍTOL V. DOTACIO I APLICACIÓ DELS RECURSOS 
 

Article 7. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda 
pels béns i drets aportats a l’acte fundacional i que es 
relacionen a l’escriptura de constitució, i podrà ésser 

ampliada amb posteriors cessions gratuïtes entre vius o per 
causa de mort  de béns i drets de qualsevol mena, destinades 

a augmentar la dotació inicial.  
 
Article 8. Les rendes del patrimoni, les subvencions i 

donatius, les quotes i subvencions periòdiques, els ingressos 
procedents de les activitats i serveis remunerats que presti, 

seran destinats directament a la realització de les finalitats 
fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent. 
 

A la realització de les finalitats fundacionals s’hi ha de 
destinar, almenys, el setanta per cent (70%) de les rendes i 
altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació, i la 

resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les 
finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. 

 
Article 9. Si la Fundació rep béns sense que s’especifiqui la 
destinació, el patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la 

dotació o  
han d’aplicar-se directament a la realització dels fins 

fundacionals. 
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CAPÍTOL VI.  ORGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ  
 

Article 10. La fundació es regeix per un patronat. La 
Fundació pot comptar a més, amb  un gerent, i pot comptar 

amb qualsevol altre òrgan o càrrec que el Patronat consideri 
necessari crear i així ho acordi.  
 

El patronat de la Fundació nomenarà un Comitè d’Honor.  
 
Secció 1a. El Patronat  

 
Article 11. El patronat es l’òrgan màxim de govern, 

d’administració  i de representació de la Fundació, sense 
perjudici de les delegacions dels altres òrgans que aquest 
determini, segons els presents estatuts i la legislació vigent. 

 
El Patronat és un òrgan col·legiat, té les facultats 
d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i 

representació de la Fundació, sense més limitacions que les 
resultants de la legislació aplicable en la matèria. 

 
Les persones físiques que ocupin els següents càrrecs seran 
patrons nats de la Fundació :  

 
El President de  la Fundació del Banc, el qual ostentarà el 

càrrec de President. 
 
3 persones nomenades per l’entitat BPA 

 
1 persona nomenada per l’Associació de bancs d’Andorra 
(ABA) 

 
2 representants del Govern d’Andorra, de les àrees d’infància i 

benestar. 
 
1 representant dels Comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la 

Massana, Andorra la Vella. Sant Julià de Lòria i Escaldes-
Engordany.  

 
Els patrons nats podran designar com a patrons a: 
 

Fins a 3 persones físiques proposades per la Federació de 
discapacitats entre les  entitats federades.  
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El president de la  Cambra de Notaris del Principat. 

 
Fins a 3 persones físiques de reconeguda solvència en l’àmbit 

de la infància i la incapacitat ( Magistrats,  Catedràtics, etc) 
 
Formen el Comitè d’Honor les persones físiques o jurídiques 

nomenades pel Patronat i exerceixen el càrrec per la mateixa 
durada que els patrons, llevat de renúncia o impossibilitat 
sobrevinguda. Es nomenaran entres les persones següents: 

Un representant de cada Copríncep; el Síndic general; i 
qualsevol altra persona física o jurídica que determini el 

Patronat. 
 
 

Article 12. Correspon especialment al Patronat: 
 

a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota 

classe d’actes i contractes, i davant l’administració i 
tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes 

i els reglaments complementaris dels Estatuts, quan 
s’estimi procedent. 

b) Formular i aprovar els documents que integren el 

comptes anuals. 
c) Operar amb caixes i bancs, i altres entitats financeres 

per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel 
dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el 
seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, 

amb garanties- incloses les hipotecàries  o les 
pignoratícies- o sense; gestionar descomptes de lletres 
de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar 

dipòsits de diners, valor i altres béns, i concertar 
operacions financeres i bancàries. 

d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; 
concertar i rescindir contractes laborals. 

e) Conservar el béns i drets que integrin el patrimoni de la 

Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els 
criteris financers i d’acord amb les circumstàncies 

econòmiques. 
f) Implicar la societat andorrana, institucions, particulars 

i empreses en els àmbits fundacionals. 

g) Definir les línies d’actuació de la Fundació 
h) Establir reglaments i normes de règim intern de la 

Fundació. 
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i) Analitzar i aprovar els estatuts.  
j) Contractar personal, les obres i serveis i els 

subministraments necessaris. 
k) Contraure tot tipus d’obligacions per aconseguir les 

finalitats. 

l) Elegir i separar els patrons designats i cobrir les 
vacants que es produeixin per qualsevol causa. 

m) Nomenar i revocar el secretari del Patronat i qualsevol 

càrrec o òrgan que estimi convenient per millorar 
l’organització i per acomplir els objectius de la fundació. 

n) Atorgar i revocar delegacions i apoderaments per al 
compliment de les finalitats i defensa dels interessos de 
la fundació. 

o) Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la 
realitat de la dotació i la destinació a favor dels 
beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què 

disposi la Fundació.  
p) En general, fer tota mena d’actes i negocis jurídics que, 

al seu criteri, siguin necessaris o convenients per al 
desenvolupament de les finalitats de la Fundació.  

q) El Patronat es podrà reunir en sessions plenàries i 

delegar les seves facultats en un dels seus membres o 
en un Consell Executiu conforme l’article següent. 

També podrà nomenar apoderats generals o especials 
que representin la Fundació en totes les seves 
actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en 

cada cas, amb excepció de les que, per llei, siguin 
indelegables; poder conferir els oportuns poders amb 
facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data 

i forma que estimi procedent. 
 

Article 13. Per un millor compliment dels fins socials el 
Patronat podrà delegar les seves facultats en un dels seus 
membres o en un Consell Executiu format per un mínim de 

tres (3) dels seus membres. L’acord de delegació haurà de 
fixar la identitat dels patrons que formen part el Consell 

Executiu i l’abast de la delegació, en especial, la seva durada i 
les facultats que comprèn. En els mateixos termes també 
podrà nomenar diferents Comissions Delegades, si ho estima 

oportú. En cas d’existència del Consell Executiu, aquest serà 
presidit pel President o la persona designada pel patronat, i 
actuarà de Secretari el que ho sigui del Patronat. 
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En tot cas, són indelegables les següents facultats del 

Patronat 
 

a) La modificació dels estatuts. 

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació. 
c) L’aprovació dels comptes. 
d) La formulació del pressupost. 

e) Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, 
de gravamen, i en general, de disposició sobre béns 

immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o 
individualment, comportin me d’una desena (1/10) part de 
l’actiu, llevat que es tracti de venda de títols de valor amb 

cotització oficial i el preu sigui, almenys, el de la cotització. 
f) Els actes de constitució d’una altra persona jurídica, 
l’augment o disminució de la dotació, i també els de fusió, 

d’escissió, de cessió global del tots o de part dels actius i 
els passius, o els de dissolució de societats o altres 

persones jurídiques. 
g)La decisió sobre la forma de gestió. 

 

Article 14. Per auxiliar-se en les seves funcions, el Patronat 
podrà, si ho estima convenient,  nomenar un Consell 

Assessor, format pels tècnics i professionals que es considerin 
adients. Les funcions del Consell Assessor seran les 
d’assessorar, reflexionar, estudiar i fer propostes sobre les 

temàtiques que li sotmeti el Patronat, sense que, en cap cas, 
no pugui prendre decisions que vinculin a la Fundació ni 
rebre, en delegació, facultats que corresponen al Patronat. 

 
Article 15. El Patronat està format per un mínim de set (7) 

membres i un màxim de quinze (15). El nombre de patrons ha 
de ser sempre senar.  
 

La durada del càrrec de patró designat serà de cinc (5) anys, i 
podran ser reelegits per períodes successius sense cap tipus 

de limitació- Els membres del patronat han d’acceptar el 
càrrec de patró expressament.  
 

Els patrons que siguin persones jurídiques han de ser 
representades en el patronat de forma estable per la persona 
física que ostenti la seva representació, d’acord amb les 

normes que les regulen o per aquella persona física que hagi 
estat designada per aquesta finalitat per l’òrgan competent. 
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Únicament les persones designades pel motiu del càrrec que 
ostentin poden delegar la seva representació en el Patronat. 

Fora d’aquest cas, els patrons o persones jurídiques no poden 
delegar la seva representació. 
 

En el cas que es produeixi una vacant abans de finalitzar el 
mandat estatutari, el substitut finalitzarà el dia que 
correspondria el cessament del substituït. Els membres del 

patronat que ho siguin per raó del càrrec que ocupen han 
d’abandonar la seva representació en el moment en que 

perdin la seva condició per la qual van ser nomenats. 
 
 

  La meitat dels càrrecs s’hauran de renovar cada dos anys 
i mig ( 2 i ½), primer els membres parells i després els 
membres senars, per acord majoritari de les entitats 

fundadores. Els membres del Patronat podran ser renovats 
indefinidament. 

 
Article 16. El Patronat escollirà, d’entre els seus membres, 
un President, i un o dos vicepresidents, que exerciran el seu 

càrrec per un període de cinc anys. 
 

El Patronat designarà un secretari que no tindrà la condició 
de Patró, i que, per tant, assistirà a les reunions del Patronat 
amb veu i sense vot. 

 
Article 17. El President o si excepcionalment el vicepresident 
és el màxim responsable de la Fundació.  

 
Article 18. Correspon al Secretari redactar les actes de les 

reunions del Patronat, com també estendre certificats 
d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el 
vistiplau del president, i de qualsevol llibres, documents o 

antecedents de la Fundació.  
 

L’aprovació de les actes serà el primer punt de l’ordre del dia 
de la reunió del Patronat següent a aquella a la qual es 
refereix l’acta. En els llibres d’actes el Secretari hi ha de fer 

constar la llista d’assistents a cada reunió, el resultat de les 
votacions i el text literal dels acords que s’adoptin. A part de 
dites tasques, el Patronat pot encomanar al secretari altres 

funcions complementàries, com custodiar la documentació  
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que pertany a la fundació, vigilar el compliment de la 

normativa jurídica aplicable. 
 
En casos d’absència o impossibilitat, el Secretari haurà de ser 

substituït pel patró que el Patronat elegeixi, que actuarà com 
a secretari en funcions. 
 

Article 19. El president tindrà la representació del Patronat, 
convocarà i moderarà les seves reunions. Convocarà les 

reunions per iniciativa pròpia i ho farà necessàriament a 
petició del Consell Executiu, si n’hi hagués, o d’un vint per 
cent dels membres del Patronat. En cas d’existència del 

Consell Executiu, aquest serà presidit pel President o la 
persona designada pel Patronat, i actuarà de Secretari el que 
ho sigui del Patronat.  

 
El president serà substituït, en cas d’absència o 

impossibilitat, per el vicepresident del Patronat. 
 
El Patronat es reunirà, necessàriament, en sessió plenària 

dins dels tres primers mesos de cada any per tal d’aprovar: un 
inventari Balanç tancat el 31 de desembre, una memòria de 

les activitats de l’any i de la gestió econòmica del patrimoni, la 
liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses de l’any 
anterior, i el pla de gestió i pressupostos de l’any en curs. 

 
Llevat que als presents Estatuts o a la legislació aplicable 
s’estableixi altrament, les reunions del Patronat, en sessió 

plenària, seran convocades amb una antelació mínima de 15 
dies respecte a la seva celebració, mitjançant notificació 

individual als seus membres, a la qual s’acompanyarà 
necessàriament l’ordre del dia de la reunió. 
 

La convocatòria de les sessions del Consell Executiu es 
realitzarà d’acord amb el paràgraf anterior, amb una antelació 

de set (7) dies. 
 
La reunió del Patronat i del Consell Executiu, convocades 

degudament, estaran vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria si hi assisteixen al menys tres dels membres del 
Patronat o dos del Consell Executiu. Entre la Primera i la 

segona convocatòria haurà de transcórrer  un mínim de mitja 
hora. 
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El Patronat i el Consell Executiu adoptaran el seus acords per 

majoria simple de vots a favor, excepte els de l’article 11 que 
s’adoptaran per majoria qualificada dels dos terços, així com 
per aquells que es determini. 

