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FINS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS 

 

Amb caràcter general la Fundació té per objecte l'actuació en el camp de 
l'atenció social especialitzada i atenció sociosanitària, fonamentalment per 
donar resposta a les situacions de manca d'autonomia personal i dependència, 
a les àrees d'atenció a la gent gran i a les persones amb discapacitat 
psicofísica, així com la realització d'activitats de prevenció, de protecció i 
promoció social i de la salut. 

Amb caràcter específic, el següent: 
 a) L'atenció integral a les persones grans dependents. 
 b) L'atenció sociosanitària i social. 
 c) La col·laboració en la gestió de serveis socials. 
 d) La prestació de qualsevol dels serveis inclòs en la cartera de serveis 
 socials. 
 e) La gestió i administració d'equipaments i serveis afectes a les seves 
 finalitats. 
 f) La docència, la investigació, la recerca, la divulgació científica i la 
 formació continuada. 
 g) La promoció del voluntariat. 
 h) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb 
 les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Patronat. 
  

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les 
activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració 
amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la 
normativa sobre fundacions.  

En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, les activitats de la 
Fundació podran consistir, a tall enunciatiu i no limitatiu, en: 

• Centres d'atenció diürna. 
• Centres d'atenció residencial en qualsevol de les seves modalitats: llar 

residència, residència assistida i habitatges amb serveis. 
• Centres sociosanitaris per a malats crònics, convalescents i terminals. 
• Atenció domiciliària. 
• Menjador social. 
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• Promoció, construcció i adquisició d'equipaments i instal·lacions 
necessaris per al desenvolupament de les activitats. 

• Qualsevol altre tipus de servei que decideixi el Patronat per cobrir les 
necessitats d'atenció a les persones. 

• La docència i recerca en el camp de la salut i el benestar social. 
• La gestió i administració de finques destinades a necessitats socials 

 
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme 
segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si 
escau, dels permisos, acreditacions o llicències pertinents. 

 


