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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
12048 Reial decret 1005/2015, de 6 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 

l’Obra Pia dels Sants Llocs.

Fruit de la presència històrica d’Espanya a Terra Santa i de l’intens esforç econòmic i 
diplomàtic que la Corona espanyola va portar a terme en el sosteniment dels santuaris que 
hi ha presents, avui dia hi ha adscrita al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació una 
institució singular a l’Administració espanyola com és l’Obra Pia dels Sants Llocs.

Ja des dels segles XIII i XIV els monarques aragonesos envien les primeres 
ambaixades a l’Egipte mameluc, per intercedir davant el sultà pels santuaris i els seus 
habitants. L’any 1342, els reis de Nàpols, Robert i Sança, obtenen del papa Climent la 
butlla «Gratias Agimus», per la qual adquireixen els drets de patronat sobre alguns 
santuaris, drets que amb la incorporació del regne esmentat a la Corona espanyola passen 
a constituir la base d’una reivindicació ininterrompuda dels nostres monarques sobre els 
Sants Llocs. Això es veu enfortit per la butlla de 1510 per la qual el papa Juli II reconeix 
Ferran el Catòlic com a rei de Nàpols, el qual hereta per aquesta via el títol de rei de 
Jerusalem que des de llavors han ostentat els reis d’Espanya.

La invocació d’aquest patronat sobre els Sants Llocs està a l’origen d’unes aportacions 
ingents i constants d’Espanya, per mitjà de l’orde franciscana, al manteniment de la seva 
presència a Orient i que durant molts segles van ser el principal valiment econòmic de la 
Custòdia, la institució franciscana encarregada de vetllar pels santuaris de la cristiandat a 
Terra Santa. En reconeixement de tot això, el càrrec de procurador de la Custòdia, 
responsable de l’administració dels cabals, requeia sempre en un religiós espanyol, fet que 
va ser expressament confirmat en els estatuts benedictins de 1746.

Per la Reial cèdula de 17 de desembre de 1772, al mateix temps que reafirma el seu 
reial patronat, Carles III pren al seu càrrec la gestió directa de la institució eclesiàstica fins 
aleshores responsable de la recaptació i l’enviament dels cabals: la Comissaria de Terra 
Santa. Per decisió del monarca, amb aquests fons es finança la construcció de la basílica 
de San Francisco el Grande, que esdevé a més la seu del Comissari de Terra Santa.

Al llarg del segle XIX prossegueix el procés d’estatalització de l’Obra Pia, que es veu 
afectada per les normes desamortitzadores. Pel Reial decret de 24 de juny de 1853, la 
reina Isabel II, en l’estela dels seus predecessors, torna a reafirmar el seu patronat sobre 
els Sants Llocs.

Per afermar els drets espanyols, per mitjà d’aquest Reial decret s’adscriu l’Obra Pia 
dels Sants Llocs de Jerusalem al Ministeri d’Estat, de qui passa a dependre el Comissari 
General, i s’estableix un consolat a Jerusalem, encarregat de supervisar la utilització dels 
fons remesos des d’Espanya. Per aquella època a més, l’Obra Pia comença a adquirir les 
primeres propietats al nord d’Àfrica.

En 1873 la Comissaria de Terra Santa desapareix com a òrgan autònom i la gestió de 
l’Obra Pia queda encomanada al departament corresponent del Ministeri d’Estat, i amb 
posterioritat es crea una Junta del Patronat com a òrgan col·legiat per al seu govern. Més 
endavant, per la Llei de 3 d’agost de 1886 se suprimeix la caixa pròpia, i es decomissen 
les existències líquides, que passen a incorporar-se al Tresor Públic. Per al compliment de 
les seves obligacions, l’Obra Pia té a partir de llavors una assignació pressupostària a 
càrrec del Ministeri d’Estat.

