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Sra. Georgina Arderiu i Munill 
Secretària general del departament d’Economia i Coneixement 
Rambla de Catalunya, 19-21  
08007 Barcelona 
 
 
 
Benvolguda Secretària general, 
 
L’ escrit adjunt s’emmarca en la fase d’informació pública del Projecte de 
decret pel qual s’aprova el reglament de la Junta Distribuïdora d’Herències, 
de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la 
Generalitat de Catalunya, i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de 
les herències intestades en les quals hagi estat declarada hereva la 
Generalitat de Catalunya (instrumentada mitjançant edicte del Departament 
d’Economia i Coneixement de data 18.5.2011, publicat al DOGC núm. 5889 
de 30.5.2011), i les al�legacions i suggeriments que s’hi contenen tenen per 
objecte el text disponible a la seu electrònica en el moment de la publicació 
de l’esmentat anunci. 
 
Les al�legacions i suggeriments que tot seguit passen a formular-se 
pretenen incidir particularment en aquells aspectes del text projectat que, 
directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que 
recauen les funcions generals que la Llei 14/2008, del 4 de novembre 
atribueix a l’Oficina Antifrau de Catalunya amb l’objectiu d’enfortir la 
integritat de les institucions i dels servidors públics, sens perjudici 
d’aquelles altres observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, 
s’estimi oportú també efectuar. 
 
 
Finalment, des de l’Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, a l’efecte de 
poder efectuar el corresponent seguiment, que tan bon punt us sigui 
possible, ens feu partíceps del contingut dels documents incorporats a 
l’expedient que continguin la memòria de les observacions i al�legacions 
presentades, així com l’informe jurídic, previstos, respectivament, als 
articles 64.5 i 65 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 16 de juny de 2011  
Xavier Sisternas Surís 
Director de Prevenció 
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AL�LEGACIONS I SUGGERIMENTS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE LA JUNTA 
DISTRIBUÏDORA D’HERÈNCIES, DE LES ACTUACIONS ADMINISTRATIVES 
DE LA SUCCESSIÓ INTESTADA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, I DE LA GESTIÓ DEL RÈGIM D’AUTONOMIA ECONÒMICA DE 
LES HERÈNCIES INTESTADES EN LES QUALS HAGI ESTAT DECLARADA 
HEREVA LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
 
 
Consideracions preliminars 
 
 
El Codi civil de Catalunya contempla que la Generalitat pugui ser declarada 
hereva respecte de persones que hagin mort sense parents i sense haver 
atorgat testament (article 441-2). 
 
En tal cas, els béns o llur producte o valor hauran de ser destinats a 
establiments d’assistència social o a institucions de cultura. I si en el cabal 
relicte hi ha finques urbanes, la destinació serà preferentment al 
compliment de polítiques  d’habitatge social (article 442-13). 
 
Per tal de fer efectiva aquesta previsió de la norma civil, la Generalitat de 
Catalunya, disposa d’una regulació, via de reglament, que s’encarrega de 
determinar l’actuació administrativa. Es tracten del Decret 244/1995, d’1 
d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de 
les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la 
Generalitat de Catalunya, i del Decret 156/2001, de 15 de maig, de 
regulació de la gestió del règim d’autonomia econòmica de les herències 
intestades en les quals hagi estat declarada hereva la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Al marge d’algun canvi substantiu en temes puntuals com és el dret al 
premi o el rescabalament de despeses davant els qui finalment resulten ser 
hereus legítims, el present Projecte el que pretén fer és unificar en un únic 
text el contingut dels dos decrets esmentats. 
 
El tema de la distribució de les herències intestades a favor de la 
Generalitat no és la primera vegada que mereix l’atenció d’aquesta Oficina. 
 
En la memòria anual corresponent al 20091, l’Oficina Antifrau de Catalunya 
constatava la necessitat de modificar l’esmentada regulació administrativa 
per introduir-hi criteris que garantissin la publicitat, concurrència, 
transparència, així com el seguiment i control ulteriors de la destinació que 
les entitats beneficiàries hagin donat a allò que van rebre. 

                                                 
1 Pàgines 69 a 71 http://www.antifrau.cat/images/stories/documentos/agenda/Memoria2009.pdf 
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Per la seva banda, la Comissió Jurídica Assessora, en el seu Dictamen 
111/2006, de 16 de març, ja va tenir ocasió de pronunciar-se 
favorablement sobre una iniciativa de modificació que havia apuntat en 
aquesta direcció, però que finalment no va arribar a veure la llum. 
 
