PROTECCIÓ I SUPORT A L’EXERCICI
DE LA CAPACITAT DE LES PERSONES
A LES COMARQUES DE LLEIDA:

Present i futur

JUNY 2018

RESUM
EXECUTI
U

1 LA RAÓ DE SER D’AQUEST ESTUDI
La naturalesa i abast de les mesures de protecció i suport a l’exercici de la capacitat d’obrar de les persones estan
en constant revisió en el nostre país des dels darrers anys. La Convenció Internacional sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat (CDPD) de 2006 va suposar un punt d’inflexió en els àmbits legislatius, administratius i
socials que, des de llavors, han anat suposant canvis en l’atenció a les persones. D’altra banda, any rere any,
augmenten el nombre de persones que reben suport per part de les Fundacions Tutelars sense que ningú tingui
molt clar si aquesta tendència perdurarà en el temps. I tot plegat, situats a la demarcació de Lleida i les seves
particularitats.
En aquest context va sorgir la idea de la realització d’un estudi que pogués aportar dades i elements de reflexió per
a una millor previsió de l’evolució futura d’aquest àmbit del servei a les persones a les nostres comarques.

OBJECTIUS
1- Avaluar la situació actual de protecció i suport a la capacitat d’obrar de les persones amb

discapacitat intel·lectual, salut mental o deteriorament cognitiu a les comarques de Lleida.

2- Fer una previsió a mig termini de com podria evolucionar aquest àmbit d’atenció a les
persones al territori de Lleida.

3- Realitzar una sèrie de propostes i recomanacions dirigides a les Fundacions Tutelars

de Lleida, administracions i professionals dels serveis socials per a poder fer front als
possibles canvis que es preveuen.

METODOLOGIA DE RECERCA
S’han utilitzat diferents tècniques de recollida de dadescentrades en l’àmbit del territori de Lleida.
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2 RESULTATS
PERSONES AMB CAPACITAT D’OBRAR MODIFICADA
Catalunya 6.995 persones
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(Font: dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el 31/12/2016 i dades IDESCAT 1/1/2017).

La ràtio de persones amb capacitat modificada per habitant és
sensiblement superior a Lleida que al conjunt de Catalunya.

PERSONES AMB CAPACITAT MODIFICADA SEGONS
EL COL·LECTIU AL QUE PERTANYEN:
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(Font: dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el 31/12/2016).

A Lleida és majoritari el col·lectiu amb DID mentre que a Catalunya ja ho és el
col·lectiu amb trastorn mental (TM).
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(Font: dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el 31/12/2016 i dades IDESCAT 1/1/2017).

A Lleida és significativament superior la ràtio de fundacions per cada 100.000
habitants. Moltes són fundacions petites amb poca estructura.

EVOLUCIÓ DE LES PERSONES AMB CAPACITAT MODIFICADA PER COL·LECTIUS
A LLEIDA
El creixement anual del nombre de persones tutelades a Lleida en el període 2012 i 2016 ha estat d’un 12% de mitjana,
fet que suposa un total de 53 persones per any.
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Tendència a l’alça dels processos
de modificació de la capacitat de
persones amb trastorn mental per
l’augment de diagnosi de malalties
mentals en la societat.
(DC = Deteriorament cognitiu / TM = Trastorn Mental /
DID = Discapacitat intel·lectual)

(Font: dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el 31/12/2016).
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(Font: sondejos propis. Maig 2017).

Les persones amb capacitat modificada són minoria respecte el total de
persones ateses per les entitats especialitzades en tots els col·lectius.

QUI ASSUMEIX EL CÀRREC DE PROTECCIÓ I SUPORT?
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El 65% d’aquesta titularitat recau als progenitors (pare, mare)
i la resta recau a germans o altres familiars.
(Font: sondejos propis. Maig 2017).

Pares i fills són tutors clarament majoritaris dels col·lectius DID i DC
respectivament. En el col·lectiu DID, per la rellevància dels pares i
l’augment d’esperança de vida del fills, probablement s’esdevindrà un
canvi de tutor i, en bona part, cap a Fundacions Tutelars.
(DC = Deteriorament cognitiu / TM = Salut Mental / DID = Discapacitat intel·lectual)
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QUIN NIVELL DE CONEIXEMENT DEL 0 AL 10 DIRIES QUE TENS DEL
PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT?
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(Font: sondejos propis. Maig 2017).

El 97% dels professionals que han respost el sondeig manifesten que tenen un molt bon
coneixement del procés de modificació de capacitat. Per contra, valoren que el
coneixement per part dels altres agents implicats, especialment de familiars i persones,
és molt millorable.

QUIN NIVELL DE CONEIXEMENT DEL 0 AL 10 DIRIES
QUE TENS DE LES FIGURES DE PROTECCIÓ?
TUTELA

7,6

CURATELA

7,2

ASSISTENT

5,8

(Font: sondejos propis. Maig 2017).