 
El President del Patronat pot dirimir els empats amb el seu vot 
de qualitat.  

 
Article 20. Malgrat el que s’estableix als paràgrafs anteriors, 

si trobant-se reunits tots els membres del Patronat o del 
Consell Executiu així ho acorden per unanimitat, s’entendrà 
vàlidament constituïda la reunió i es podran prendre acords 

sobre els punts de l’ordre del dia que, també s’acordin per 
unanimitat. Correspon un vot a cada patró present i no 
s’admeten delegacions. El Vot del president té força diriment 

en cas d’empat. 
 

Article 21. Els Patrons exerceixen llur càrrec gratuïtament, 
sense perjudici del seu dret a ésser rescabalats de les 
despeses que els representi l’acompliment de la seva funció, 

degudament justificades. 
 

Article 22. El Patronat acordarà l’estructura i el tipus de 
gestió i contractació de personal que estimi més oportú per 
complir els objectius fundacionals. Marcarà, així mateix, les 

polítiques que haurà de seguir la Fundació. 
 
Secció 2a. El Gerent 

 
Article 23.- El Gerent és el responsable de la gestió 

econòmica, administrativa i operativa de la Fundació. També 
és el responsable d’executar els acords presos pel Patronat de 
la Fundació. 

 
El Gerent és nomenat per acord del Patronat, amb 

l’assentiment unànime dels patrons nats, i és revocat en 
qualsevol moment per acord de la majoria simple dels 
membres del Patronat de forma discrecional si no compleix els 

objectius o la seva gestió no té el vist-i plau. El gerent pot ser 
retribuït en la forma i quantia que determini el Patronat.  
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Correspon al gerent:  
 

a) la gestió i l’execució ordinària de la comptabilitat i dels 
pressupostos aprovats pel Patronat. 

b) La direcció administrativa i econòmica de la Fundació. 

c) La contractació laboral del personal de la Fundació, així 
com el seu acomiadament, amb autorització prèvia del 
Patronat. 

d) La direcció estratègica  i la planificació de les activitats 
de la Fundació. Amb aquest fi, ha de presentar i 

sotmetre a l’aprovació del patronat un programa 
d’activitats i objectius, i n’ha de palesar el contingut 
econòmic d’acord amb les disponibilitats 

pressupostaries 
e) Qualsevol altra que li sigui delegada pel Patronat 
 

 
CAPÍTOL VII. EXERCICI ECONÒMIC 

 
Article 24. L’exercici econòmic i els pressupostos de la 
Fundació son anuals i coincideixen amb l’any natural. La 

Fundació ha de portar, almenys, els llibres diari, inventari i de 
comptes anuals, així com el llibre d’actes, d’acord amb la 

normativa vigent. 
 
La fundació ha de complir amb les obligacions administratives 

i fiscals establertes en la legislació, en relació a la formulació 
d’inventaris de béns, balanços, liquidació de pressupostos, 
llibres de comptabilitat, etc.  

 
Article 25.  Els comptes han d’estar integrats pels documents 

següents: 
 

a) El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, 

que ha d’especificar amb claredat el béns o els elements que 
s’integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació. 

b) El compte de resultats. 
c) La memòria, que ha d’incloure almenys : 
 

Primer. El detall dels recursos procedents d’altres exercicis 
pendents de destinar, si escau. 
Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats 

fundacionals. 
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Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, 

amb indicació del percentatge de participació. 
 
Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel 

Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de 
l’exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del President. 
 

CAPÍTOL VIII. MODIFICACIÓ 
 

Article 26. Els presents estatuts només podran ésser modificats amb el 
vot favorable de tots els membres del Patronat, el qual ha de tenir en 
compte l’interès de la fundació i la voluntat fundacional, reunit, en 

sessió plenària i convocat degudament i amb aquest punt inclòs a 
l’ordre del dia de la reunió.  
 

