
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por el que se aprueba el código de conducta realtivo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

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 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família.

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre 2006

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de drechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

RELACIONADA AMB LA FORMA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓ

RELACIONADA AMB LA MISSIÓ

PRINCIPAL NORMATIVA EXTERNA



Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials.

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre.

COM A PRESTADORA DE SERVEIS DE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS

COM A ENTITAT SUBJECTE A LA NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA


