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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10922 Llei 43/2015, de 9 d’octubre, del Tercer Sector d’Acció Social.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen aquesta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione:

PREÀMBUL

El Tercer Sector d’Acció Social es correspon amb la part de la nostra societat que 
sempre ha estat present en les accions que han tractat de fer front a les situacions de 
desigualtat i d’exclusió social. Si es considera que aquestes no estan causades per fets 
conjunturals, sinó per la persistència de problemes estructurals econòmics i socials 
generadors de falta d’equitat, el teixit social d’entitats i associacions que conformen el que 
hui es denomina Tercer Sector d’Acció Social s’ha postulat en tot moment com una via 
d’acció ciutadana alternativa, o a vegades complementària, respecte de la gestió 
institucional pública, amb solucions nascudes de la participació social orientades a evitar 
que determinats grups socials es vegen exclosos d’uns nivells elementals de benestar.

L’activitat del Tercer Sector d’Acció Social, de les seues organitzacions i de les 
persones que el componen, naix del compromís amb els drets humans i descansa en els 
valors de solidaritat, igualtat d’oportunitats, inclusió i participació. L’exercici d’aquests 
valors condueix a un desenvolupament social equilibrat, a la cohesió social i a un model 
d’organització en què l’activitat econòmica està al servei de la ciutadania.

A pesar de la positiva evolució seguida per la nostra societat, la marginació o l’exclusió 
a què es veuen sotmesos habitualment determinats grups encara no ha trobat una 
adequada correcció. De fet, en els últims trenta anys, en els quals s’ha produït un 
desenvolupament econòmic i social considerable, no s’han eradicat les desigualtats, sinó 
que aquestes han persistit, la qual cosa ha repercutit intensament sobre la vida dels grups 
de població més vulnerables.

Aquests sectors socials marginats, col·locats en situacions de vulnerabilitat o en risc 
d’exclusió, són l’objectiu humà de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, les quals, 
per tal d’aconseguir el desenvolupament i la inclusió d’aquells, demanen la participació de 
la societat civil i criden a una coresponsabilitat que concerneix tota la ciutadania.

Des d’aquesta posició privilegiada en el coneixement dels problemes socials i dels 
mètodes per a afrontar-los, el Tercer Sector d’Acció Social exerceix un paper crucial en el 
disseny i l’execució de les polítiques contra la pobresa i l’exclusió social. En l’exercici 
d’aquest rol és reconegut el mèrit de la seua capacitat integradora i del seu paper actiu en 
la conscienciació i la cohesió socials.

Per tot això, és necessari establir un marc regulador, d’àmbit estatal, que empare les 
entitats del Tercer Sector d’Acció Social, d’acord amb el paper que han d’exercir en la 
societat i els reptes que han d’escometre les polítiques d’inclusió.

El fet de proporcionar un marc jurídic al Tercer Sector d’Acció Social dimana 
mediatament i immediatament dels principis, valors i mandats de la Constitució espanyola. 
Quan el text constitucional estableix, com a propòsit, la consecució d’una societat 
democràtica avançada, i quan defineix com a social i democràtic de dret l’Estat espanyol, 
la norma fonamental està orientant l’organització política, l’ordenament jurídic i l’acció dels 
poders públics a l’aprofundiment de la democràcia i incrementant la participació en totes 
les esferes; a la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques, sense excepció 
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de persones i grups, i a l’extensió gradual dels drets socials per a tota la ciutadania, amb 
la qual cosa s’assegura una existència digna, el lliure desenvolupament de la personalitat 
i una vida en comunitat pacífica i equilibrada sustentada en la llibertat, la justícia, la igualtat, 
el pluralisme polític i la solidaritat.

En aquest sentit, aquesta llei té com a objecte enfortir la capacitat del Tercer Sector 
d’Acció Social com a interlocutor davant de l’Administració General de l’Estat per al 
disseny, l’aplicació i el seguiment de les polítiques públiques en l’àmbit social, a fi 
d’assegurar un desenvolupament harmònic de les polítiques socials, una identificació 
correcta de les necessitats dels grups afectats i un òptim aprofitament dels recursos.

Una de les prioritats del Govern és, precisament, l’impuls d’aquesta interlocució; n’és 
un excel·lent exemple, en l’àmbit del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la 
creació de la Comissió per al Diàleg Civil amb la Plataforma del Tercer Sector d’Acció 
Social. Des que es va constituir, al febrer de 2013, aquest òrgan de participació institucional 
ha sigut un eficaç fòrum de trobada entre representants de l’Administració General de 
l’Estat i la Plataforma del Tercer Sector, que enquadra les més importants entitats, 
organitzacions i federacions del Tercer Sector d’Acció Social en l’àmbit estatal. En el seu 
si, i per mitjà del diàleg, s’ha aconseguit impulsar conjuntament importants mesures 
d’interés públic per al Tercer Sector d’Acció Social. Així mateix, com a materialització 
d’aquest principi de diàleg civil i de col·laboració activa, participació i consultes estretes 
entre l’Administració General de l’Estat i la representació del Tercer Sector d’Acció Social, 
la llei arreplega la regulació, per via reglamentària, del Consell Estatal d’Organitzacions no 
Governamentals d’Acció Social. Es tracta d’un òrgan col·legiat, de participació, que es 
configura com un àmbit de trobada, diàleg, proposta i assessorament en les polítiques 
públiques d’interés social, amb la finalitat d’institucionalitzar la col·laboració, la cooperació 
i el diàleg permanents entre el departament ministerial titular de les polítiques socials i 
d’inclusió i la Plataforma del Tercer Sector.

La llei, per tant, garanteix la participació real i efectiva de les entitats del Tercer Sector 
d’Acció Social, d’acord amb el principi de diàleg civil, en els procediments d’elaboració, 
desenvolupament, execució, seguiment i revisió de normes i polítiques socials, en l’àmbit 
de l’Administració de l’Estat, mitjançant òrgans de participació, amb la qual cosa s’assegura 
un mecanisme permanent d’interlocució.

Encara que durant les últimes dècades el Tercer Sector d’Acció Social s’ha constituït 
com un actor destacat en la lluita contra les situacions de major vulnerabilitat social, el 
desenvolupament del conjunt d’entitats no lucratives orientades al compliment d’objectius 
d’interés públic, amb la dimensió i rellevància que ha assolit en l’actualitat, s’ha produït 
sense una empara normativa pròpia d’àmbit estatal.

Aquesta llei sorgeix amb el fi últim d’establir uns contorns jurídics nítids i una regulació 
pròpia, i de perfilar amb claredat la naturalesa i els principis rectors de l’actuació de les 
entitats que integren el Tercer Sector d’Acció Social, l’actuació del qual no pot diluir, en cap 
cas, la responsabilitat de l’Administració General de l’Estat, ni tampoc competir o interferir 
amb unes altres entitats compromeses amb la defensa dels interessos socials ni amb 
l’activitat dels agents socials pròpiament.

Així, la llei estableix una sèrie de principis rectors de l’actuació de les entitats que 
integren el Tercer Sector d’Acció Social, alguns dels quals són de naturalesa organitzativa, 
com ara el fet de tindre personalitat jurídica pròpia, ser de naturalesa jurídica privada, no 
tindre ànim de lucre, assegurar la participació democràtica dels seus membres o tindre 
caràcter altruista; i altres referits a la seua actuació, com ara l’autonomia en la gestió i la 
presa de decisions respecte als poders públics, la transparència en la gestió, la promoció 
de la igualtat d’oportunitats i de tracte i la no-discriminació entre totes les persones, amb 
especial atenció al principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i l’acompliment 
d’objectius d’interés general i social.

A més, la llei preveu una sèrie de mesures de foment d’aquestes entitats a fi de donar 
suport als principis del Tercer Sector d’Acció Social i promoure’ls, garantir-ne la sostenibilitat 
i la participació en les polítiques socials, i reconéixer, d’acord amb els procediments que 
s’establisquen reglamentàriament, la seua condició d’entitats col·laboradores de 
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l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el que preveu la legislació vigent. En tot 
cas, i dins del marc jurídic fiscal que s’aplique en cada moment, les entitats del Tercer 
Sector d’Acció Social gaudiran dels màxims beneficis fiscals reconeguts amb caràcter 
general en el règim vigent d’incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interés 
general, que es revisaran sempre que siga necessari, amb l’objecte de millorar-lo. 
Igualment, es preveuen mesures de conscienciació per a reforçar el paper d’aquestes 
entitats i consolidar la seua imatge pública.

Finalment, la llei preveu l’aprovació pel Govern, en el termini de dotze mesos des que 
entre en vigor, d’un programa d’impuls de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social. 
Aquest programa contindrà diverses mesures, com ara la promoció, difusió i formació del 
Tercer Sector d’Acció Social; la seua cooperació amb els serveis públics estatals; el 
finançament; la potenciació dels mecanismes de col·laboració entre l’Administració 
General de l’Estat i les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, amb especial atenció a l’ús 
de concerts i convenis, així com la participació institucional, tot això per a aconseguir 
garantir el reforçament del paper de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social en les 
polítiques socials, dissenyades i aplicades en benefici de les persones i grups, que 
pateixen condicions de vulnerabilitat o que es troben en risc d’exclusió social.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquesta llei és regular les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, reforçar 
la seua capacitat com a interlocutores davant de l’Administració General de l’Estat, 
respecte de les polítiques públiques socials, i definir les mesures de foment que els poders 
públics podran adoptar en benefici seu.

Article 2. Concepte.

1. Les entitats del Tercer Sector d’Acció Social són aquelles organitzacions de 
caràcter privat, sorgides de la iniciativa ciutadana o social, sota diferents modalitats, que 
responen a criteris de solidaritat i de participació social, amb fins d’interés general i 
absència d’ànim de lucre, que impulsen el reconeixement i l’exercici dels drets civils, així 
com dels drets econòmics, socials o culturals de les persones i grups que pateixen 
condicions de vulnerabilitat o que es troben en risc d’exclusió social.

2. En tot cas, són entitats del Tercer Sector d’Acció Social les associacions, les 
fundacions, així com les federacions o associacions que les integren, sempre que 
complisquen el que preveu aquesta llei. Per a la representació i defensa dels seus 
interessos d’una forma més eficaç, i d’acord amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació, i amb la seua normativa específica, les entitats del Tercer 
Sector d’Acció Social podran constituir associacions o federacions que, al seu torn, podran 
agrupar-se entre si.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

Aquesta llei és d’aplicació a totes les entitats del Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit 
estatal, sempre que actuen en més d’una comunitat autònoma o a les ciutats autònomes 
de Ceuta i Melilla.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 243  Dissabte 10 d'octubre de 2015  Secc. I. Pàg. 4

CAPÍTOL II

Principis rectors

Article 4. Principis rectors.

Són principis rectors de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit estatal, 
amb independència de la seua naturalesa jurídica:

a) Tindre personalitat jurídica pròpia.
b) Ser de naturalesa jurídica privada.
c) No tindre ànim de lucre i tindre caràcter altruista.
d) Garantir la participació democràtica en el seu si, d’acord amb el que estableix la 

normativa aplicable a la forma jurídica que adopte.
e) Actuar de manera transparent, tant en el desenvolupament del seu objecte social 

com en el funcionament, la gestió de les seues activitats i la rendició de comptes.
f) Realitzar les seues activitats amb plenes garanties d’autonomia en la seua gestió i 

presa de decisions respecte a l’Administració General de l’Estat.
g) Contribuir a fer efectiva la cohesió social, per mitjà de la participació ciutadana en 

l’acció social, a través del voluntariat.
h) Actuar de manera que s’observe efectivament en la seua organització, 

funcionament i activitats el principi d’igualtat d’oportunitats i de tracte i no-discriminació, 
amb independència de qualsevol circumstància personal o social, i amb especial atenció 
al principi d’igualtat entre dones i homes.

i) Dur a terme objectius i activitats d’interés general definides així en una norma amb 
rang de llei, i en tot cas, les següents activitats d’interés social:

1a. L’atenció a les persones amb necessitats d’atenció integral sociosanitària.
2a. L’atenció a les persones amb necessitats educatives o d’inserció laboral.
3a. El foment de la seguretat ciutadana i de la prevenció de la delinqüència.