CAPÍTOL IX. FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ 
 

Article 27. Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord 
de la totalitat dels membres del Patronat. La fusió amb una altra 
Fundació o, en el seu cas l’escissió, han de respondre a la conveniència 

de complir millor els fins fundacionals.  
 

Article 28. La Fundació té caràcter permanent. No obstant això, per 
extingir aquesta entitat és necessari l’acord de la totalitat dels membres 
del patronat.  

 
L’extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s’ha 
d’adoptar per acord motivat del Patronat, i per les causes següents:. 

 
a) La impossibilitat de complir, adequadament, les finalitats 

fundacionals. 
b) L’absorció o la integració que resulti d’un procés de fusió. 
c) L’extinció dictada en resolució judicial ferma. 

 
 

CAPÍTOL X. DESTINACIÓ DEL PATRIMONI 
 
Article 29. L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots 

els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat, reunit en 
sessió plenària. La destinació dels béns sobrants, en cas d’extinció de la 
Fundació,  la destinació del patrimoni sobrant només podrà fer-se a 

favor d’altres fundacions, d’entitats públiques o privades sense ànim de 
lucre i amb finalitats anàlogues. 
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CODI ÈTIC  

DE LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT D’ANDORRA   
 
 
La Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra  neix el 12 de setembre de 
l’any 2007. 
 

Missió: Millora de la qualitat de vida dels menors desemparats ,malalts 
mentals , disminuïts psíquics , persones incapaces i persones grans que 
estiguin soles i ho necessitin, així com vetllar per la defensa dels seus 

drets i la promoció de la seva autonomia personal, en l’àmbit del 
Principat d’Andorra. 

 
Per dur-la a terme realitza, fonamentalment, les tasques de: 
 

• TUTELA DE PERSONES DISCAPACITADES 

• TUTELA DE MENORS 

• TUTELA DE MALALTS MENTALS 

• TUTELA DE PERSONES GRANS  
 
Aquest codi ètic està inspirat, directament, del de la Fundació Malalts Mentals 
de Catalunya i en el de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. 
 
Per entrar a fer la reflexió sobre l’ètica sembla adequat partir de la que fa 
Adela Cortina en el llibre L ètica de la societat civil: 

 
"Els ciutadans  soms insubstituïbles en la construcció del nostre món 
moral, perquè els agents de moralització, els encarregats de formular 
judicis morals, d’ incorporar-los i transmetre’ls a través de la educació, 
no són els polítics, ni els personatges del món de la imatge, ni els 
cantants, ni els intel·lectuals; sinó totes i cada una de les persones que 
formem part de una societat. Per això es pot dir  sense por a equivocar-
nos , que la moral cívica o la fem les persones del  carrer o no es farà." 

 
 
En aquest sentit, si l’ètica és el resultat d’un comportament de tots els 
ciutadans, més ho ha de ser d’aquelles organitzacions que representen 
interessos col·lectius: les Organitzacions No Lucratives (ONL). 
 
I, encara més , en el cas d’aquelles que tutelem persones incapacitades, 
aquesta preocupació ètica ha de ser un component essencial del nostre treball 
amb relació, tant a les persones que tutelem, com a la societat. 
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ELEMENTS PER AL CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ 
 
1.  Codi ètic intrínsec 
 
Aquest codi està basat en l’ètica de mínims que requereix una societat 
pluralista: la del respecte pels drets humans bàsics de llibertat (dret de la  
persona a la vida, a pensar i expressar-se lliurement, a participar en la 
legislació de la comunitat), d’igualtat (dret als aliments, habitatge, jubilació, 
així com els de tipus social i cultural) i de solidaritat (dret a néixer en un 
ambient sa i en pau per aconseguir que tots els homes es realitzin en la seva 
llibertat). 

 
Concretant en el propi codi de la nostra Fundació, és: 
 
Fidelitat a la missió:  Totes les activitats que es desenvolupin han d’estar 
encaminades a aconseguir la millora de la qualitat de vida dels tutelats i 
beneficiaris de la Fundació . 
 
Eficiència- professionalitat: Capacitat d’obtenir uns bons resultats en la 
gestió dels objectius de l’entitat amb els recursos disponibles i l’equip humà 
existent. Aconseguir el màxim nivell de disponibilitat i d’atenció als 
beneficiaris per part d’aquest. 
 
Imparcialitat i independència professional en l’exercici de l’activitat, 
d’acord amb allò establert en els nostres estatuts . 
 
Organització i mitjans adequats: l’organització ha de disposar dels recursos 
humans i materials precisos per al bon desenvolupament de la seva tasca. 
 

Moderació : Atès que la Fundació parteix d’uns recursos limitats, aquests han 
de ser administrats des del punt de vista d’obtenir el màxim acompliment dels 
objectius proposats.  
No confondre la moderació o l’austeritat amb treballar amb recursos 
insuficients. Atès que el més important és aconseguir una bona qualitat en el 
servei, s’ha de tenir en compte que, malgrat treballar amb criteris de 
moderació , allò prioritari és aquesta qualitat en el servei, que projecta la 
imatge tècnica de la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra . 
 
Transparència: Els comptes, patrimoni i administració general de l’entitat 
han de ser rigorosos i donats a conèixer regularment , tal i com disposa la 
legislació vigent , als òrgans pertinents (Protectorat, Administració, Fiscalia, 
etc.), de manera que la societat pugui tenir plenes garanties de la tasca 
realitzada. 
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2.  Codi ètic respecte dels tutelats 
 
Respecte del tutelat com a persona: Considerant-lo un valor en ell mateix i 
demostrant un màxim respecte envers seus valors personals .  
Malgrat la seva incapacitació és un subjecte de drets, que ha d’exercir amb la 
major amplitud i dignitat possibles, i els tutors han de ser respectuosos, al 
màxim, en el desenvolupament de la seva personalitat. 
 
Acceptació de la manca de capacitat com a element de normalitat: La 
Fundació, juntament amb l’equip terapèutic de cadascun dels usuaris , ha de 

ser capaç de treballar per tal de fer assumir a cada  tutelat el fet d’estar 
incapacitat, com un element més de les seves circumstàncies personals i és a 
partir d’aquesta acceptació que la persona pot assumir la seva especificitat 
dins d’un context de normalitat, en una societat que ha d’aprendre a conviure 
amb "LA DIFERÈNCIA". 
 

Vetllar per la seva autonomia: Com a complement d’allò esmentat en els 
apartats anteriors, la responsabilitat tutelar comporta la sensibilitat 
imprescindible per tal de potenciar , sempre que sigui possible , l’autonomia 
de cadascun dels nostres usuaris . 
Per aquesta raó, la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra , ha de 
treballar estretament amb els equips terapèutics i posar a disposició dels 
tutelats els elements i recursos necessaris que més s’adeqüin a les seves 
circumstàncies personals. 
 
Els principis d’actuació es basaran en la: 
 

• No discriminació: respecte de les persones tutelades o sotmeses a 
curatela o altre càrrec judicial i que estiguin incloses en l’àmbit 
estatutari de l’entitat. 

 

• Globalització: l’atenció a la persona ha de tenir un caràcter integral, 
en el qual es tinguin en compte totes les especificitats i tots els àmbits, 
tant personals com patrimonials. 

 

• Personalització: serà condició indispensable l’elaboració d’un 
programa individual d’intervenció que, des de la situació de partida, 
contempli els objectius a assolir. 

 

• Confidencialitat de les dades: es garanteix la seguretat i 
confidencialitat de les dades de les persones, que seran tractades 
només amb la finalitat d’exercir el càrrec tutelar d’aquestes, tal i com 
disposa la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de 
dades personals.  
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3.  Codi ètic respecte de l’organització 
 
L’organització de la Fundació es configura en tres nivells diferents, que són: 
  3.1. Patronat. 
  3.2. Equip professional. 
  3.3. Els voluntaris. 
 
  
3.1. Participació i responsabilitat dels patrons en la definició i 

aplicació del codi ètic.  
 
