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1. PRESENTACIÓ MEMORIA 2014

El 2014 ha estat un any especialment significatiu a nivell institucional i personal ja que he encetat el

procés de renovació del càrrec de Presidenta de la Fundació ACIDH que conclourà al 2015. 

Avui mantinc el mateix esperit de dedicació a les persones amb intel�ligència límit que em va

motivar, fa 20 anys, a posar en marxa primer l’Associació i després la Fundació Tutelar ACIDH.

Però ha arribat el moment de donar el relleu garantint, que el valors i principis inspiradors de

l’entitat, es mantenen més enllà de la meva presidència. 

En aquest camí he estat acompanyada per els membres del Patronat que, com sempre, m’han donat

el seu suport i consell. 

El nou President de la Fundació ACIDH, Dr. Ferran Morell Brotad, serà nomenat en el Patronat

de 2015. Membre del Patronat des del 2005 coneix l’entitat i el col�lectiu i és una excel�lent

persona.  

Continuaré com a patrona de la Fundació ACIDH donant el meu suport al nou President i, junt

amb el Patronat, treballant per  que les persones amb discapacitat intel�lectual no tinguin límits. 

Sra. Montserrat Baró i Sans

Presidenta

Fundació ACIDH
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Les persones amb 

intel�ligència límit 
són tan diferents 

entre si 
com les que 

no presenten 
aquest tipus de limitació.

Montserrat Baro i Sans

Presidenta ACIDH

2. LES PERSONES AMB INTEL�LIGÈNCIA LÍMIT

Les persones amb intel�ligència límit són aquelles que 
tenen un quocient intel�lectual entre el 70 i 85, essent el 
85 i el 115, just per sota del que considera l’Organització
Mundial de la Salut dins de la normalitat.

A més presenten un dèficit en la capacitat al menys en 
dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, 
vida domèstica, habilitats socials/interpersonals, 
utilització dels recursos comunitaris, autocontrol, 
habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat. 

Aquests dèficits no impedeixen un bon grau d’autonomia 
en les activitats de la vida diària però sí fan que siguin 
persones especialment vulnerables amb dificultats 
personals i socials per enfrontar-se a les exigències d’un 
entorn competitiu essent necessari un suport limitat 
continu o discontinu. 
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Les Entitats que aplega
l’ACIDH tenen per missió
millorar la qualitat de vida
del col�lectiu mitjançant

una actuació integral
independentment de la

seva etiologia i de si hi ha
associació o no a algun

altre trastorn. 

Codi Ètic ACIDH

3. PATRONAT

Presidenta del Patronat Sra. Montserrat Baró i Sans

Vice-president Sr. Antoni Balcells Sanahuja

Secretari Sr. Miquel Fito i Badal

Tresorer Sr. Pius Camprubi Jamila

Vocals Sra. Pia Ferrer i Jeremias

Sr. Ismael Adell i Hierro

Sr. Lluís Pedrerol i Durall

Abadia de Montserrat – Sr. Joan 
Carles Elvira i Husé

Sr. Esteve Cabre i Puig

Sr. Josep M. Canyelles Pastó

Sr. Vicenç Ferrer Andreu

Sr. Ferran Morell Brotad

Sr. Alfons Sanchez Ortiz

Sr. Lluís Serra Llansana

Sr. Joan Enric Vives Sicília
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ALTES BAIXES

4. SERVEI DE TUTELA

El servei de tutela té per objectiu cobrir les 
necessitats de suport, protecció i garantia 
dels drets personals i patrimonials, i 
promoure l’autonomia de les persones amb 
intel�ligència límit que han estat 
incapacitades judicialment en els termes que 
estableixi la corresponent resolució judicial. 
El servei vetlla per a que les persones 
tutelades gaudeixin d’un desenvolupament 
integral que afavoreixi la seva integració i 
participació en tots els àmbits de la vida 
social. 

A data 31 de desembre de 2014 la Fundació
dona protecció jurídica a 89 persones. 

L’any 2014, les persones tutelades per 
entitats a Catalunya eren 6099.
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FIGURES DE PROTECCIÓ

Les funcions de protecció de les persones s’han d’exercir sempre

en interès de la persona assistida, d’acord amb la seva 

personalitat, i s’adrecen a la cura de la seva persona, a

l’administració o defensa del seus béns i interessos patrimonials i

a l’exercici dels seus drets. 

TUTELA – El tutor en l’àmbit de les competències acordades en

sentencia és el representant legal de la persona.

CURATELA – El curador no té la representació de la persona

posada en curatela i es limita a completar-ne la capacitat en els

actes que s’especifiquin en la sentencia o en aquells que marqui

la llei. 

ASSISTENT – La persona major d’edat que ho necessiti per a

tenir cura d’ella mateixa o dels seus béns, a causa de la

disminució no incapacitant de les seves facultats físiques o

psíquiques, pot sol�licitar a l’autoritat judicial el nomenament

d’una assistent. En la resolució de nomenament, l’autoritat

judicial determina l’àmbit personal o patrimonial de l’assistència i

els interessos dels quals ha de tenir cura l’assistent.
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SERVEI DE TUTELA

OBJECTIUS DEL SERVEI DE TUTELA

• Garantir el seu benestar
• Garantir el respecte i exercici de tots els seus drets 

i interessos i representar-la, si escau.
• Promoure la seva autonomia personal
• Possibilitar el seu desenvolupament integral i 

promoure les seves habilitats.
• Possibilitar la seva integració, incorporació i 

participació plena en tots els àmbits de la vida 
social.

• Procurar-li els suports humans, personals, afectius 
i relacionals que necessita.

• Acompanyar-la durant el desenvolupament vital, 
donant-li suport i afecte.

• Vetllar per ella.
• Procurar-li educació i formació integral.
• Promoure la màxima recuperació possible de les 

seves capacitats. 
• Procurar la seva manutenció i promoure la seva 

salut.
• Administrar-li els béns amb total lleialtat i 

transparència, d’acord amb l’encàrrec realitzat per 
l’autoritat judicial competent.
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Dignitat i llibertat de la persona.

Acceptació i no discriminació.

Autodeterminació.

Participació.

Intimitat i confidencialitat.

Organització i funcionament 
democràtics.

Absència total d’ànim de lucre.

Transparència econòmica.

Sostenibilitat i qualitat.

Professionalitat i competència.

Eficàcia i eficiència.

Responsabilitat social.

Congruència de les activitats.

Codi Ètic ACIDH

POBLACIÓ

PROVINCIA BCN - 34

ALTRES 
PROVINCIES - 4

BCN - 51
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5. SERVEI DE PRETUTELA

El servei de pretutela assessora i prepara a aquelles persones i

famílies que han optat per a que en el futur sigui la Fundació

ACIDH la que exerceixi la tutela cap al seu familiar. Aquest

servei assumeix el compromís i la responsabilitat amb la persona,

la família i la societat de que un cop els pares o tutors no hi

siguin la Fundació acceptarà el càrrec tutelar. 

Al llarg del 2014 el servei de pretutela ha atès a 59 persones.

6. SERVEI D’ASSESSORAMENT 

SOCIO-JURÍDIC A LES FAMÍLIES

El servei d’assessorament socio-jurídic a les famílies ofereix

informació i assessorament sobre les figures jurídiques de

protecció i els seus procediments: incapacitació, exercici del

càrrec, etc... També assessora i informa sobre les entitats tutelars

i els recursos socials adreçats a les persones amb intel�ligència

límit o discapacitat intel�lectual lleugera. 

Durant l’any 2014 s’han atès un total de 34 consultes. 
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7. ALTRES ACTIVITATS

SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA DE LA COORDINADORA TUTELAR

La Fundació ACIDH fa 9 anys que realitza el servei de secretaria tècnica de l’Associació Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars 
(Coordinadora Tutelar). La Coordinadora Tutelar és una Associació d’entitats dedicades a la tutela i a l’atenció de les persones 
incapacitades a través de les diverses institucions tutelars que legalment estan establertes. L’Associació és una entitat de caràcter 
voluntari, sense afany de lucre.
L’Associació té com finalitat aconseguir la coordinació de les entitats que es dediquen a la tutela de les persones incapacitades per tal de 
millorar l’atenció als tutelats i la defensa dels seus drets mitjançant la coordinació de tots els esforços que es desenvolupin en aquest 
camp. 
La Coordinadora Tutelar agrupa a 23 entitats tutelars d’arreu de Catalunya que tutelen a persones dels tres col�lectius: discapacitat 
intel�lectual, malalts mentals i gent gran. 

FORMACIÓ

Formació àmbit social 2 Accions formatives 7
Formació àmbit jurídic 3 Hores formació 196
Formació tècnic-adm. 1 Professionals formats 6
Sessió supervisió àrea social 1

XARXES

La necessitat d’unir esforços i forces, per tal de que la nostra veu es senti més i més lluny, ha fet que ens associem a entitats de segon 
grau que tenen com a finalitat defendre els interessos comuns de les entitats membres. 

Formen part de: Asociación Enlinea (col�lectiu – intel�ligència límit); Coordinadora Tutelar (activitat – tutela); Coordinadora Catalana 
de Fundacións (forma jurídica – fundació) i Voraviu – Taula del Tercer Sector (col�lectiu i sector).

TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

Els treballs en benefici de la comunitat consiteixen en l’obligació de la persona penada d’exercir una activitat no retribuïda d’utilitat 
pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. Al llarg del 2014 hem acollit a 4 
persones.
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DESPESES

53,75%

4,01%

1,06%

19,36%
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15,31%

2,68%

Sous i salaris Arrendament Assegurances Despeses gestió

Ajuts ACIDH Amortització Despesa f inancera
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8. INFORMACIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS
Recursos propis 50.523,24
AAPP 181.555,41
Sector privat 133.815,01
TOTAL INGRESSOS 365.893,66

DESPESES
Sous i salaris 190.369,73
Arrendament 14.221,29
Assegurances 3.747,80
Despeses gestió 68.583,97
Ajuts ACIDH 13.543,98
Amortització 54.232,08
Despesa financera 9.509,74
TOTAL DESPESA 354.208,59

RESULTAT 11.685,07



9. VOLUNTARIS, DONANTS, ENTITATS I EMPRESES COL�LABORADORES

VOLUNTARIS

La Fundació ACIDH al llarg del 2014 ha comptat amb la col�laboració desinteressada de 3 voluntaris que han desenvolupat

principalment activitats d’acompanyament lúdic amb els tutelats i de suport en la gestió administrativa. 

Des d’aquest espai volem agrair-vos la vostra dedicació desinteressada. 

DONANTS, ENTITATS I EMPRESES COL�LABORADORES

Donants particulars L’Agricola Regional, S.A. Fundació Can Gelabert Esteve Química, S.A.

Abadia de Montserrat

Fundació Abadia de Montserrat 2025

MEMÒRIA FUNDACIÓ ACIDH 2014




