SERVEI DE
E TUTELA PER A PERSONES ADULTES
1. Què és?
El servei de tutela
utela per a persones adultes de la Fundació d’Atenció
Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia
l Autonomia Personal ofereix protecció jurídica i
social a les persones majors de 18 anys, residents a la comunitat
omunitat de les Illes
Balears, que estiguin incapacitades legalment o que es trobin dins el procés de
reconeixement
ement d’incapacitat.
d’
És un servei públic que té per objecte la guarda, la protecció i la representació de
la persona amb la capacitat modificada per una sentència judicial quan no es
puguin encarregar aquestes tasques a familiars o altres persones físiques o
jurídiques.
Objectius generals:
— Donar
onar resposta a les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els
drets (personals i patrimonials) de la persona amb la capacitat modificada
o en procés de modificació si s’han
han establert mesures cautelars.
— Promoure l’autonomia
l
de la persona amb la capacitat modificada
judicialment o en procés de modificació d’acord
acord amb la resolució judicial
corresponent.
2. A qui s’adreça
adreça?
— A persones adultes que tenen la capacitat modificada judicialment, totalment
o parcialment, o que estan en procés de modificació de la capacitat, i de les
quals la Fundació és tutora o una altra figura legal per resolució judicial. Es
tracta, per tant, de persones en situació de desemparament
desemparament total i d’especial
d
vulnerabilitat social.
— A familiars, persones properes, professionals i altres entitats a efectes
efecte
informatius i de consulta, quan les actuacions no siguin contràries als
interessos de la persona amb la capacitat modificada o en procés de
modificació.
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3. Què ofereix?
El servei de tutela ofereix
ofereix diferents actuacions segons la situació de la persona
amb la capacitat modificada per sentència judicial o en procés de modificació.
Actuacions prèvies a la declaració de modificació de la capacitat:
— Promoció de la declaració de modificació de la capacitat en les persones que
ho requereixin.
— Valoració psicosocial de la persona per determinar les seves limitacions en la
capacitat d’obrar i determinar aquelles àrees que requereixen suport i
protecció.
— Informació i assessorament a professionals i familiars sobre els distints
procediments jurídics de la modificació de la capacitat d’obrar.
— Informació i assessorament pel que fa l’exercici del càrrec de tutor o curador i
sobre altres qüestions que puguin anar sorgint o quan sigui previsible que
una entitat tutelar hagi d’assumir aquest càrrec.
— Assumpció de defenses judicials en els processos de modificació de la
capacitat d’obrar i altres funcions que determini l’autoritat judicial en mesures
provisionals de defensa i protecció personal i patrimonial.
Actuacions adreça
eçades a persones amb la capacitat modificada judicialment:
— Tutela: representació de la persona en tots els actes que, segons la sentència
de modificació de la capacitat, no pot dur
dur a terme per si mateixa, tant de
l’esfera personal com de l’administració dels seus béns.
— Curatela: assistència a la persona en els actes que afecten principalment
l’administració de béns, quan la sentència només incapacita la persona en
aquesta esfera de la seva vida.
— Promoció dels millors suports possibles en totes les àrees (salut, educació,
feina, habitatge, oci i temps lliure, etc.), així com dels recursos econòmics
necessaris.
— Foment del màxim desenvolupament personal i promoció de la inclusió social
i de la participació plena en l’entorn comunitari.
— Assessorament i suport als familiars que exerceixen de tutors o curadors.
4. Com s’hi
hi pot contactar?
Per a qualsevol consulta,
consulta es pot contactar amb el servei al telèfon 971 17 60 58 o
bé a l’adreça
adreça electrònica serveidetutela@fbd.caib.es.
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5. On està ubicat?
Palma
C/ de Morlà, 13-15
15, CP 07014
Tel.: 971 17 60 58 (ext. 76058) / Fax: 971 17 63 58
— Horari d’atenció
atenció al públic:
públic de 9.00 a 18.00 hores.
— Entrevista d’assessorament
d
amb la unitat de valoració: dimecres
dimecr i
divendres, amb cita prèvia.
— Informació general: de dilluns a divendres,
divendres de 16.00 a 18.00 h, sense cita
prèvia.
Inca
C/ de Ramon
n Llull, 73,
73 CP 07300
Tel. 971 17 78 99
— Cita prèvia
rèvia amb el treballador o treballadora social:
ocial: dimecres
(quinzenal
quinzenalment), amb cita prèvia.
Manacor
C/ de Capdepera, 13 CP 07500
Tel. 971177663
— Cita prèvia
rèvia amb el treballador o treballadora social:
ocial: dijous (quinzenalment),
amb cita prèvia.
6. Normativa reguladora
—
—
—
—

Reial decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil.
Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament
d
civil.
Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària.
Llei 4/2017, de 28 de juny, de modificació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de
la jurisdicció
urisdicció voluntària.
— Llei 4/2009, d’11
d
de juny,, de serveis socials de les Illes Balears, i normativa que
la desplega.
— Decret 66/2016,
66/2016 de 18 de novembre, pel qual s’aprova
aprova la Cartera bàsica de
serveis socials,
ocials, que preveu i garanteix els serveis per a persones
incapacitades judicialment com a servei social especialitzat, tant d’àmbit
d
insular com municipal.
— Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que
han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes
incapacitades judicialment.
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