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Un repàs del nostre
impacte i reptes de
futur



Defensem els drets i donem suport a totes les persones que, pel fet de tenir una discapacitat, un
trastorn mental o estiguin en una situació de vulnerabilitat, precisin d'una mesura de suport amb
l'objectiu de garantir-los la màxima autonomia i benestar possible.
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Presentació

La nostra organització

Aquest any 2021, cal afegir a l’habitual creixement de l’activitat de
la fundació, un esdeveniment molt rellevant: el canvi de paradigma.
La reforma legal ens transformarà de tutors i gestors de les
decisions del tutelats, a assistents de suport de les decisions de
les persones, fent-ne d’elles el centre de l’atenció. Això ha de
comportar una estructuració de la fundació, sobretot pel que fa als
serveis oferts.

Tampoc hem oblidat la posada en marxa del pla estratègic que
des del seu inici ens ha fet establir una estructura d’objectius i
serveis que tenen la persona com a centre de la nostra actuació.
Tot això amb la voluntat de ser un referent a les terres de Ponent.

Podem dir que d’assignació de casos, tant per part de
l’administració com de les  mateixes persones o familiars, han
estat les previstes. Això ens ha permès continuar amb la
incorporació de professionals i la consolidació de l’organització i el
nivell d’atenció, sempre guiats per  les ràtios d’assistència a les
persones, ja establerts. 

Els reptes que s’obren de cara al 2022 son amplis i ens portaran
a una revisió de les sentències de tutela cap a l’assigna- 
ció de suport. En segon lloc, a una reestructuració/
especialització de l’equip de professionals i, finalment, 
a obrir una política d’aliances. Tot això per realitzar les 
previsions del pla estratègic i mantenir l’esperit fundacio-
nal que va inspirar-nos. En aquest punt, no voldria deixar 
de reconèixer en aquest 20è aniversari que l’esperit
que va promoure la FTTLL va ser de complementar, 
mitjançant el Comitè de Direcció, l’acció assistencial 
de les entitats que van voler tenir un servei de tutela 
de proximitat a les persones. Totes elles han estat 
un element clau d’assessorament i suport per 
poder complir les fites que hem anat assolint. 
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Missió

Visió
Serem una entitat de referència a les comarques de Lleida en
la defensa de drets i suports a la capacitat de les persones.

Hem redefinit la nostra visió
i organització durant el

procés participatiu del Pla
Estratègic 2025
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Què hem fet i amb quins recursos?

Reptes pel 2022

Fites del 2021
Finalitzem el procés participatiu del Pla Estratègic
Durant el primer trimestre vam posar punt final al procés de planificació estratègica,
acompanyats de la consultoria HOBEST, amb la qual hem realitzat 5 sessions de treball online.
Hi han participat l'equip de professionals, el Patronat i el Consell de Direcció; i hem tingut
col�laboracions puntuals d'altres fundacions o entitats de referència en el sector. D'aquest procés
n'hem extret la nostra visió pel 2025, 3 eixos i, dins d'ells, tot un seguit d'objectius de treball.

Reflexionem al voltant de la nostra organització
La Fundació ha fet una revisió interna i ha dut a terme canvis organitzatius necessaris per
complir amb el previst al Pla Estratègic. Ho hem fet de manera participativa amb l'equip de
professionals, Patronat i Consell de Direcció, gràcies a l'acompanyament de HOBEST. El resultat
ha estat un nou organigrama.

Ens adaptem al nou model d'atenció
A partir del canvi legislatiu del setembre de 2021, des de la Fundació ens hem format i hem establert
una nova metodologia de treball per donar resposta al què demana la nova llei: revisió de les
sentències anteriors al canvi, ja que s'elimina la incapacitació legal i s'estableix la figura de
l'assistent com a únic suport legal per les persones que ho necessiten. 

Implantar les
primeres accions
del Pla Estratègic

Desplegar el Pla a través
dels objectius del 2022 i
adaptar la metodologia
als tres eixos.

Aplicar la nova
metodologia de
treball

Iniciar el treball per assolir
els canvis organitzatius
establerts en el nou
organigrama

Promoure el nou
model d'atenció a
les persones

Revisar canvis en els nivells
de suport d'aquelles
persones que ho demanin i
formar als professionals

Transparència econòmica

Ingressos Despeses

Patrimoni de les persones tutelades

2.117.935€
Diners de totes les
persones tutelades.
La Fundació n'és
gestora

100
Propietats de les
persones tutelades
(finques, cases, pisos,
etc.)

10
Gestions davant
jutges i notaris en
relació al patrimoni
(herències, compra-
vendes, etc.)

1%
Altres
subvencions

4%
Altres
ingressos

266.794 € 248.100 €

95%
Subvencions
tutela

76%
Sous del
personal

17%
Serveis
exteriors

3%
Amortitzacions

4%
Altres 
despeses

+23% +24%



La Fundació Tutelar
Terres de Lleida dona
suport a persones
residents a 8 comarques
de la província de Lleida.

68% 25% 7%
persones amb 
Discapacitat
Intel�lectual

Ocupació diürna
Les persones ateses a la Fundació reben ocupació o suports diürns en altres empreses socials del territori, amb
qui hi treballem conjuntament per a una atenció integral de cada una d'elles.

