NORMATIVA QUE APLICA LA
ENTITAT

Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Principal normativa que aplica l’Entitat
A continuació detallem la principal normativa específica que és d’aplicació a la
Fundació de Malalts Mentals de Catalunya.
Catalunya:

- 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 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Llei 4/2008, del 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 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, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.
Decret 1252 Modificació PGC 2008.

Estat Espanyol:

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
-

-

pública y buen gobierno.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

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