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Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de 

Catalunya – ITeC. Normativa aplicable 

 

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

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6780 (31 de desembre de 2014). 

Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 

les persones jurídiques. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6152 (19 de 

juny de 2012). 

Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptablilitat 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. Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya (DOGC) núm. 5716 (16 de setembre de 2010). 

Decret 259/2008, de 23 de desembre pel qual s’aprova el Pla comptabilitat de les fundacions i 

les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5288, pàg. 94993 (31 de desembre de 2008). 

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

jurídiques, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5123, pàg. 34378 (2 de maig 

de 2008) modificada per la Llei 16/2008 de 23 de desembre, Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC) núm. 5288, pàg. 94913 (31 de desembre de 2008). 

Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’impost de societats. Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 

288, pàg. 96939 (28 de novembre de 2014). 

XII Conveni Col·lectiu d’àmbit estatals per als centres d’educació universitària i investigació, de 

24 d’abril de 2012. Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 174, pàg. 52601 (21 de juliol de 2012). 

Real decret 1514/2007 de 16 de novembre, que aprova el Pla general de comptabilitat Boletín 

Oficial del Estado (BOE) núm. 278, pàg. 47402 (20 de novembre de 2007). 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en operacions 

comercials, Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 314, pàg. 42334 (30 de desembre de 2004) 

modificada per Llei 15/2010 de 5 de juliol (BOE) núm. 163, pàg. 59653 (6 de juliol de 2010). 

Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de els entitats sense fins lucratius i dels incentius 

fiscals al mecenatge. Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 307, pàg. 45229 (24 de desembre 

de 2002). 

 

 

 

 