La simplificació normativa ara impulsada mitjançant el present Projecte de 
Decret, brindaria novament l’oportunitat d’abordar els esmentats aspectes 
en la línia de millorar la transparència i el control en la distribució de les 
herències. 
 
 
 
Capítol III La Junta Distribuïdora d’Herències 
 
 
L’article 15 del Projecte de Decret, dedicat a les competències de la Junta 
Distribuïdora d’Herències, estableix: 
 

<<La competència de la Junta Distribuïdora d’Herències és determinar el 
cabal relicte de l’herència; determinar els establiments o institucions que 
seran beneficiaris de l’herència; acordar-ne la distribució; acordar o 
posposar, si escau, l’alienació dels béns; reconèixer el dret al premi, si és el 
cas; aprovar els comptes d’abintestat; aprovar els pagaments; i adjudicar 
els béns, el seu producte o valor i tots els actes que comporti la liquidació de 
les herències de les quals la Generalitat hagi estat declarada hereva 
intestada, i que no siguin competència de la Direcció General del Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya>>. 

 
La redacció proposada pel Projecte, té el seu correlatiu en l’article 15 del 
vigent Decret 244/1995 incloent alguna millora tècnica en la seva redacció.  
 
D’aquest precepte es dedueix que és la Junta Distribuïdora d’Herències —
sens perjudici de les funcions que el propi Projecte encomana a un altra 
òrgan col�legiat: la Junta d’Administració i Liquidació d’Herències— la que té 
atribuïdes les facultats decisòries més importants pel que fa a les actuacions 
de l’Administració tendents a destinar els béns heretats a la funció social 
encomanada pel Codi civil. 
 
La configuració de la Junta Distribuïdora d’Herències com a òrgan col�legiat 
ve determinada pels articles 12 i 13 del Projecte. En concret, i pel que fa a 
l’article 13, dedicat a la composició i règim de sessions, es troba a faltar una 
remissió amb caràcter supletori al règim jurídic dels òrgans col�legiats 
previst al Capítol II, Títol I a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Al marge del seu caràcter tècnic, aquesta remissió contribuiria a clarificar el 
funcionament intern de l’òrgan en aquells aspectes no previstos 
expressament. 
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Sens dubte, és l’article 17 del Projecte el que conté, en essència, el 
procediment a què s’ha de subjectar la Junta Distribuïdora en el compliment 
de les seves competències: 
 

<<Article 17 
Procediment de les herències obertes sota la Llei 9/1987, de 25 de maig, i la 
Llei 40/1991, de 30 de desembre. 
 
El procediment aplicable a les herències obertes a l’empara de la Llei 
9/1987, de 25 de maig, de successió intestada,  i de la Llei 40/1991, de 30 
de desembre, del Codi de successions per causa de mort en el dret civil de 
Catalunya, és el següent: 

 
>>17.1 [...] 
17.2 La Junta ha d’iniciar les actuacions per esbrinar quins establiments o 
institucions2 poden complir els requisits de beneficiaris que preveu la llei, i 
ha de comunicar als ajuntaments i consells comarcals l’existència de les 
herències intestades i la relació dels béns relictes. Les persones beneficiàries 
han de tenir el domicili en el mateix municipi de residència del causant o, en 
altre cas, han d’actuar en el mateix municipi, amb obligació, en tot cas, de 
destinar el cabal relicte a aquell terme municipal o comarca. 
Tenen preferència els establiments d’assistència i serveis socials o 
institucions de cultura del municipi de la darrera residència habitual del 
causant. En defecte d’aquests, els establiments o institucions de la comarca 
i, en el seu defecte, els de caràcter general a càrrec de la Generalitat. 
17.3 La Junta ha de designar, amb preferència, els establiments 
d’assistència i serveis socials o institucions de cultura següents: 
a) Els que tinguin cert arrelament i notorietat en la localitat de l’últim 
domicili del causant. 
b) Aquells als quals hagi pertangut la persona finada per les seves activitats 
o dels quals hagi rebut assistència. 
La Junta pot determinar, per altres motius, altres institucions o establiments 
de l’esmentada naturalesa com a beneficiaris. 
17.4 La Junta ha de designar la participació que poden tenir en l’herència 
cadascun dels establiments o les institucions beneficiaris, quan n’hi hagi més 
d’un. 
>>17.5 [...] 
>>17.6 [...] >> 

 
El primer aspecte a destacar d’aquesta redacció (coincident amb la vigent) 
és la manca d’una veritable publicitat. 
 