46% 35% 13% 5%
persones
treballen en
recursos laborals
o prelaborals

persones estan
en centres o
serveis
residencials

persones no
tenen recurs
d'ocupació
diürna

persones
assisteixen a
recursos de salut
mental

Habitatge

Persones

97 persones ateses
(+ 15 respecte el 2020)

54 homes

43 dones

Edat

22%
- de 30
anys

24%
De 30 a
49 anys

43%
De 50 a
69 anys

11%
+ de 70 anys

persones amb 
trastorn
mental

persones amb 
demència
cognitiva

Territori

Les Garrigues

El Segrià

La Noguera

L'Urgell

La Segarra

El Solsonès

L'Alt Urgell

28
20

6

28
4

4

4

Col�lectius atesos

La Fundació vetlla perquè les persones puguin viure amb la
màxima autonomia possible. 

30% 42% 28%
viuen en centres
residencials

viuen en llars
residència amb +
autonomia

viuen al domicili
propi (amb o
sense suport)

22 altes

7 baixes

El Pla
d'Urgell

2

Altres:

1



Suports Des de la Fundació Tutelar Terres de Lleida oferim suports personalitzats perquè les persones puguin exercir els seus
drets, així com la promoció del seu benestar i la seva màxima autonomia. 

La Fundació ofereix el servei d'acompanyament previ a
l'exercici del càrrec. Donem suport a les persones i les
seves famílies durant tot el procés, des del compromís de
suport fins al nomenament efectiu del càrrec.

La Fundació assessora a persones i les seves famílies amb
dubtes sobre drets, suports i figures de protecció, juntament
amb la col·laboració dels serveis jurídics de Teixidó Associats.
També divulguem i informem a professionals d'atenció a les
persones sobre la capacitat jurídica i els suports actuals.

La Fundació exerceix el càrrec de suport a la persona en diversos
abasts i àmbits (personal, econòmic, de salut, etc.), segons el què
determina la sentència judicial de modificació de la capacitat a través
de l'acompanyament dels professionals en forma de:

Tutela
Càrrec de protecció de persones amb capacitat modificada
judicial. El tutor/a ajuda a prendre decisions a la persona i
defensa els seus drets i obligacions amb el suport necessari.

Curatela

Mesura de protecció de persones amb capacitat modificada
judicial en algun àmbit de la seva vida. El curador/a ajudarà a
prendre decisions a la persona amb el suport necessari.

Assistent

Mesura de suport vinculada amb la reforma legislativa vigent
des de setembre de 2021, que no implica incapacitació judicial
de la persona

53 tuteles  (+1 respecte el 2020)

41 curateles  (+ 11 respecte el 2020)

16
altes noves

- 10 respecte el 2020

30
compromisos de

suport
-1 respecte el 2020

14
nomenaments
testamentaris

-1 respecte el 2020

actes divulgatius a professionals
entrevistes d'assessorament individuals

14
8

Procedència
de les persones
a la Fundació

16%
Iniciativa
famílies

34%
Ministeri Fiscal

34%
Generalitat de

Catalunya

16%
Direcció General
d'Atenció a la
Infància i a la
Adolescència
(DGAIA)

02Serveis de
pretutela 03Exercici del

càrrec01Serveis
informatius

2 assistents  (+ 2 respecte el 2020)



Implementarem un nou model
d'atenció centrat en la

voluntat de la persona.

MODEL

Serem una fundació propera i
compromesa amb les necessitats

de les persones. 

TERRITORI

Potenciarem les aliances per
assolir els reptes de futur.

XARXA

En l'àmbit social, econòmic i
mediambiental. Buscarem
l'eficiència i la participació.

SOSTENIBILITAT

Pla Estratègic 2025

Les persones decideixen

Avançarem cap a un canvi de paradigma basat
en la provisió de suports a les persones perquè

puguin exercir els seus drets. 

Treballarem en una nova organització, que
prioritzi el benestar, la eficiència i la coordinació i

la presa de decisions basada en la participació.

1
Organització sostenible

2
Aliances estratègiques i territori

3

Treballarem les aliances com un factor clau per
assolir els reptes i ser una fundació propera i

present al territori

Implantar l'ACP en l'acompanyament i
el suport a les persones

Treballar en xarxa amb les entitats del
territori per fomentar la inclusió

Elaborar un codi ètic i de bon govern que
permetin resoldre conflictes

Capacitar l'equip per afrontar els canvis
en el model d'atenció

Enfortir la sostenibilitat econòmica amb
noves fonts de finançament

Vetllar pel benestar i l'estabilitat de
l'equip de professionals i la pertinença

Potenciar la participació en la manera de
treballar i  la presa de decisions

Impulsar el voluntariat

Enfortir accions de difusió per donar a
conèixer la fundació

Potenciar les aliances estratègiques per
abordar els reptes

Reforçar el treball en xarxa amb actors
clau per aprofitar sinergies

Ser més propers a les persones i el territori
a través de la descentralitzacióIncorporar eines digitals

Disposar de certificacions de qualitat

Eixos estratègics

al 2021 finalitzem un procés participatiu d'elaboració del Pla Estratègic 2025, basat en
les següents claus i contempla 3 eixos principals d'actuació:



Col�laboradors

Ens donen suport:


