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Salutació del President
És un honor per a mi adreçar-me un any més a tots vosaltres per presentar la memòria de 
la Fundació Privada Tutelar, corresponent a les activitats que s’han dut a terme l’any 2013.
La presentació de la memòria ens serveix per prendre consciència del camí que hem 
recorregut i, sobretot, per conèixer el punt on ens trobem en aquests moments. Any rere 
any, la Fundació ha anat consolidant-se i és avui un referent per al conjunt de la societat 
andorrana, com a entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que 
es troben en una situació d’incapacitat.

Però la memòria és també un instrument que ens ha de permetre traçar el futur de l’entitat 
i plantejar-nos nous reptes, fidels a l’esperit amb què va néixer i a uns valors que, per a 
nosaltres, són irrenunciables: la solidaritat i, molt especialment, la dignitat de les persones. 
Aquest darrer any, i gràcies a  la generosa aportació del Copríncep Francès,  hem pogut 
treballar en el desenvolupament d’un nou programa: el programa de vida independent.

Es tracta d’un projecte ambiciós, en col·laboració amb el Ministeri de Salut i Benestar i  
l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell . L’objectiu és que les persones que 
entrin a formar part del programa puguin escollir el lloc on volen viure i rebin aleshores 
el suport escaient, en funció de les seves necessitats. És a dir, és un pas més enllà dels 
pisos tutelats pel que fa a fomentar l’autonomia de les persones amb discapacitat.

Al mateix temps, hem donat continuïtat als programes que ja teníem engegats i que, des 
del 2008, no han parat de créixer.

Agrair  una vegada més al conjunt de les institucions andorranes, públiques i privades, 
la confiança que ens han demostrat en tot moment i el suport que ens brinden. Vull agrair 
també la dedicació dels professionals i els voluntaris que treballen per oferir una atenció de 
qualitat a les persones tutelades. Sense ells, la tasca de la Fundació -la mateixa Fundació- 
no seria possible.

Tenim una responsabilitat envers la nostra societat. Una responsabilitat, en definitiva, 
envers les persones. Ens comprometem a no defugir-la i a seguir esmerçant tots els 
esforços perquè el camí de la Fundació sigui llarg i sempre, com no pot ser d’altra manera, 
amb vocació de servei. 

Moltes gràcies.

RAMON CIERCO NOGUER
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1.1. L’ENTORN SOCIAL DE
CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ 

La situació actual de les persones 
incapacitades o susceptibles 
d’incapacitació que viuen al Principat 
d’Andorra i la de les seves famílies;  
està sotmesa a un conjunt de situacions 
que generen un entorn a tenir en 
compte, ja que condiciona 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 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. 

4. 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 .

5. 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.

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. 
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1.2. LA MISSIÓ

La creació d’una fundació tutelar es 
sustenta sobre  la base legal que es-
tableix l’article 18.2 de la Llei 15/2004 
del 3 de novembre, qualificada 
d’incapacitació i organismes tutelars, 
que estableix que també poden as-
sumir 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 participa-
ció com a patró fundador de la Fun-
dació Tutelar, juntament amb l’entitat 
bancària BPA i la Cambra de Notaris. 

La Fundació Privada Tutelar del Princi-
pat d’Andorra (en endavant Fundació) 
té com a missió:

1. 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 perso-
nes amb discapacitat que no pu-
guin governar-se, així com els me-
nors 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 judi-
cial. Es tracta, doncs, de la pres-
tació 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 orga-
nisme tutelars. 

2. 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.

3. Es considera essencial per po-
der portar a terme aquesta missió 
que les actuacions de la Fundació 
es desenvolupin amb total inde-
pendència 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. 

4. L’àmbit d’actuació de la Fundació 
és el del Principat d’Andorra .

1.3. ELS 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: 

1. 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.

2. 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.

3. Defensar, promocionar i desenvo-
lupar els drets, l’estudi de la seva 
situació i l’assessorament dels fa-
miliars de les persones esmenta-
des en l’apartat anterior, així com 
procurar la millora de la seva quali-
tat de vida.

4. 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.

5. Exercitar accions judicials davant 
dels tribunals de qualsevol ordre 
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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.

