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Qui som? 
 

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) és una organització 
sense ànim de lucre, d’àmbit estatal i amb projecció 
internacional. Té una sòlida i àmplia experiència en el 
foment, creació i gestió de serveis de qualitat destinats 
al tractament, prevenció i sensibilització sobre diverses 
problemàtiques socials i sanitàries. Va ser creada el 
1997, com a evolució de l’Associació Benestar i Salut, 
fundada el 1989. 



TUTELES  
 

La persona incapacitada jurídicament perd la capacitat 
de representar-se a sí mateixa, degut a una malaltia o  

afectació de caràcter físic o psíquic. 

 

La Fundació Tutelar és la figura legal que garanteix la 
protecció, l’exercici i la defensa dels drets. 

 
 



TIPUS DE CÀRREC 

• Tutela (total o parcial – Plena representació). 

• Curatela (Parcial-Complement de la capacitat). 

• Defensa Judicial (Representació total a 
l’espera de sentència ferma del Jutge com a 
mesura cautelar). 



CARREC 
 



SERVEI TUTELAR “AMB TU” 
l’equip 

• Coordinació – Direcció. 

• Equip social (Referent – Auxiliar). 

• Equip administratiu (Gestió – Comptabilitat) 

• Departament Jurídic.  

• Estudiants en pràctiques. 



VALORS 
 

• Defensa dels drets individuals. 

• Mirada particular. El cas per cas. 

• No discriminació. 

• Treball de les capacitats. 

• Universalitat. 

• Autonomia. 

• Transparència. 

• Accessibilitat. 

 



MODEL CLÀSSIC 

• Històricament el perfil de persona incapacitada 
jurídicament responia a gent gran amb demència, 
persones amb malaltia mental o discapacitats que 
requerien de la figura de protecció del tutor. 
 

• Un model amb mínima o inexistent autonomia. 
 

• Recurs Residencial com a opció prioritària. 



 INNOVEM EN  

1. Perfil de persones amb les que actuem. 

2. Metodologia i concepció de l’acció social, treballem 

des de les capacitats. 

3. Potenciem i possibilitem el dret  a decidir en tots els 

àmbits vitals com ara la  vivenda. 



1- PERFIL DE LES PERSONES 
TUTELADES  

 
• Persones amb diagnòstic de salut mental i consum 

actiu de drogues. 
 

  Tractament. Quina xarxa? 

  Major autonomia  

  gestió dels diners 



 PERFIL  



2-CAPACITANT DESDE LA 
INCAPACITAT 

• Ens trobem davant d’un repte. 

• Coneixedors del perfil d’usuari, acompanyar-lo sense 
substituir el seu desig i fer-ho sabent que tenim la 
responsabilitat de garantir-ne la protecció. 

• Com ho fem per sostenir la tensió que genera     aquest 
tipus d’intervenció? A través del vincle. 

• Pla de treball individualitzat. 

• Caminant cap a la capacitat. 

 

 



3- DRET A DECIDIR EN RELACIO A 
LA VIVENDA 

• El context actual situa l’habitatge en  primer ordre 
d’interès pel que fa a les polítiques socials. 
 

• Els perfils que tractem es troben en situació 
d’habitatge insegur. 
 

• Aturada de la sol·licitud de places residencials 2012. 

 



VIVENDA 

• Vivenda pròpia.  
 

• Vivenda pròpia assistida. Intervenció de 
professionals de suport a l’autonomia a la propia llar. 
 

• Vivenda familiar. (suport per part de familiar) 
 

• Casos de Sensellarisme. Ingrés involuntari com a 
últim recurs. 

 

 



VIVENDA 
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ. 



C/ Belchite, 9-11 
Hospitalet de Llobregat 

08906 – Barcelona 
 

Tel: 93 437 05 28 
Fax: 93 437 04 58 

 
Correu electrònic: serveitutelar.ambtu@fsyc.org 
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