Durant la II República, pel Decret de 26 de maig de 1932 es torna a restaurar un òrgan 
col·legiat en el Ministeri d’Estat denominat «Patronat seglar de l’Obra Pia», presidit pel 
titular del departament i destinat a revitalitzar aquesta institució.

Per la Llei de 3 de juny de 1940, es configura l’Obra Pia com una institució autònoma de 
l’Estat, norma aquesta que amb el pas dels anys ha anat quedant desfasada, i molt 
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especialment després de la promulgació de la Constitució espanyola de 1978, l’aprovació d’un 
nou marc de relacions amb l’Església catòlica després dels acords de 1976-1979 amb la Santa 
Seu i sobretot amb l’establiment d’unes noves bases legals per a l’Administració espanyola.

Per donar resposta a aquesta situació, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, conté a l’article 3 un nou règim 
jurídic d’aquesta institució, configurada ara com una entitat estatal de dret públic.

A la disposició final sisena de la Llei esmentada s’estableix la necessitat per part del 
Govern d’aprovar, per reial decret, l’Estatut de l’Obra Pia dels Sants Llocs, «a fi d’adaptar 
el règim de l’organisme al que disposa aquesta Llei», i es precisa que aquest Estatut «ha 
de tenir el contingut que preveu l’article 62, apartat primer, de la Llei 6/1997, de 14 d’abril».

Per donar compliment a aquesta obligació s’aprova així aquest Reial decret, que 
consta d’un únic article aprovatori de l’Estatut, tres disposicions addicionals, una transitòria, 
una derogatòria i tres finals.

L’Estatut s’estructura en tres capítols, en els quals es recullen els diferents aspectes 
que ha d’incloure, de conformitat amb l’article 62 de l’esmentada Llei 6/1997, de 14 d’abril. 
La naturalesa i el règim jurídic de l’Obra Pia, que queda configurada com una entitat estatal 
de dret públic, es reflecteixen en el primer capítol, en què també s’assenyalen els seus 
fins, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2014, de 16 de setembre, i es detallen amb 
certa precisió les diverses activitats que pot dur a terme per al seu compliment.

El capítol segon es dedica als òrgans de govern i executiu, que constitueixen el principal 
desenvolupament d’aquest Estatut respecte a la Llei 15/2014, de 16 de setembre. Així, es 
procedeix a modificar la composició i les funcions de la Junta del Patronat, respecte a la 
configuració actual, que data de la Llei de 3 de juny de 1940, i se n’actualitzen les comeses, 
en línia amb les funcions que duen a terme altres òrgans col·legiats similars en els 
organismes públics i adaptant els vocals nats a la configuració actual dels càrrecs del 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. D’altra banda es crea la Presidència d’aquesta 
institució –una de les novetats d’aquest Estatut–, i se’n detallen les principals comeses, com 
a responsable principal d’aquesta institució. S’estableix així mateix la figura del director de 
l’Obra Pia, com a òrgan executiu de l’entitat en qui recau la gestió ordinària d’aquesta.

El règim econòmic i de personal de l’entitat es preveu en el capítol III.
A conseqüència de la reforma empresa amb l’esmentada Llei 15/2014, de 16 de 

setembre, i que culmina amb la promulgació d’aquest Estatut, l’Obra Pia dels Sants Llocs 
es dota d’una normativa rejovenida que li permet afrontar una nova etapa en la custòdia i 
el manteniment d’un patrimoni acumulat al llarg de molts anys, i que després de la 
signatura de l’Acord de 21 de desembre 1994 entre el Regne d’Espanya i la Santa Seu 
sobre assumptes d’interès comú a Terra Santa, ofereix renovades possibilitats per al 
compliment de les comeses històriques d’aquesta institució.

En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, a proposta 
del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 6 de novembre de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut de l’Obra Pia dels Sants Llocs.

En compliment de la disposició final sisena de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
s’aprova per mitjà d’aquest Reial decret, l’Estatut de l’Obra Pia dels Sants Llocs, el text del 
qual s’insereix a continuació.