6. Promoure els serveis i equipaments 
necessaris per desenvolupar els 
seus objectius.

7. Qualsevol activitat, relacionada 
amb les anteriors o necessària per 
al seu compliment efectiu.”

1.4. ELS PRINCIPIS SOCIALS 

L’exercici dels objectius esmentats 
s’ajustarà a uns principis socials de la 
Fundació, següents:

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 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  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 ( 
Llei 15/2003 del 18 de desembre 
qualificada de protecció de dades 
personals). 

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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1.5. EL MODEL D’ATENCIÓ
SOCIAL 

La 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

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 i que marqui la llei.

La 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 
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 Pàtria 
potestat prorrogada.

Les funcions principals del tutor són:

1. Assegurar la protecció de la persona.

2. Administrar i guardar els seus béns.

3. Vetllar perquè tingui la millor qualitat 
de vida possible.

Pot exercir de tutor qualsevol persona 
que els pares hagin designat en el 
testament i el batlle 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, així com 
també una correcta atenció personal.

L’exercici del càrrec de tutor dura 
mentre la persona és incapaç. 
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La pretutela

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 (funda-
cions, associacions...) que reunei-
xen els requisits establerts per la le-
gislació vigent i que no tenen ànim 
de lucre. La seva finalitat és protegir 
i tenir cura de les persones legal-
ment incapacitades.

Alguns dels serveis de les entitats tu-
telars són els següents:

- 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 testa-
ments

- Assessorar els tutors per a la pre-
sentació de documentació al batlle

- Oferir suport als tutors per a l’exercici 
de les seves funcions

Els voluntaris de la Fundació Madi i Boni amb l’Eva
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Visita de la Fundació al museu del Barça

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.

A més dels legals, hi ha altres aspectes que poden ajudar a planificar el futur dels 
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 puguin tenir un suport professional (que poden 
trobar al servei on atenen la persona amb discapacitat, o bé a una entitat tutelar) 
perquè s’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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1.6. L’ORGANITZACIÓ

PATRONAT

GERÈNCIA

ÀREA
SOCIAL

ÀREA
JURÍDICA

ÀREA
FINANCERA

VOLUNTARIAT VOLUNTARIAT

PSICÒLOGA

AUXILIAR DE
TUTELA

COORDINADORA
VOLUNTARIAT

ADMINISTRACIÓ
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El 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.

La 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.

 

L’àrea social

Referents de tutela/Atenció 
indirecta

Elaboren el Pla de Treball integral indi-
vidualitzat 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 dife-
rents serveis socials i sanitaris; atenen 
les situacions d’urgències (24h al dia, 
365 dies l’any); elaboren informes so-
cials; coordinen els voluntaris; avaluen 
I’evolució dels tutelats a partir de se-

guiments  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 àrea 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.

Àrea econòmica

Elabora l’inventari de bens; gestiona 
els patrimonis per garantir la major 
rendibilitat; controla els ingressos i les 
despeses; liquida els impostos; ren-
deix anualment comptes a la Batllia i 
a Fiscalia.

Àrea jurídica

En l’assumpció de nous càrrecs: reco-
pila 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 incidèn-
cia o necessitat de caire jurídic.

Assessora les famílies sobre incapa-
citació, tutela, successions, herències 
i sobre qualsevol altre aspecte jurídic 
que sigui necessari .

La Puck amb una voluntària a Naturlandia

La Cristina, la Míriam, psicòloga de la Fundació  i  
la Neus de l’equip del voluntariat
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1.7. LES FUNCIONS DE LES 
ÀREES D’ACTUACIÓ 

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)

- Organització de conferències, 
col.·loquis i xerrades informatives.

- Tramitació d’herències i testaments.

- Sol.·licituds judicials.

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.

Administració i comptabilitat

- Inventari de béns.

- Administració dels recursos 
econòmics.

- Rendicions de comptes.

- Tràmits administratius varis.

Comunicació

- Difusió de les activitats de la 
fundació.

- Contacte amb mitjans de 
comunicació.

1.8. LA COMPOSICIÓ DEL 
PATRONAT I DEL PERSONAL 

El patronat d’honor

El 17 de febrer del 2009 es constitueix 
el Patronat d’Honor  dela Fundació.

