Legislació aplicable i dades registrals
Legislació autonòmica i estatal
Fundació erigida canònicament segons el que disposa l'acord amb la Santa
Seu de 3 de gener de 1979 i el Reial Decret 589/1984, de 8 de febrer, referent
a les fundacions erigides canònicament, i inscrita al Registre d'Entitats del
Ministerio de Justícia, amb el núm 38 SE/F i modificat posteriorment amb el
número 000109. Depèn del protectorat de l’Arquebisbat de Barcelona.
La FUNDACIÓ es regeix pels seus estatuts i per les normes canòniques, sense
perjudici de les disposicions civils que li siguin d'aplicació.
És persona jurídica de l'Església Catòlica, concedida expressament pel Decret
de Reverend Senyor Bisbe de Barcelona, amb data 5 de febrer de 1952.
Està regida per un Patronat format per un mínim de 10 patrons.
La Fundació es troba subjecte a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “Règim
Fiscal de les Entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals”.
L’Entitat per la seva condició de Fundació eclesiàstica, no figura inscrita en el
Registre de Fundacions del Protectorat de la Conselleria de Justícia de la
Generalitat de Catalunya per la qual cosa no ha de complir els requisits que
esmenta la Llei de Fundacions catalana pel que fa a dipòsits de comptes i
altres aspectes obligatoris que figuren en la Llei.
Per formular els comptes anyals, s’han seguit les normes de registre i valoració
d’acord amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de
comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya.

Dades registrals i identificatives
Dades registrals:
Registre d’Entitats Religioses núm. 38-SE/F. Generalitat de Catalunya
Registre d'Entitats del Ministerio de Justícia, amb el núm 38 SE/F i
modificat posteriorment amb el número 000109
NIF:

R0801057A

La Fundació té el seu domicili fiscal al C/ Santuari, 94, de Barcelona.