Disposició addicional primera. No-increment de la despesa pública.

Les mesures incloses en aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions 
ni de retribucions ni d’altres despeses de personal i el funcionament de l’organisme i dels 
diferents òrgans que es creen s’ha d’efectuar amb els mitjans materials i personals de què 
disposa actualment l’organisme esmentat i el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
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Disposició addicional segona. Règim de personal laboral.

L’actual personal propi contractat en règim de dret laboral per l’Obra Pia dels Sants 
Llocs té la consideració «a extingir», i s’han d’amortitzar els llocs de treball que actualment 
aquest ocupa quan quedin vacants per mort, jubilació o qualsevol altra causa legal, i es 
poden donar d’alta, si s’escau, en la mateixa condició de personal laboral, sempre que 
sigui necessari per garantir la continuïtat de l’exercici de les funcions que s’han estat duent 
a terme a través d’aquests, i com a personal de l’àmbit del Conveni col·lectiu únic de 
l’Administració General de l’Estat.

Disposició addicional tercera. Adaptació de la naturalesa jurídica.

D’acord amb el que preveu l’article 1 de l’Estatut que s’aprova per aquest Reial decret, 
l’Obra Pia dels Sants Llocs és una entitat estatal de dret públic i després de l’entrada en vigor 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’adaptar al contingut 
d’aquesta en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, i 
fins que no es produeixi aquesta adaptació s’ha de regir per la seva normativa específica.

Disposició transitòria única. Adaptació de la Junta del Patronat.

L’actual Junta del Patronat, establerta de conformitat amb el que estipula la Llei de 3 
de juny de 1940, ha de continuar exercint vàlidament les seves funcions fins al moment en 
què es constitueixi la nova Junta d’acord amb el que estipula l’article 7 de l’Estatut. La 
constitució del nou òrgan s’ha de produir en ocasió de la primera reunió que celebri la 
Junta del Patronat, després de l’entrada en vigor de l’Estatut.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 2509/1977, de 5 d’agost, pel qual es regula la 
designació del titular del càrrec de vocal nat de la Junta de Patronat de l’Obra Pia dels 
Sants Llocs.

2. Queden derogades les ordres següents:

a) Ordre d’1 de setembre de 1941, per la qual es transcriu el Reglament dels serveis 
de comptabilitat, tresoreria-caixa i intervenció de l’Obra Pia dels Sants Llocs de Jerusalem.

b) Ordre de 30 d’abril de 1953, sobre condicions que han de complir els vocals nats 
de la Junta de Patronat de l’Obra Pia dels Sants Llocs de Jerusalem i composició de la 
seva Comissió Permanent.

c) Ordre de 4 d’agost de 1986, per la qual s’amplien els vocals nats de la Junta del 
Patronat de l’Obra Pia dels Sants Llocs de Jerusalem.

d) Ordre AEC/3813/2007, de 3 de desembre, per la qual es delega la presidència de 
la Junta de Patronat de l’Obra Pia dels Sants Llocs de Jerusalem en la Subsecretaria 
d’Afers Exteriors i de Cooperació.

3. Queden així mateix derogades qualssevol altres disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposen aquest Reial decret i l’Estatut que s’aprova.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 342/2012, de 10 de febrer, pel qual 
es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

El Reial decret 342/2012, de 10 de febrer, pel qual es desplega l’estructura orgànica 
bàsica del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, queda modificat de la manera 
següent:

U. A l’apartat 2 de l’article 12 s’afegeix un nou paràgraf:

«k) La presidència de l’Obra Pia i de la Junta del Patronat de l’organisme 
esmentat.»
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Dos. L’apartat 5 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«5. Està adscrita al Ministeri, a través de la Subsecretaria, l’Obra Pia dels 
Sants Llocs, la presidència de la qual l’ocupa el subsecretari, i de qui depèn el 
funcionari que, amb el nivell orgànic que determini la relació de llocs de treball, 
exerceixi la Direcció d’aquesta entitat, en els termes que preveu el seu Estatut.»

