activitats que desenvolupa l’entitat —
Som – Fundació Catalana Tutelar és una entitat sense ànim de lucre que defensa els drets,
protegeix i vetlla per la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del
desenvolupament i amb la capacitat modificada judicialment a Catalunya.

Les seves activitats, d’acord al I Pla Estratègic 2014-2018 de l’entitat, són:



Informació i assessorament sobre capacitat modificada i figures de protecció
Aquest servei pretén informar i orientar a pares i familiars que tenen un fill o familiar
amb discapacitat intel·lectual, o professionals d’entitats, sobre la manera d’iniciar i
tramitar el procés de modificació judicial de la capacitat, així com en temes de tutela,
delació testamentària, etc.



Pretutela
Aquest servei pretén promocionar el coneixement mutu entre els pares o familiars o
tutors legals d’una persona amb discapacitat intel·lectual i l’entitat, així com oferir-los
la seguretat i la confiança de cara al futur.



Tutela i altres figures de protecció
Aquest servei, encomanat judicialment, pretén vetllar pel benestar de les persones
amb discapacitat intel·lectual, oferir els suports necessaris i acompanyar-la en el seu
desenvolupament integral i la seva inclusió social, així com administrar i guardar els
seus béns. Per garantir una bona gestió, l’entitat compta amb una àrea social, una
àrea jurídica, una àrea administratiu-comptable i un programa de voluntariat.

principal normativa que aplica l’entitat —
A continuació detallem la principal normativa específica que és d’aplicació a Som – Fundació.
Normativa específica com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials:






Decret 142/2010, d’ 11 octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials
2010-2011
Llei 12/2007 de 11 d’octubre, de Serveis Socials
Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials



Llei 49/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic

Activitat

Normativa específica com a fundació:
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Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre
i dels incentius fiscals al mecenatge.
Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
Decret 125/2010 de 14 de setembre de modificació del Pla de Comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
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.

Activitat

A més a més de la normativa específica detallada, li és d’aplicació tota la normativa general
estatal, autonòmica i local com a entitat jurídica.

2

tt

