
 
 
 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA  APLICABLE  
 
La Congregació de Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat 
és una entitat religiosa en sentit estricte. 
La normativa específica aplicable emanada de la seva pròpia condició i 
constitució s'assenyala seguidament: 

 
1. Codi de Dret Canònic 
2. Constitucions pròpies de la Congregació  
3. Estatuts propis de la Congregació 
4. Acords del 3 de Gener del 1979 sobre assumptes econòmics i 

jurídics firmats entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu 
5. Acord del 10 d’Octubre del 1980 sobre l’aplicació de l’Impost 

sobre Societats a les Entitats  
6. Llei Orgànica 7/1980 del 5 de juliol de llibertat religiosa  
7. Llei  49/2002 de Règim fiscal d’Entitats sense fins lucratius i 

d’incentius al mecenatge  
 

D'acord a les activitats que desenvolupen aquestes entitats i el finançament per 
al desenvolupament de les mateixes s'han de complir la resta de normes 
aplicables a altres entitats i, en relació a la seva peculiaritat pròpia, entre 
d'altres: 
 
NORMATIVA ESTATAL 
 

1. Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 
 

2. Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de 
conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
inversiones temporales 

3. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo  

4. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia. 

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

6. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal Ley de Contratos con Administraciones Publicas 

7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

 



 
 
 

 

NORMATIVA AUTONÒMICA 

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

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

3. Normativa Comptable (RD 1514/2007; RD 1491/2011 i Decret 258/2008 
de la Generalitat de Catalunya) 

4. Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de 
l’associacionisme 

D'obligat compliment les lleis que afecten la legislació laboral d'acord amb els 
contractes i personal assalariat així com totes aquelles normes de caràcter civil, 
fiscal, mercantil... amb caràcter subsidiari, en tots els aspectes no recollits en 
ordres ministerials o resolucions aclaridores del que establert en els acords 
internacionals.  

 