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació perquè adopti les mesures que 
siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 6 de novembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

ESTATUT DE L’OBRA PIA DELS SANTS LLOCS

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Articulo 1. Naturalesa jurídica i adscripció.

L’Obra Pia dels Sants Llocs (d’ara endavant Obra Pia) és una entitat estatal de dret 
públic, sense fins de lucre, de les que preveu l’article 2.1.g) de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària, i integrant del sector públic administratiu.

L’Obra Pia, amb seu a Madrid, està adscrita al Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, a través de la Subsecretaria d’Afers Exteriors, el titular de la qual ocupa la 
presidència.

L’Obra Pia té personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d’obrar per al 
compliment dels seus fins.

Article 2. Règim jurídic.

L’Obra Pia es regeix per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i altres mesures administratives, per aquest Estatut, per la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, general pressupostària, per la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, i supletòriament per la resta de normes 
que li siguin aplicables.

L’acció exterior de l’Obra Pia es regeix pels principis rectors de l’Acció Exterior de 
l’Estat que estableix l’article 3 de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei 
Exterior de l’Estat.

Article 3. Fins.

1. L’Obra Pia té com a finalitat primordial conservar i gestionar el patrimoni pertanyent 
a aquesta entitat.

2. Així mateix, són fins de l’entitat:
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a) Sostenir la basílica-museu de San Francisco el Grande de Madrid.
b) Mantenir i incrementar la presència espanyola a Terra Santa.
c) Promoure l’estudi de la història de la presència espanyola en els pobles de la 

Mediterrània i Orient Mitjà i, en especial, a Terra Santa.
d) Coadjuvar la tasca humanitària i educativa en aquesta mateixa àrea.

Article 4. Activitats.

Per al compliment dels seus fins, l’Obra Pia pot:

a) Administrar i disposar del seu patrimoni tant a Espanya com a l’estranger.
b) Celebrar acords i convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades, 

espanyoles o estrangeres, per al compliment dels seus fins.
c) Promoure, organitzar i participar en seminaris, conferències, cursos, exposicions i 

trobades que versin sobre matèries vinculades als seus fins.
d) Concedir subvencions, ajudes, i beques per a l’execució d’actuacions o projectes 

relacionats amb els fins de l’entitat.
e) Publicar i divulgar treballs relatius a les seves activitats i fins.
f) Gestionar museus de la seva titularitat.
g) Dur a terme qualssevol altres activitats conduents al compliment dels seus fins.

CAPÍTOL II

Organització

Article 5. Òrgans de govern.

Són òrgans de govern de l’Obra Pia la Junta del Patronat, el president i el director, i 
actua com a òrgan executiu el director.

Article 6. Composició de la Junta del Patronat.

1. La Junta del Patronat és l’òrgan col·legiat de govern que està integrat pels 
membres següents:

a) President, que ho és el president de l’Obra Pia, i gaudeix de vot de qualitat en les 
seves votacions.

b) Vicepresident primer, que és el director general del Servei Exterior del Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació, i que substitueix el president en cas de vacant, absència 
o malaltia.

c) Vicepresident segon, que ho és el rector de San Francisco el Grande de Madrid.
d) Vocal, el director general per al Magrib, l’Àfrica, la Mediterrània i el Pròxim Orient.
e) Vocal, el director de Relacions Culturals i Científiques de l’Agència Espanyola de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
f) Vocal, el director de l’Obra Pia.
g) Fins a sis vocals designats pel president de l’Obra Pia, escoltada la Junta del 

Patronat, entre persones de reconeguda competència i experiència en matèries i àrees 
d’actuació de l’entitat, que exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, i poden 
ser reelegits immediatament per un nou període de quatre anys.

