
Activitats que desenvolupa la Fundació. 

La Fundació Alosa és una entitat privada, sense ànim de lucre, creada el 14 de març de 1994 a la 

ciutat de Lleida, que cuida la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o 

salut mental a la província de Lleida i els dona suport per prendre perquè puguin desenvolupar 

el seu projecte personal al llarg de la seva vida. 

Les seves activitats, d’acord amb el primer Pla Estratègic 2022-2025 de la Fundació són: 

• Assessorament de les famílies i les persones: La Fundació Alosa sona informació a les 

famílies i les persones sobre el funcionament de la mateixa i els procediments en 

l’exercici de la capacitat jurídica que s’apliquen a Catalunya. 

• Servei de planificació del Futur: Aquest servei s’adreça a les famílies i les persones que 

decideixen que la Fundació Alosa doni suport a la persona amb discapacitat intel·lectual 

quan ells faltin o en processos iniciats judicialment. 

D’aquesta manera es fa possible un coneixement entre les famílies i les persones de 

suport i els professionals de la Fundació per tal de crear un vincle de seguretat i 

confiança en el futur. 

La Fundació ofereix un servei d’assistència jurídica per a l’exercici de la capacitat jurídica 

complint amb les mesures de control i supervisió acordades en la resolució judicial de 

l’escriptura pública de nomenament, per garantir el respecte dels drets, la voluntat i les 

preferències de la persona alhora que s’eviten els conflictes d’interessos i possibles 

influències indegudes. 

• Ajuts i suport: La Fundació dona ajuts i suports a totes les persones ateses que ho 

necessiten durant el seu projecte de vida, tant en l’àmbit social, com l’administratiu, 

comptable i jurídic. 

La principal normativa que s’aplica a l’entitat és la següent: 

• Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de 

l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.  

• Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques.  

• Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  



• Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les 

funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat 

pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions.  

• Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament del Registre 

d'associacions. 

• Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de 

les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de 

transparència establertes per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de 

les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat 

pública. 

• Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 

• Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions 

d'utilitat pública. 

• Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria per la qual es 

va aprovar el Pla estatal de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives. 

• Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

• Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern de les ONG, fundacions i altres entitats privades.  

• Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 

incentius fiscals al mecenatge.  

• Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

• Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil a Catalunya, relatiu a la 

persona i a la família. 

• Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de la Comissió d'Assessorament i Supervisió 

de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors 

o incapacitats . 

• Títol IX i X del llibre I del codi civil, articles 199 a 306 redactats per la Llei 13/1983 de 24 

d’octubre, de reforma del Codi Civil en matèria de tutela. 

• Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. 

• Llei 1/2009, de 25 de març, de reforma de la llei de 8 de juny de 1957, sobre el registre 

civil en matèria d’incapacitacions, càrrecs tutelars o administradors de patrimoni 

protegits. 
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• Llei 41/2003, de 18 de novembre, sobre protecció patrimonial de les persones amb 

discapacitat. 

• Llei 8/2021, de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal pel suport 

de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. 

• Decret Llei 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la 

reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. 

• Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa 

de Serveis Socials d'Atenció Pública. 