Està compost pels membres 
següents:

M.I. Sr. Síndic General
Sr.Vicenç MATEU ZAMORA

M.I. Representant del Copríncep 
Francès
Sr. Pascal ESCANDE

M.I. Representant del Copríncep 
Episcopal
Sra. Concepció GARCIA MOYANO

El Patronat

A 31 de desembre del 2013, el 
Patronat de la Fundació està compost 
pels membres següents:

President:
Sr. Ramon CIERCO NOGUER 
(representant de BPA)

Vicepresidenta:
Sra. Cristina RODRÍGUEZ  
GALAN(representant de Govern)

Patrons:
Sr. Joan Pau MIQUEL PRATS 
(representant de BPA)

Sr. Joan Carles RODRÍGUEZ MIÑANA 
(representant de la Cambra de 
Notaris)

Sra. Rosa FERRER (representant dels 
7 Comuns del Principat )

Sr. Ramon NICOLAU NOS 
(representant del Govern)

Sra. Montse CARDELÚS MAESTRE 
(Representant de la Societat civil)

Tresorer: 
Sr. Joan Pau MIQUEL PRATS 
(representant de BPA)
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El Joan amb el cantautor i col·laborador de la
Fundació Patxi Leiva 

Secretària:
Sra. Maria Roser CASTELLÓN 
SÁNCHEZ

El personal de la Fundació

Gerent:
Sra. Ester FENOLL GARCIA

Cap d’àrea social:
Sra. Marie Pierre LAURIBE 
(Treballadora social)

Sra. Miriam FERNÁNDEZ (Psicòloga)

Sra.Magadlena EXPÓSITO
(Auxiliar de Tutela)

Voluntaris àrea social :

Sra. Inés MARTÍ  (Coordinadora )

Sra. Sandra MEJIAS

Sr. Joaquim FENOLL 

Sra. Cristina Segura

Sra. Renata CUCHIARELLI

Sra. Susanna ÀRIAS

Sra. Anna RICO

Sra. Line JEULAND

Sra. Anna MORENO

Sr. Paco DURÀ

Sra. Silvia RIVA

Voluntaris  àrea comunicació: 

Sr. Fernándo BLANCO (Publicista)

Sra. Èlia ORTS (Periodista)

Sra. Samantha BOSQUE 
(Dissenyadora)

Voluntàries àrea jurídica :  

Sra. Neus VIVES (advocada)

Sra. Pilar MARTÍNEZ (procuradora)

Sr. Miquel JULIÀ VILA (de Legalis 
Advocats)

Sra. Maria VÀZQUEZ RIBOT
(De Legalis Advocats)

Voluntaris àrea econòmica:

Sr. Carlos ISIDORO BOSCH

Voluntaris àrea informàtica:

Sr.Bonifacio DÍEZ

 

1.9. ELS CONVENIS I 
COL·LABORACIONS EXTERNES

La Fundació Privada Tutelar té signats 
i en vigència els següents convenis :

Conveni amb el M.I. Govern d’Andorra 

El 5 de juny del 2008 es va firmar 
el conveni entre la Fundació i el 
Govern, mitjançant el qual anyalment 
el Govern efectua unes aportacions 
determinades per a cada persona 
atesa (tutela, pretutela, curatela) per 
la Fundació. 

Conveni amb la Fundació  Banca 
Privada  d’Andorra 

El 5 de juny del 2008 es va firmar el 
conveni entre la Fundació i la Fundació 
Banca Privada d’Andorra, mitjançant 
el qual anyalment la Fundació Banca 
Privada d’Andorra efectua una 
subvenció a la Fundació. 
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Conveni amb cadascun dels set 
comuns 

L’1 de juliol del 2008 es va firmar 
el conveni entre la Fundació i els 
comuns, mitjançant el qual anyalment 
els comuns efectuen unes aportacions 
determinades per a cada persona 
atesa per la Fundació resident a llur 
Parròquia corresponent. 