CAPÍTOL III

Participació

Article 5. Participació.

Les entitats del Tercer Sector d’Acció Social s’incorporaran als òrgans de participació 
institucional de l’Administració General de l’Estat, l’àmbit sectorial d’actuació dels quals es 
corresponga amb el propi de les entitats esmentades. La representació en aquests òrgans 
correspondrà a aquelles organitzacions que tinguen àmbit estatal i que integren 
majoritàriament les entitats del Tercer Sector d’Acció Social.

CAPÍTOL IV

Acció de foment

Article 6. Mesures de foment de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit 
estatal.

1. Les mesures de foment del Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit estatal de 
l’Administració General de l’Estat són:

a) Donar suport als principis del Tercer Sector d’Acció Social i promoure’ls.
b) Adequar els sistemes de finançament públic en el marc de la legislació d’estabilitat 

pressupostària, i, en tot cas, d’acord amb el que preveu la normativa de la Unió Europea 
en matèria d’ajudes d’estat.
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c) Fomentar la diversificació de les fonts de finançament, especialment millorant la 
normativa sobre mecenatge i impulsant la responsabilitat social empresarial.

d) Impulsar la utilització dels instruments normatius que en cada cas siguen més 
adequats, per a promoure la inclusió social de persones i grups que pateixen condicions 
de vulnerabilitat, i persones i grups en risc d’exclusió social i d’atenció a les persones amb 
discapacitat o en situació de dependència.

e) Garantir la participació del Tercer Sector d’Acció Social en les distintes polítiques 
socials, d’ocupació, d’igualtat i d’inclusió, dissenyades en favor de les persones i grups 
vulnerables i en risc d’exclusió social.

f) Reconéixer a les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, d’acord amb els 
procediments que s’establisquen reglamentàriament, l’estatut d’entitats col·laboradores de 
l’Administració General de l’Estat.

g) Promocionar la formació i la readaptació professionals de les persones que 
realitzen la seua activitat en entitats del Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit estatal.

h) Incloure en els plans d’estudi de les diferents etapes educatives aquells continguts 
i referències al Tercer Sector d’Acció Social necessaris perquè siguen justament valorats 
com a via de participació de la ciutadania i dels grups en què s’integra la societat civil.

i) Promoure les entitats del Tercer Sector d’Acció Social com un dels instruments 
rellevants per a canalitzar l’exercici efectiu dels drets a la participació social de la ciutadania 
en una societat democràtica avançada.

j) Realitzar mesures concretes destinades a dinamitzar la participació de dones en el 
Tercer Sector d’Acció Social.

k) Promoure aquelles iniciatives orientades a la incorporació de criteris de gestió 
responsable en les entitats del Tercer Sector d’Acció Social i donar-hi suport.

l) Enfortir i promoure pràctiques i criteris de bon govern i de transparència en 
aquestes organitzacions.

m) Potenciar i facilitar les iniciatives de cooperació entre empreses i entitats del 
Tercer Sector d’Acció Social.

2. El Govern, per mitjà dels ministeris que tinguen competències sobre la matèria, 
promourà actuacions de foment, suport i difusió del Tercer Sector d’Acció Social.

3. Així mateix, l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes i entitats 
locals podran col·laborar en la promoció dels principis del Tercer Sector d’Acció Social; 
especialment, es podran subscriure convenis de col·laboració per a promoure determinades 
actuacions específiques de foment, difusió o formació.

Article 7. Programa d’impuls de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social.