El Patronat ha d’integrar el codi ètic en la reflexió sobre el compliment de la 
missió, així com en l’elaboració del Pla Estratègic, que configuren l’eix principal 
de l’entitat. 
 
 
 
  
Obtenció de recursos. El Patronat ha de garantir: 
   

▪ L’autonomia de l’entitat: Diversificació en l’obtenció de recursos. 
▪ La coherència amb les pròpies finalitats: No es poden obtenir 

recursos d’empreses o particulars que contradiguin les finalitats 
fundacionals, o que s’hi enfrontin. 

▪ Els excedents s’hauran de destinar a les activitats que corresponen a 
l’acompliment dels objectius o finalitats fundacionals. 

 
        El Patronat haurà de projectar fidelment la imatge de l’entitat. 
 
3.2. L’equip professional i el codi ètic.   
 
L’equip professional s’ha d’encarregar de la gestió de l’entitat, basant-se en els 
següents criteris: 
 
EFICIÈNCIA-PROFESSIONALITAT-HUMANITAT. Aquests tres conceptes han de 
marcar un estil de treball propi de la nostra cultura organitzativa. Pels criteris 
esmentats en l’ètica intrínseca , és bàsic que la nostra organització faci una 
feina de qualitat amb els recursos disponibles i alhora , que tingui en compte 

que treballa amb persones que tenen una problemàtica afegida per la seva 
malaltia , edat o manca de capacitat, per tant, no pot haver-hi una relació 
d’eficàcia freda i distant, ans al contrari, resulta imprescindible el to humà i 
d’atenció amable envers els nostres tutelats , els objectius proposats i els 
resultats a obtenir. 
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CONFIDENCIALITAT. El respecte als drets dels tutelats i les seves famílies 
obliga a mantenir una informació confidencial d’aquells aspectes que afecten 
les seves limitacions i, en especial, tot allò que fa referència a la seva 
incapacitat , malaltia, la seva situació social i el seu patrimoni. 
 

GESTIÓ PARTICIPATIVA I TREBALL D’EQUIP. L’equip professional haurà de 

col·laborar, en la mesura de les seves atribucions, en la redacció, aplicació i avaluació 

tant del codi ètic com dels plans de gestió, incorporant-hi els aspectes que sorgeixin de 

la seva experiència del treball diari i que puguin contribuir de manera positiva a 

l’augment de la qualitat del servei donat . 
 
AUTOAVALUACIÓ. Potenciar en l’equip l’anàlisi i la revisió periòdica de la tasca 
duta a terme per part de cadascun dels seus membres de la manera més 
objectiva possible . 
 
3.3. Els voluntaris. 
 
La raó de ser dels voluntaris en una organització es basa en la seva 
identificació amb la missió o finalitats de l’entitat, per tant, la seva col·laboració 
voluntària s’ha de fonamentar amb un bon nivell: 

▪ d'INFORMACIÓ, de les tasques a desenvolupar, 
▪ de FORMACIÓ adequada al lloc i responsabilitat, 
▪ de RECOLZAMENT ORGANITZATIU a la seva col·laboració. 

 
La seva tasca a la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra  consisteix 
a fer el seguiment i suport als tutelats. Això exigeix una especial sensibilitat i 
un tracte humà acurat en la seva relació així com una actitud de vetllar per les 
necessitats que detectin i posar-ho en coneixement immediat de la resta de 
l’equip. Cal que els voluntaris mantinguin un  nivell de compromís important i 
responsable  amb l’entitat. 
 
 
AVALUACIÓ I REVISIÓ DELS PRINCIPIS ÈTICS 
 
La conclusió de tot allò que conforma el codi ètic de la Fundació ha de ser que, 
si bé és imprescindible que qualsevol Entitat no lucrativa disposi d’un codi ètic  
bàsic per a la realització de la seva tasca fundacional, és molt necessari  anar-
lo revisant dintre del marc del seu Pla Estratègic, no per adaptar-lo a les 

pròpies conveniències, sinó per adequar-lo a les noves necessitats 
socials que vagin sorgint. 

 
 

 
 
 
Andorra , 05 de novembre de 2007  
 
 


