
FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ

RESUM DE LA MEMÒRIA 2019: ACTIVITATS I COMPTES

La Fundació Tutelar Demà té com a missió la millora de la qualitat de vida i la 

defensa del insteressos de les persones majors d’edat amb trastorns mentals greus, 

incapacitades judicialment o en procés, residents a les Illes Balears, a través la seva 

atenció personalitzada, i/o el suport a les seves famílies; i de la sensibilització social per 

fomentar el respecte als seus drets i dignitat personal, per tal d’aconseguir la plena 

integració en la societat.

S’organitza en 3 serveis principals: el Servei d’Atenció Tutelar i el d’Informació i 

Pretutela i el d’Acompanyament i Promoció de lAutonomia Personal. 

El servei d’atenció tutelar disposa de 50 places, totes concertades amb la 

Conselleria de Serveis Socials. El 2019 es va passar d’atendre 40 usuaris a principi 

d’any, a 49 a 31 de desembre, amb la següent distribució de càrrecs tutelars i perfils 

d’intensitat d’atenció:

reduït mitjà intens
Curador 2 9

Tutor 1 3 30
Defensor judicial 4

Administrador
judicial

1

Globalment, vam rebre 113.793,30 € a través del concert, i 5.832 € de les 

retribucions fixades pel Jutjat. El servei ha comptat amb 4 professionals a temps 
complet, més 3 col.laboradors a temps parcial, l’àrea de l’atenció personal; i té 

externalitzat GEFICSA la gestió laboral i comptable, i amb el desptax Feliu, l’àrea 

jurídica. Disposam d’un local llogat a la seu de Coordinadora Balear de Discapacitat. 

També compta amb 10 voluntaris, la majoria d’alta qualificació. El Servei va obtenir la 

Certificació de Qualitat ISO9001:2015 en l’Auditoria externa el gener de 2019.

A més de les visites i acompanyaments individuals, el Servei ha intervingut en 62 

procediments civils relatius a la funció tutelar (procediments de modificació de la 

capacitat d’obrar, presentació d’inventari i rendició anual de comptes i informes de la 

situació personal), 6 procediments de jurisdicció voluntària (demandes per vendre o 



comprar propietats de les persones beneficiàries del servei), altres 4 procediments civils 

(monitoris i altres demandes civils), 2 procediments penals, 5 expedients d’acceptació 

d’herència,i 6 compravendes.

El servei d’informació i pretutela s’ocupa de rebre les demandes d’informació 

sobre la modificació de la capacitat d’obrar, i de la intervenció del servei d’atenció tutelar 

en el cas, signa acords amb famílies de cara a substituir als pares en la funció tutelar del

seu descendent quan sigui necessari. Al llarg de 2019 s’han rebut 53 consultes, 
provinents tant d’usuaris potencials, de familiars, o de serveis de la xarxa de salut 

mental, a les que hem donat resposta de manera àgil. S’han fet les corresponents 

entrevistes per valorar els casos i decidir (si la figura de la modificació de la capacitat 

d’obrar és la més indicada, o no; si convé posar en marxa una remoció; o si la Fundació 

és la indicada per comprometre’s en el cas; o per aconsellar sobre alternatives). En total,

hem acceptat 12 demandes de tutorització, de les que se n’han iniciat 10. Aquest servei 

atén també les persones que o bé no necessiten una mesura jurídica de protecció, però 

sí suports puntuals per temes concrets, o bé estan tutelades per un familiar i la Fundació

s’ha compromès a substituir-lo quan sigui necessari: 5 casos nous han estat atesos. A 

final d’any, aquest servei atenia a 13 persones. 

El servei d’acompanyament i promoció de l’autonomia personal desplega 

tota una sèrie d’activitats complementàries al servei d’atenció tutelar, que resulten 

necessàries per assegurar una millor qualitat de vida de les persones que atenem. 

Aquestes activitats complementàries inclouen: 

- un servei d’atenció telefònica matinal, atès per un psicòleg, per donar resposta 

immediata a qualsevol comunicació;

- un servei de psicoteràpia i suport psicosocial, tant a nivell individual com de 

grup;

- el projecte “Can Demà”, que consisteix en llogar pisos per poder allotjar amb 

condicions dignes i a un preu ajustat les persones que atenem, i proporcionar un 

mínim de suport en la organització domèstica;

- el projecte de “voluntariat amb suport”, que promou a rehabilitació 

comunitària a través de la participació com voluntaris en entitats com el Banc 

d’aliments, o Cáritas;

- el projecte “MÉS” (Moviment, Esport i Salut), que ha permès la creació d’un 

equip de bàsquet gràcies a la col.laboració del club Bàsquet Pla, del Pla de Na 

Tessa;



- altres activitats de lleure: es va visitar la base naval del Port de Sóller, gràcies a 

la generosa col.laboració del Tren de Sóller, i del restaurant de la base; i es va 

visitar Marineland, igualment gràcies a les facilitats de l’empresa.

Aquestes diverses activitats s’han finançat a través de subvencions. 

Entitat Quantia Projecte
Conselleria Serveis Socials

(0,7% irpf)
10.239,01 € Activitats complementàries al servei

d’atenció tutelar
Fundación Barceló 5.000 € Projecte acompanyament

Fundació bancària La Caixa 5.000 € Projecte Can Demà
Fundació Sa Nostra/Bankia 2.000 € Projecte Can Demà
Caixa Colonya (Estalvi ètic) 800 € Funcionament general

A més, s’han rebut 2.538,27 € en donacions de particulars.

En total, els ingressos imputables a l’exercici de 2019 ascendeixen a 146.402,58 

€, que suposa un increment del 50% en relació al poc més de cent mil euros ingressats 

el 2018. Les despeses han fet una pujada semblants, fins els 127.892,99 €. El resultat 

comptable de l’any, per tant, és de 18,509,59 €. 

Entorn al 10% de l’increment es deu a l’aplicació del nou conveni col.lectiu, la 

resta a l’increment del número d’usuaris. La tramitació del nou conveni, però, va suposar

el retard en l’abonament de les factures a partir de setembre, i a 31 de desembre els 

pagaments pendents eren d’uns 22.000 €. 

Igualment, la Fundació fa bestretes sense interés a favor d’usuaris en dificultats 

econòmiques, que rondaven els 10.000 € a final d’any. Finalment, la Fundació té 

immobilitzats uns 3.000 € en fiances immobiliàries, per lloguer de pisos pels usuaris.

En conjunt, el 2019 ha estat un altre any de creixement de la Fundació, tant en 

nombre d’usuaris com de personal, recursos, i projectes.

Sóller, 10 d’abril de 2020   

Antoni Gomila, director