El Govern aprovarà, en el termini de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, un programa d’impuls de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social. Aquest programa 
reflectirà, entre d’altres, les mesures següents:

a) Promoció, difusió i formació del Tercer Sector d’Acció Social.
b) Suport a la cultura del voluntariat, en els termes i amb les condicions que fixe la 

legislació sobre voluntariat.
c) Cooperació amb els serveis públics.
d) Finançament públic de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social.
e) Accés al finançament, per mitjà d’entitats de crèdit oficial.
f) Potenciació dels mecanismes de col·laboració entre l’Administració General de 

l’Estat i les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, per al desenvolupament de programes 
d’inclusió social de persones o grups vulnerables en risc d’exclusió social i d’atenció a les 
persones amb discapacitat o en situació de dependència, amb especial atenció a l’ús dels 
concerts i convenis.

g) Participació institucional prevista en l’article 5.
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CAPÍTOL V

Òrgans de participació

Article 8. Consell Estatal d’Organitzacions no Governamentals d’Acció Social.

Reglamentàriament es regularà el Consell Estatal d’Organitzacions no Governamentals 
d’Acció Social com un òrgan col·legiat de naturalesa interinstitucional i de caràcter 
consultiu, adscrit a l’Administració General de l’Estat, mitjançant el ministeri que tinga la 
competència en matèria de serveis socials, concebut com a àmbit de trobada, diàleg, 
participació, proposta i assessorament en les polítiques públiques relacionades amb les 
activitats establides en la lletra i) de l’article 4.

Article 9. Comissió per al Diàleg Civil amb la Plataforma del Tercer Sector.

Reglamentàriament es regularà la Comissió per al Diàleg Civil amb la Plataforma del 
Tercer Sector amb la finalitat d’institucionalitzar la col·laboració, la cooperació i el diàleg 
permanents entre el ministeri que tinga la competència en matèria de serveis socials i la 
Plataforma del Tercer Sector d’Acció Social, constituïda a l’empara de la Llei Orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, amb l’objectiu compartit d’impulsar 
el reconeixement del Tercer Sector d’Acció Social com a actor clau en la defensa dels drets 
socials i aconseguir la cohesió i la inclusió socials en totes les seues dimensions, i evitar 
així que determinats grups de població especialment vulnerables queden exclosos 
socialment.

Disposició addicional primera. Garantia del respecte al repartiment de competències 
constitucionalment i estatutàriament vigent.

Aquesta llei s’aplicarà sense perjuí de les competències atribuïdes a les comunitats 
autònomes en matèria d’assistència social pels seus estatuts d’autonomia, així com en la 
seua legislació específica.

Disposició addicional segona. Inventari d’entitats del Tercer Sector d’Acció Social i 
informació estadística.

1. El ministeri competent en matèries de serveis socials, en col·laboració amb les 
comunitats autònomes, elaborarà i mantindrà actualitzat un inventari de les entitats del 
Tercer Sector d’Acció Social. L’inventari s’organitzarà en funció dels diferents tipus 
d’entitats i en coordinació amb els registres i catàlegs existents en les comunitats 
autònomes. La creació de l’inventari es realitzarà amb un informe previ del Consell Estatal 
d’Organitzacions no Governamentals d’Acció Social. L’inventari tindrà caràcter públic i serà 
accessible per mitjans electrònics i d’acord amb les normes vigents en matèria 
d’accessibilitat universal.

2. Així mateix, el ministeri competent en matèria de serveis socials realitzarà, en 
coordinació amb els altres departaments ministerials competents i amb les comunitats 
autònomes, i amb un informe previ del Consell Estatal d’Organitzacions no Governamentals 
d’Acció Social, les actuacions que siguen necessàries per a poder proporcionar una 
informació estadística de les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, així com de les 
seues organitzacions de representació.

Disposició addicional tercera. Informe del Govern.

El Govern, en el termini de dos anys des de l’aprovació del programa d’impuls de les 
entitats del Tercer Sector, remetrà al Congrés dels Diputats un informe en què s’analitzaran 
i avaluaran els efectes i les conseqüències de l’aplicació d’aquesta llei.
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Disposició addicional quarta. No-increment de despesa pública.

La regulació inclosa en aquesta llei no podrà suposar un increment de la despesa 
pública, ni de dotacions, ni de retribucions, ni d’altres despeses de personal.

Disposició addicional cinquena. Actuacions finalistes mitjançant la col·laboració amb el 
Tercer Sector d’Acció Social.

