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FINALITAT DEL PROTOCOL  
 

Aquest protocol té per objecte assegurar el compliment de totes les normatives 

aplicables al nostre centre i a tots els serveis que duu a terme.  

 

RESPONSABILITATS  

 

El/la responsable de garantir el compliment de totes les normatives aplicables 

és el/la responsable del centre. Aquest té que mantenir actualitzat el registre de 

la normativa vigent, així com vetllar per què el centre compleixi 

escrupolosament amb tota la normativa.  

 

El centre esta vinculat a diferents plataformes, federacions i xarxes que 

informen periòdicament dels canvis i adaptacions de les normatives.  

 

Quan hi hagi un canvi en la normativa, el/la responsable del centre, juntament 

amb l’equip directiu, valoraran la millor manera d’adaptar el funcionament del 

centre a la nova normativa (contractació d’empresa externa, adaptació dels 

espais, actualització de la web, etc.).  

 

En cas de que un/a treballador/a detecta una incidència en el compliment de la 

normativa o és coneixedor/a d’una actualització o novetat, ho posarà en 

coneixement del/la responsable del centre, que actuarà d’acord amb la 

normativa vigent. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

La normativa aplicable accessible als usuaris/es, així com a qualsevol 

treballador o persona que el sol·liciti: 

 

  

➢ 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 
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➢ 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 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament del Registre Nacional d'Associacions 

➢ 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 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de 

Serveis Socials. 

➢ Decret 202/2009, de 28 d'agost, dels òrgans de participació i de 

coordinació del Sistema català de serveis socials. 

➢ Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; 

➢ Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 

i l'adolescència. 

➢ Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària. 

➢ Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

➢ 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. 

➢ 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  

➢ Conveni Col·lectiu d’acció social  

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

econòmic 

 

 

 

 

 

 