                                                 
2 El Projecte de Decret continua emprant la denominació d’ establiments o institucions en els mateixos 
termes que ho fa el Codi civil. Tanmateix aquesta noció no es correspon amb cap categoria jurídicament 
definida (associació, fundació...). Això explicaria que el propi article 17.2 també utilitzi, indistintament, la 
noció de persones beneficiàries per referir-s’hi. 
Als efectes de precisar el concepte, vid. la solució donada per l’article 14.1 del RD 1373/2009, de 28 de 
agost, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, consistent en definir expressament als efectes de la distribució del cabal 
hereditari què s’ha d’entendre per aquestes institucions (associacions declarades d’utilitat pública i 
fundacions). 
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En efecte, la norma, en comptes d’encomanar a la Junta Distribuïdora que 
Generalitat de Catalunya que faci pública la situació de l’existència d’una 
herència susceptible de repartiment, el que fa és establir que sigui la Junta 
qui actuï per tal d’esbrinar possibles beneficiaris. 
 
Des d’una perspectiva de transparència i, fins i tot d’eficàcia, resultaria més 
adequat que la norma establís la necessitat de fer pública —fent ús dels 
mitjans ordinaris i aquells que garanteixin la màxima difusió— la situació,  
obrint un termini per tal que tots aquells que considerin que compleixen els 
requisits establerts legalment puguin optar a ser-ne beneficiaris mitjançant 
la corresponent sol�licitud. 
 
Dita publicitat comportaria un altre efecte positiu com és el de la 
concurrència. Raonablement, la Junta disposaria de més aspirants a 
beneficiaris i, conseqüentment, de més possibilitats de tria i d’encert en la 
seva tria, amb benefici pels interessos generals. 
 
Tot i que la norma no ho diu, el règim de preferència en la designació que 
preveu l’article 17.3 pressuposa que com a resultat de les actuacions 
d’esbrinament dutes a terme per la Junta, ha estat localitzada alguna 
persona o entitat com a possible beneficiària i que aquesta ha mostrat el 
seu interès, presumiblement mitjançant alguna sol�licitud o fórmula de 
manifestació de voluntat equivalent. 
 
L’actual indefinició i deficient garantia dels principis de publicitat i 
concurrència podrien ser perfectament eliminats amb la previsió d’un règim 
de convocatòria pública. 
 
En aquest punt, la iniciativa de reforma empresa l’any 2005, optava per 
inspirar-se en el règim propi de les subvencions tot i que la Comissió 
Jurídica Assessora ja va advertir en aquella ocasió —en abordar el 
tractament de la revocació per incompliment— que <<el concepte d’ajut no 
s’escau, ni per analogia, a la destinació dels béns a les entitats>>. 
 
Amb independència de quina sigui la naturalesa jurídica de la distribució de 
les herències abintestato de la Generalitat, no ofereix dubte que la 
procedència pública dels béns o diners que percep finalment l’entitat 
beneficiària ha de comportar la subjecció a un règim de garanties per tal de 
preservar l’interès general. 
 
Un recent exemple de regulació que potencia els principis de publicitat i 
concurrència el trobem en el RD 1373/2009, de 28 de agost, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques.  
 
Aquesta norma estatal ha optat per incloure la regulació administrativa per 
distribuir les herències abintestato en favor de l’Administració General de 
l’Estat en el marc de la més àmplia normativa patrimonial pública, dins el 
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Capítol I del Títol I, dedicat a la successió legítima de l’AGE com a mode 
d’adquisició de béns i drets. 
 
 
L’altre aspecte que, entenem, resulta mereixedor d’atenció prioritària és el 
del ampli marge de discrecionalitat que la norma atorga a la Junta 
Distribuïdora d’Herències en el precepte ara examinat. 
 
D’una banda, l’article 17.3 obre la porta a què la Junta pugui determinar per 
altres motius que els beneficiaris siguin diferents als que ho serien segons el 
règim de preferència establert en els apartats a) i b). 
 
D’altra banda, l’article 17.4 atorga a la Junta la potestat de decidir, si hi ha 
més d’un beneficiari, el quantum de participació de cadascun. 
 
L’esmentat àmbit de discrecionalitat no ve acompanyat de cap criteri de 
naturalesa objectiva que matisi les facultats de la Junta. Fins i tot seria una 
garantia per a la pròpia Junta dispensar-la d’haver de decidir amb 
l’esmentat marge i facilitar-li criteris normatius orientadors. 
 