Conveni amb la Cambra de Notaris del 
Principat d’Andorra 

L’1 de juliol del 2008 es va firmar el 
conveni entre la Fundació i la Cambra 
de Notaris del Principat d’Andorra 

Col·laboracions amb altres entitats 
tutelars 

La Fundació, a més dels convenis 
amb entitats i institucions del país, 
manté una sèrie de contactes i 
col·laboracions amb les altres entitats 
estrangeres següents:

- Fundació Tutelar de les Comarques 
Gironines (Girona)

- Fundació Malats Mentals de 
Catalunya (Barcelona)

- Fundació Autisme Mas Casadevall
 (Girona)

- Fundació Pere Mata (Reus)
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1.10. EL BALANÇ ECONÒMIC DEL 2013
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2.1. ACTUACIONS REALITZADES 
EN L’EXERCICI DE LES FUNCIONS 
TUTELARS DURANT EL 2013

Actuacions realitzades durant el 2013 

Les actuacions realitzades en relació 
a l’àrea social de la Fundació, han 
estat les següents: 

- Durant tot l’any hem dut a terme 
diferents sortides d’oci amb els 
nostres tutelats i el voluntaris de la 
Fundació bàsicament consistents 
en celebracions d’aniversaris de 
les persones tutelades, dinars, 
berenars i anar al cinema. 

- Com cada Nadal varem anar a 
visitar a cadascun dels tutelats per 
tal de desitjar-los unes bones festes 
i obsequiar-los amb un regal.

Les actuacions realitzades en relació 
a l’àrea jurídica  de la Fundació, han 
estat les següents: 

Modificació de la Llei 15/2004, del 3 de 
novembre, qualificada d’incapacitació 
i organismes tutelars.

Conjuntament amb les instàncies més 
representatives del món judicial,  la 
Fundació Privada Tutelar d’Andorra 
ha impulsat la promulgació de la 
Llei 27/2013, del 19 de desembre, 
de modificació de la Llei 15/2004, 
del 3 de novembre, qualificada 
d’incapacitació i organismes tutelars, 
que ha comportat un avenç i una 
millora substancial en la regulació 

de la incapacitació, l’internament i 
les institucions tutelars, i ofereix un 
marc jurídic adequat i adaptat a les 
circumstàncies socials i econòmiques 
actuals.

En aquest sentit, la Llei amplia el ventall 
de les persones o les institucions 
legitimades per promoure la declaració 
judicial d’incapacitació, i millora la 
incardinació del Ministeri Fiscal en la 
tramitació del procés corresponent. 
Pel que fa al procediment judicial, 
s’introdueix una nova regulació al 
marge del procediment civil abreujat 
que fins ara se seguia, a fi d’escurçar 
i simplificar-ne la tramitació, sense 
desmerèixer les garanties processals 
que hi ha de concórrer necessàriament.

Alhora, es preveu que el procés no 
pot superar el termini de sis mesos 
i, en mèrits del principi d’economia 
processal, s’incorporen les previsions 
necessàries a l’efecte que sigui el 
mateix jutjador qui adopti les mesures 
de protecció provisionals eventuals 
i dicti la sentència que posa fi al 
procediment, sense que calgui iniciar 
de forma coetània o posterior un 
procediment de jurisdicció voluntària, 
com fins ara.

D’altra banda, i per tal de conferir 
una seguretat jurídica més gran, es 
precisen quins són els actes de la 
persona incapacitada que poden ser 
impugnats i el termini de caducitat de 
l’acció corresponent.

Grup d’ usuaris de la Fundació i de voluntaris a Naturlàndia
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També s’ha introduït una modificació 
per donar compliment a la recomanació 
efectuada pel Comité Europeu per a la 
Prevenció de la Tortura i de les Penes 
i Tractamets Inhumans o Degradants 
del Consell d’Europa, relativa a les 
garanties en el recurs als mitjans de 
contenció física dels internats.

Igualment, a diferència del sistema 
tutelar pel qual va optar en el 
seu dia la Llei 15/2004, del 3 de 
novembre, qualificada d’incapacitació 
i organismes tutelars, es decideix 
possibilitar l’atribució del càrrec de 
tutor a una pluralitat de persones 
físiques o a una única persona 
jurídica, tenint en compte que s’ha 
demostrat que en alguns casos 
aquesta possibilitat permet oferir una 
protecció millor a la persona sotmesa 
a tutela, i que els avantatges que 
comporta superen els inconvenients 
que evidenciava l’exposició de motius 
de la Llei referida.