2. Poden assistir a les reunions de la Junta del Patronat, amb veu però sense vot, 
totes les persones que siguin convocades pel seu president en qualitat d’experts en les 
matèries incloses a l’ordre del dia.

3. La Secretaria de la Junta del Patronat correspon a un funcionari pertanyent a la 
categoria A1 o A2, que presti els seus serveis a la Subsecretaria d’Afers Exteriors i de 
Cooperació i que és designat pel Subsecretari, amb veu però sense vot.
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4. Els membres de la Junta del Patronat no perceben cap retribució per l’exercici de 
les seves funcions, excepte en el cas de comissions de servei amb dret a indemnització, 
de conformitat amb el capítol II del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei.

Article 7. Funcionament de la Junta del Patronat.

1. La Junta del Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l’any 
i en sessió extraordinària, sempre que així ho jutgi necessari o convenient el president de 
l’entitat, o ho sol·licitin cinc membres de la Junta del Patronat.

2. El president de la Junta del Patronat pot acordar la constitució en el seu si de 
grups de treball per assistir a la Junta esmentada en l’exercici de les seves funcions que 
poden tenir caràcter permanent o no.

3. En tot el que no preveu aquest article, el règim de funcionament de la Junta del 
Patronat és el que estableix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 8. Competències de la Junta del Patronat.

Són competències de la Junta del Patronat les següents:

a) Establir les prioritats d’actuació de l’entitat per al millor compliment dels seus fins.
b) Autoritzar l’adquisició, l’alienació i el gravamen dels béns immobles.
c) Ser escoltada en el nomenament i cessament dels vocals de la Junta proposats 

pel president.
d) Aprovar l’avantprojecte del pressupost anual de l’entitat.
e) Aprovar els comptes anuals de l’entitat.
f) Assessorar el president de l’Obra Pia en tots els assumptes que concerneixin la 

gestió de l’entitat i en general vetllar pel funcionament correcte de l’entitat en relació amb 
els fins que té encomanats.

Articulo 9. El president de l’Obra Pia.

1. El president de l’Obra Pia és el subsecretari d’Afers Exteriors i de Cooperació.
2. Correspon al president:

a) Convocar, presidir i moderar les reunions de la Junta del Patronat.
b) Nomenar i cessar els vocals de la Junta del Patronat i el director.
c) Exercir la representació ordinària de l’entitat en les seves relacions amb els 

organismes públics i privats.
d) L’administració i l’arrendament dels béns de l’entitat.
e) La celebració dels acords i convenis.
f) La contractació en nom de l’entitat així com proposar la despesa i ordenar els 

pagaments corresponents a l’execució del pressupost de l’entitat.
g) La concessió d’ajudes i subvencions que atorgui aquesta entitat.
h) La contractació del personal.
i) Rendir els comptes anuals aprovats al Tribunal de Comptes per conducte de la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat, de conformitat amb el que estableix la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Article 10. El director de l’Obra Pia.

1. Al director li corresponen la direcció i la gestió ordinària de l’entitat.
2. Són competències del director les següents:

a) Preparar els assumptes de l’ordre del dia de les reunions de la Junta del Patronat 
i executar els seus acords.

b) Formular els comptes anuals de l’entitat.
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c) Elaborar i presentar a la Junta del Patronat per a la seva aprovació l’avantprojecte 
de pressupost i els comptes anuals de l’entitat.

d) Exercir la direcció del personal de l’entitat, la seva gestió i el règim disciplinari 
propi de l’entitat.

e) Dictar les resolucions i instruccions de caràcter organitzatiu i de règim interior per 
al bon funcionament de l’entitat.

f) Proposar a la Junta del Patronat totes les actuacions que consideri necessàries o 
convenients per al funcionament de l’entitat.

g) Exercir totes les competències que li deleguin la Junta del Patronat i el president, 
i totes les altres que no estiguin atribuïdes expressament als restants òrgans de l’entitat.