El contingut d’aquesta llei s’entén, sense perjuí de la capacitat de l’Estat per a 
promoure actuacions finalistes per mitjà de la col·laboració amb el Tercer Sector, en àmbits 
d’actuació derivats de l’exercici de les seues competències, en relació amb col·lectius 
específics en condicions de vulnerabilitat o que es troben en risc d’exclusió social, amb 
respecte a les competències de les comunitats autònomes. En tot cas, qualsevol actuació 
pública en relació amb les entitats del Tercer Sector d’Acció Social ha d’estar subjecta al 
principi de concurrència pública i a l’aplicació de criteris objectius i transparents de 
concessió i d’adjudicació.

Disposició addicional sisena. Pagament de les obligacions pendents de les comunitats 
autònomes i entitats locals.

Les obligacions pendents de pagament de les comunitats autònomes i de les entitats 
locals amb les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, com a resultat de convenis de 
col·laboració subscrits en matèria de serveis socials, tindran el tractament anàleg al d’uns 
altres proveïdors, en els termes que legalment es prevegen.

Disposició addicional setena. Ajudes i subvencions públiques a les entitats del Tercer 
Sector d’Acció Social.

En atenció a l’interés general a què serveixen i a les singularitats de la seua naturalesa 
i activitats, dins del marc general de la normativa sobre subvencions, les bases reguladores 
de les convocatòries de l’Administració General de l’Estat arreplegaran les especialitats de 
les entitats del Tercer Sector d’Acció Social en matèria de suports, ajudes i subvencions 
públiques.

Disposició transitòria única. Subvencions de concessió directa a entitats del Tercer 
Sector d’Acció Social.

1. Durant l’exercici 2015, i mentre s’estableix el procediment general, les entitats del 
Tercer Sector d’Acció Social d’àmbit estatal reconegudes com a col·laboradores amb 
l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 7/2013, 
de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de 
la investigació, el desenvolupament i la innovació, percebran les subvencions de concessió 
directa que s’assenyalen a continuació, de conformitat amb el que preveuen l’article 22.2.b) 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 66 del reglament 
que la desplega. En els casos en què es tracte de federacions, confederacions, unions o 
plataformes d’entitats del Tercer Sector d’Acció Social, podran ser beneficiàries de les 
subvencions les entitats d’àmbit estatal associades dins de les anteriors, la qual cosa es 
determinarà, si és el cas, en el conveni o en la resolució que canalitze la subvenció en els 
termes estipulats en l’apartat 2, i en virtut del que preveuen els articles 11.2 i 11.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. El pagament s’efectuarà a les 
entitats pels imports i amb càrrec a les aplicacions del pressupost del 2015 que s’indiquen 
a continuació:

26.16.231F.480 «A institucions per a víctimes del terrorisme».

Fundació Víctimes del Terrorisme, per un import de 105.000,00 euros.
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26.16.231F.486 «Per a actuacions d’acció social».

Creu Roja Espanyola, per un import d’1.453.684,00 euros.
Càritas Espanyola, per un import de 850.272,00 euros.
Fundació Acció contra la Fam, per un import de 70.000,00 euros.
Plataforma d’ONG d’Acció Social, per un import de 652.858,00 euros.
Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol, per un 

import de 420.652,00 euros.
Plataforma del Voluntariat d’Espanya, per un import de 442.260,00 euros.
Plataforma del Tercer Sector, per un import de 129.584,00 euros.

26.16.231G.483 «Per a programes d’infància i famílies».

Associació de Famílies i Dones del Medi Rural, per un import de 70.000,00 euros.
Unió d’Associacions Familiars, per un import de 350.000,00 euros.
Plataforma d’Organitzacions d’Infància, per un import d’1.133.574,00 euros.
Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Pares d’Alumnes, per un import de 

80.185,00 euros.
Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d’Alumnes, per un import 

de 54.000,00 euros.
Federació Espanyola de Famílies Nombroses, per un import de 228.000,00 euros.
Federació Nacional de Punts de Trobada per al Dret de Visites, per un import de 

40.000,00 euros.
Fòrum Espanyol de la Família, per un import de 55.000,00 euros.
Federació Espanyola de Bancs d’Aliments, per un import de 85.000,00 euros.
Fundació Secretariat Gitano, per un import de 211.431,00 euros.
Plataforma Khetané del Moviment Associatiu Gitano de l’Estat Espanyol, per un import 

de 40.000 euros.