Els resultats indiquen que tant la tutela com la curatela són mesures força
conegudes, mentre que l’assistent personal, una figura relativament nova i d’un baix
nivell d’implantació, registra un nivell de coneixement menor.

ALTRES OPINIONS DELS PROFESSIONALS
• Pel que fa al procediment de modificació de capacitat, el seu inici es planteja massa sovint com a darrer
recurs pels prejudicis i el desconeixent del mateix que en tenen les parts implicades. Respecte al seu
desenvolupament, malgrat la creixent sensibilitat dels

agents jurídics per personalitzar-lo i fer-lo més

entenedor, continua veient-se com a feixuc, llarg i complex per les persones i l’entorn.

• La figura de l’assistent té nul·la implantació a la demarcació de Lleida. Dificultat per part de professionals de
promocionar la seva implantació entre les famílies. Segurament també per un tema de desconeixement. És
un tipus de suport que podria tenir molt de recorregut en un futur.

• Les Fundacions Tutelars, que a Lleida estan força properes a famílies i professionals, ja estan experimentant
canvis rellevants en l’exercici de la seva funció que estan posant a prova les organitzacions.
(Font: sondejos propis. Maig 2017).

3 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
1- CREIXEMENT ANUAL DEL 10% DE LA PROTECCIÓ I SUPORT DE LES PERSONES.
Es preveu que en els propers 10 anys continuï el creixement de la protecció i suport de les persones d’un
10% anual degut a l’efecte que pot tenir el pas de tuteles de progenitors a fundacions tutelars en el cas del
col·lectiu DID i l’increment de diagnòstics de TM i el manteniment dels factors socials que l’envolten.

S’estima que el nombre total de persones que rebrien suport d’entitats tutelars a Catalunya el
2026 se situarà en 14.000, dels quals aproximadament uns 1000 seran a la demarcació de Lleida.

2- DE LA PROTECCIÓ AL SUPORT: COM EL CANVI DE PARADIGMA AFECTARÀ A LA TUTELA.
La tutela ha estat i ha de continuar essent una eina de protecció de les persones, que permeti salvaguardar la
seva integritat i els seus béns. Però, i aquest és el repte, també ha d’esdevenir un element central en la xarxa
dels suports, que permeti a la persona ser la protagonista en l’exerceixi dels seus drets.

3- DONAR A CONÈIXER LES POSSIBILITATS DE LES FIGURES DE PROTECCIÓ I FER MÉS PEDAGOGIA
L’estudi ha constatat un coneixement suficient de les mesures de suport i el procediment de modificació de
capacitat per part dels professionals del sector, però millorable pel que fa a famílies. Administració i
entitats haurien de promoure la capacitació dels professionals per tal que coneguin el ventall de mesures

que poden oferir a les famílies o als propis usuaris, entre elles la figura de l’Assistent que actualment té un
baix nivell d’implantació.

4- ESTABLIR PROTOCOLS D’ATENCIÓ A LES PERSONES MITJANÇANT PLANS D’ACCIÓ PERSONALITZATS
Cal fer front a totes aquelles fissures del sistema per tal de personalitzar al màxim totes aquelles accions dels
professionals cap a les persones. No establir fulls de ruta estàtics, sinó centrar-se en totes aquelles inquietuds
de la persona.

5- FUNDACIONS TUTELARS PREPARADES PER AL REPTE

Estan cridades a tenir un paper central, però caldrà una certa innovació i transformació per adaptar-se als canvis:
- La protecció es pot gestionar des d’un despatx, mentre que el suport necessita un acompanyament més proper.
- Dificultat d’accés a serveis socials especialitzats requereix que les fundacions tinguin enfocaments nous,
capacitació continuada dels seus professionals i que enforteixin la xarxa de cooperació amb altres entitats.
- Urgeix una negociació amb l’administració per consensuar un nou sistema de finançament ajustat als reptes plantejats.
- Cal que les organitzacions esdevinguin entitats més fortes i preparades amb una estructura mínima.

6- POTENCIAR LA COORDINACIÓ ENTRE ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES: ELS SOCIALS,
ELS SANITARIS I LES ENTITATS TUTELARS. FER XARXA

Les persones no fan ús d’un sol servei. Cal construir una xarxa territorial de relacions de confiança amb tots
els agents implicats.

7- OBSERVATORI DE L’ACCIÓ TUTELAR DE LES TERRES DE LLEIDA
Es necessari crear un espai referent per estudiar l’acció tutelar, on es pugi establir una observació de les
polítiques relacionades amb l’acció tutelar i tot allò relacionat, com són les metodologies d’intervenció o casos
en situacions complexes de vulnerabilitat.
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