3. Exerceix el càrrec de director de l’Obra Pia el funcionari destinat al Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació que hagi estat nomenat a aquests efectes, en la relació de llocs 
de treball d’aquest departament. El seu nomenament correspon al president de l’Obra Pia 
en la seva condició de subsecretari de l’esmentat Ministeri.

Article 11. Fi de la via administrativa.

Posen fi a la via administrativa tots els actes, els acords i les resolucions de la Junta 
del Patronat i del seu president de conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de la 
disposició addicional quinzena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat.

CAPÍTOL III

Règim econòmic i de personal

Articulo 12. Règim patrimonial.

El règim de gestió patrimonial de l’entitat és el que preveu per als organismes 
autònoms la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques, sense perjudici del respecte estricte als compromisos assumits a l’Acord entre 
el Regne d’Espanya i la Santa Seu sobre assumptes d’interès comú a Terra Santa i annex, 
fet a Madrid el 21 de desembre de 1994.

L’Obra Pia té plena capacitat per adquirir i alienar els seus béns. Quan es tracti de 
béns immobles, ho ha de comunicar prèviament al ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, sense que sigui aplicable el que disposen els articles 81.3 i 116.2 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

El procediment per a l’alienació dels béns immobles és el que estableix el Reglament 
general de la Llei del patrimoni de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1373/2009, de 28 d’agost, per a l’alienació de béns immobles a l’estranger, si bé la 
competència per tramitar, informar i resoldre el procediment correspon als mateixos òrgans 
de l’entitat.

Article 13. Béns i recursos econòmics.

Els béns i recursos econòmics de l’Obra Pia són els següents:

a) Els béns i valors que constitueixin el seu patrimoni i els productes i les rendes 
d’aquest.

b) Les consignacions i transferències que anualment se li assignin en els 
pressupostos generals de l’Estat.

c) Els ingressos derivats de la gestió del seu patrimoni i de l’exercici de les activitats 
que constitueixen els seus fins.

d) Les subvencions, les donacions, les herències i els llegats que atorguin a favor 
seu persones públiques o privades.

e) Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït.
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Article 14. Règim de contractació.

El règim de contractació de l’entitat és el que preveu el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Article 15. Règim pressupostari.

El pressupost de l’Obra Pia s’ha d’ajustar a l’estructura pressupostària que assenyali 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als efectes de la seva integració en els 
pressupostos generals de l’Estat.

Article 16. Règim de comptabilitat i de control.

La comptabilitat de l’entitat s’ha d’ajustar al que estableixen la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària, i el Pla general de comptabilitat pública.

Sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes per la Llei 
orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, la gestió economicofinancera de 
l’Obra Pia dels Sants Llocs està sotmesa al control de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre. 
El control financer permanent el duu a terme la Intervenció Delegada de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat en el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Article 17. Règim tributari.

El règim tributari de l’entitat és el que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

L’entitat Obra Pia dels Sants Llocs es considera entitat beneficiària del mecenatge als 
efectes que preveuen els articles 16 a 25, tots dos inclusivament, de l’esmentada Llei 
49/2002, de 23 de desembre.

Article 18. Règim de personal.

1. El personal de l’Obra Pia ha de ser funcionari o laboral, en els mateixos termes 
que els establerts per a l’Administració General de l’Estat.

2. El personal funcionari ha d’estar integrat per funcionaris del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació adscrits a l’entitat.

3. La contractació i el règim retributiu de personal laboral s’ha d’atenir al que 
estableixen la Llei de pressupostos anual i el corresponent catàleg de llocs de treball. Per 
al personal de nova contractació s’ha d’aplicar el Conveni col·lectiu únic de l’Administració 
General de l’Estat.

Article 19. Inspecció de Serveis.

La Inspecció General de Serveis del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació 
assumeix la inspecció de l’Obra Pia.
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