26.17.231F.482 «Per a programes de persones amb discapacitat».

CNSE. Confederació Estatal de Persones Sordes, per un import de 240.000,00 euros.
Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, per un import 

de 295.000,00 euros.
Confederació Autisme FESPAU, per un import de 126.000 euros.
Confederació Autisme Espanya, per un import de 140.000,00 euros.
Confederació Espanyola de Famílies de Persones Sordes (Confederació FIAPAS), per 

un import de 235.000,00 euros.
Confederació Espanyola d’Agrupacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental 

(FEAFES Confederació Salut Mental Espanya), per un import de 187.000,00 euros.
Confederació Espanyola d’Organitzacions d’Atenció a les Persones amb Paràlisi 

Cerebral i Afins, per un import de 165.000,00 euros.
FEAPS. Confederació Espanyola d’Organitzacions en Favor de les Persones amb 

Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament, per un import de 430.000,00 euros.
Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, per un 

import d’1.142.000,00 euros.
Down Espanya-Federació Espanyola d’Institucions per a la Síndrome de Down, per un 

import de 129.000,00 euros.
Federació d’Associacions d’Implantats Coclears d’Espanya-Federació AICE, per un 

import de 20.000,00 euros.
Federació d’Associacions de Persones Sordcegues d’Espanya, per un import 

de 25.000,00 euros.
Federació Espanyola de Dany Cerebral, per un import de 91.000,00 euros.
Federació Espanyola de Malalties Rares, per un import de 323.000,00 euros.
Federació Espanyola de Sordceguera. FESOCE, per un import de 14.000,00 euros.
Federació Espanyola per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple, per un import 

de 33.000,00 euros.
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Fundació ONCE per a la Cooperació i Inclusió Social de Persones amb Discapacitat, 
per un import de 153.000,00 euros.

Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física, per un import 
de 352.000,00 euros.

2. L’objecte d’aquestes subvencions serà el sosteniment economicofinancer de les 
estructures centrals de les entitats, que inclourà despeses corrents i les derivats del seu 
funcionament ordinari.

3. Els requisits i l’acreditació dels beneficiaris, les despeses subvencionables, l’òrgan 
competent per a la concessió de les subvencions, els terminis, la forma de justificació, 
entre d’altres, es regularan pel que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, i el reglament que la desplega, així com pel que dispose la resolució o el 
conveni que, de conformitat amb el que disposen els articles 65 i 66 del reglament 
esmentat, instrumentarà cada subvenció directa. La resolució o el conveni podran preveure 
que l’abonament de la subvenció es realitze en un únic pagament anticipat, d’acord amb el 
que preveuen l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
i el reglament que la desplega.

Disposició final primera. Legislació aplicable a les entitats del Tercer Sector d’Acció Social.

Les entitats del Tercer Sector d’Acció Social es regiran per la legislació específica que 
siga aplicable en funció de la forma jurídica que hagen adoptat. La consideració d’entitats 
del Tercer Sector d’Acció Social, d’acord amb el que estableix aquesta llei, no excusa del 
compliment de tots els requisits i condicions que establisca la legislació específica 
esmentada.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquesta llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.1a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació de les condicions bàsiques que 
garantisquen la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment 
dels deures constitucionals, excepte el segon paràgraf de la disposició addicional segona, 
que es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.31a de la Constitució que atribueix 
a l’Estat la competència en matèria d’estadística per a fins estatals.

Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.

El Govern, en l’àmbit de les seues competències, i després de la consulta al Consell 
Estatal d’Organitzacions no Governamentals d’Acció Social i a la Comissió per al Diàleg 
Civil amb la Plataforma del Tercer Sector, dictarà, respecte de les entitats del Tercer Sector 
d’Acció Social d’àmbit estatal, totes les disposicions que siguen necessàries per al 
desplegament i l’execució d’aquesta llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen aquesta llei i que 

la facen complir.

Madrid, 9 d’octubre de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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