El Grup de treball que ha dut a terme 
la modificació de l’esmentada Llei s’ha 
compost per la Fiscalia, el Tribunal 
Superior de Justícia (Sala civil), la 
Batllia i la Fundació Privada Tutelar 
d’Andorra i el lletrat Sr. Jesus Jiménez.

Activitats de formació

Durant l’any 2013 hem rebut les 
següents formacions :

- VI Jornada anual de l’institut 
d’Innovació Social. 20 febrer a 
ESADEFORUM Barcelona

- Curs pràctic d’especialització dels 
drets de les persones amb disca-
pacitat (120 hores. Fundació San 
Pablo Creu / Lex Nova. Juliol 2013

- Curs de Drets Humans organitzat 
per l’Institut andorrà de Drets Hu-
mans. Octubre del 2013

- IV Congrès Internacional: Depen-
dència i qualitat de vida. Coordi-
nació sociosanitària:Integrar per 
avançar. 29 i 30 d’octubre del 2013. 
Barcelona

- Curs de Cooperació Internacional i 
Voluntariat. Universitat d’Andorra. 45 
hores. Novembre 2013- febrer 2014.

2.2. ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ 
I DE REPRESENTACIÓ

Activitats de divulgació

Durant tot l’any s’ha mantingut el bon 
contacte existent 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 .

A continuació es detalla una mostra de 
les diferents activitats de divulgació:

- Participacions en diferents progra-
mes de ràdio del Principat amb els 
periodistes de RNA Sra. Montse 
Grau, Sr. Àlex Lliteras i Sr. Jordi Lo-
rente, la Sra. Noemí Rodriguez de 
Cadena Pirenaica i Sra. Ester Pons 
de Cadena Ser.

- Diferents aparicions a tots els 
rotatius de la premsa nacional (Diari 
d’Andorra, el Periòdic d’Andorra, 
Bon dia Andorra, Mes Andorra) 

- Relació d’articles apareguts a la 
premsa:

El Xavi a Naturlandia
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• 14 de gener del 2013

Balanç de les activitats i projectes

Diari Bondia

1 de juny del 2013 Donació del Co-
príncep Francès   de 100.000 euros a 
la Fundació Privada Tutelar d’Andorra

El Periòdic d’Andorra   

• 4 de juny del 2013

Donació del Grup Heracles, protector 
de la Fundació. 

Diari Bondia  

• 26 de juny del 2013

Presentaciómemòria activitats 2013

Diari d’Andorra, El Periòdic d’Andorra, 
Més Andorra, Diari Bondia,

• 27 de juny del 2013

Semàfor verd

Més Andorra

• 1 de juliol del 2013

Projecte de Vida Independent

El Periòdic d’Andorra, Diari Bondia, Diari 
d’Andorra, Més Andorra

• 1 de juliol del 2013

Semàfor verd

Més Andorra

• 2 d’octubre 2013

Projecte de Vida Independent

Diari Bondia

•  28 d’octubre del 2013

Editorial  i entrevista a Ester Fenoll 
Garcia

Diari Bondia

• 19 de novembre del 2013

Visita a l’EENSM

Més Andorra, Diari d’Andorra i Diari 
Bondia

Visita al museu del Barça
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2.3. ACTUACIONS PREVISTES 
PEL 2014
Les principals actuacions previstes 
pel 2014, a més de la gestió continua-
da de la Fundació en totes les àrees i 
serveis descrits anteriorment, consis-
teixen en les següents:

- Posar en marxa el programa pilot 
del projecte VIDA INDEPENDENT

- Incorporar nous dels delegats tute-
lars (voluntaris ) per dur a termes 
noves activitats relacionades amb 
les persones assistides.

- Organitzar sortides conjuntes entre 
tutelats i voluntaris

PROGRAMA DE VIDA INDEPEN-
DENT

Amb la ratificació al nostre país el dia 
10 d’octubre del 2013 de la Convenció 
Internacional de drets de les persones 
amb discapacitat de l’ONU, es fa ne-
cessària que l’opció de vida indepen-
dent sigui una realitat a Andorra. S’ha 
de possibilitar  el fet de poder viure de 
manera independent a les persones 
amb diversitat funcional dins de la co-
munitat  amb els suports necessaris . 

L’impuls l’ofereix la Fundació Privada 
Tutelar del Principat d’Andorra, possi-
ble gràcies a la dotació de 100.000E 
que S.E. el Copríncep francès, Sr. 
François Hollande cedeix a la nostra 
entitat i que per acord unànim del Pa-
tronat es decideix destinar a aquest 
programa .

La previsió és començar amb quatre/
cinc usuaris amb nivells alts i avaluats  
d’autonomia i d’autodeterminació.

Aquests tenen procedències 
molt diferents, des de la situació 
d’institucionalització, la situació de 
pisos tutelats i protegits o la situació 
d’emancipació familiar.  

L’èxit i la continuïtat del projecte fa im-
prescindible que hi participin les insti-
tucions implicades en diversitat funcio-
nal com el Ministeri de Salut i Benestar 
i l’Escola Especialitzada Nostra senyo-
ra de Meritxell, així es crea un conveni 
entre les tres parts per oferir un futur 
amb garanties per a les persones amb 
discapacitat al Principat d’Andorra. 

Vida independent és un programa de 
país, al qual tenen accés totes les per-
sones  amb diversitat funcional, resi-
dents a Andorra, que així ho sol·licitin 
i que compleixin els requisits neces-
saris.

L’elaboració del projecte de Vida In-
dependent, “Me’n vaig a casa meva”, 
s’ha realitzat sota la supervisió de 
la Fundació Catalana Síndrome de 
Down, en el marc de la seva expe-
riència a Catalunya durant més de 13 
anys. La participació del Sr. Pep Ruf, 
coordinador del programa a Barce-
lona a la citada entitat, i l’equip dels 
seus educadors i integradors, fan 
possible el trasllat de l’experiència a 
la societat andorrana, l’adaptació del 
model i el concepte inclusiu amb la 
creació personalitzada dels suports i 
els plans d’atenció individualitzats per 
als candidats sol·licitants i les xarxes 
que els atenen.

En el proper any 2014 s’iniciarà la pro-
va pilot del refereit programa.

L’aposta per l’exercici dels drets de 
les persones amb diversitat funcional 
i per millorar la seva qualitat de vida, 
segueix sent un dels objectius princi-
pals de la nostra entitat.





Les
persones

ateses
durant

el 2013

3.
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Des de la seva creació l’any 2007, 
la Fundació ha anat incrementant 
les persones ateses. L’any 2013, 
ha atès a 11 tutelats, 5 pretuteles, 1 
curateles, 1 administracions judicials, 
1 administració patrimonial i es van dur 
a terme 18 seguiments i orientacions.

Els gràfics següents mostren l’evolució 
i la distribució per tipus de les persones 
ateses per la Fundació.

A continuació es mostra gràficament 
la distribució de les persones ateses 
durant  l’any 2013  per la Fundació

La nacionalitat de les persones ateses
Les persones ateses el 2013 es 
distribueixen en cinc nacionalitats: 

andorrana, espanyola, portuguesa, 
francesa i anglesa. Els andorrans, 
representen el 64,86% mentre que els 
espanyols són el 16,21% . Segueixen 
els portuguesos que representen el 
8,1%, els francesos, un 5,4%,  i tanca 
la nacionalitat anglesa amb un 5,4% .

3.1. L’EVOLUCIÓ DE LES PERSONES ATESES PER LA FUNDACIÓ DES 
DE LA SEVA CREACIÓ

3.2. EL PERFIL DE LES PERSONES ATESES EL 2013
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3.3. ELS ASSESSORAMENTS REALITZATS EL 2013

L’any 2013, s’han realitzat un total de 124 assessoraments.

Es consideren assessoraments les reunions i visites realitzades amb persones que 
han sol·licitat informació o serveis de la Fundació.  

Entre els assessoraments de la Fundació, es distingeixen els següents:
- Sobre el servei de pretutela i tutela
- Sobre disposicions testamentàries
- Assessoraments patrimonials
- Sobre procediments d’incapacitació
- De treballadores socials
- Sobre tràmits administratius
- A familiars que exerceixen de tutors
- Sobre treballs protegits

En el gràfic següent es mostren el nombre d’assessoraments realitzats per tipus 
l’any 2013.

Grup de tutelats i voluntaris a Naturlàndia
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