Suggerim, doncs, que sigui valorada la possibilitat que; d’una banda, el 
Projecte introdueixi la idea de la publicitat mitjançant convocatòria oberta, i 
d’altra banda, que es redueixi el marge de discrecionalitat en els supòsits 
indicats.  
 
Es tracten de mesures afavoridores de la transparència, que han de 
permetre un millor coneixement de l’activitat duta a terme per la Junta 
Distribuïdora d’Herències, alhora que facilitar-ne el control de legalitat i 
oportunitat. 
 
La transparència ha de ser un criteri orientador de l’activitat administrativa, 
amb la finalitat d’eliminar la seva imatge d’opacitat i inaccessibilitat que, 
sovint, genera desconfiança en la ciutadania. 
 
 
 
Capítol IV Adjudicació i liquidació 
 
 
En aquest Capítol es troba a faltar alguna referència a la destinació que els 
beneficiaris hagin de donar als béns adjudicats. 
 
Si, com afirma l’exposició de motius del Projecte, quan la Generalitat de 
Catalunya actua com a hereva intestada, distribuint allò rebut de la persona 
causant, està complint una <<important funció social>>, sembla raonable 
que la pròpia Administració vetlli perquè la raó d’interès general que 
justificava l’adjudicació no pugui veure’s frustrada o defraudada. 
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Mentre que, d’una banda, el Projecte de Decret estableix amb detall les 
obligacions de determinades persones pel que fa a la comunicació de la 
mort de persones sense hereus, en canvi, només imposa una obligació a 
<<les persones beneficiàries>>: la de destinar el cabal relicte al terme 
municipal o comarca de residència del causant (article 17.2). 
 
Difícilment podrà donar-se compliment a aquesta previsió normativa sense 
un efectiu seguiment i control per part de l’Administració. 
 
Aquesta norma, doncs, pressuposa el control, tot i que no el desenvolupa, 
com tampoc no ho fa respecte de les conseqüències que hagi de tenir 
l’incompliment per part del beneficiari. 
 
Suggerim, doncs, la conveniència de què el Projecte incorpori una regulació 
que contempli aquests aspectes relatius al control de l’efectiva destinació 
dels béns a les finalitats del Codi civil, així com mecanismes correctors o de 
revocació en cas contrari. 
 
Novament aquí, a nivell comparat, trobem la regulació que a la Comunitat 
Autònoma d’Aragó en fa del tema el Decret 191/2000, preveient com a 
formula de control que els establiments beneficiaris hagin d’acreditar en el 
termini d’un any l’adequada destinació dels fons públics a la finalitat social 
acordada. 
 
Encara més; la normativa aragonesa contempla la possibilitat de recurs 
contra els acords de la Junta Distribuïdora d’Herències, la qual cosa ve a 
posar de manifest que les seves actuacions estan plenament subjectes a 
dret d’acord amb el principi constitucional de legalitat.  
 
En connexió amb el que s’acaba d’exposar, també convindria contemplar 
com a mesura de prudència o precautòria, excloure la possibilitat, 
mitjançant prohibició, que puguin resultar beneficiaris aquells establiments 
o entitats en els que es donin circumstàncies de tal naturalesa que no les 
facin mereixedores de l’atribució. A tal efecte podria resultar indicatiu el 
règim previst en la normativa de subvencions pel que fa als requisits per 
obtenir la condició de beneficiari. 
 
 
Segons l’article 22 del Projecte, sota el títol Aprovació de l’adjudicació i 
liquidació: 
 

<<La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya ha de 
procedir a adjudicar els béns de l’herència o el seu valor, a la seva liquidació 
i al pagament dels premis de la manera que acordi la Junta Distribuïdora 
d’Herències, i ha d’ordenar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya dels establiments o les institucions beneficiaris i la distribució i 
adjudicació que se n’ha fet.>> 
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El precepte tracta, entre d’altres, de la publicitat, aspecte que, com hem 
tingut ocasió d’expressar més amunt en tractar de la convocatòria, és de 
màxima rellevància des d’una perspectiva d’integritat i de transparència. 
 
Suggerim que la norma inclogui entre el que ha de ser objecte de publicitat 
el propi nom de la persona causant així com el projecte o la finalitat a què 
el beneficiari s’hagi compromès a dedicar els béns. 
 
Dita publicitat encara podria veure’s més reforçada si la norma la fes 
extensiva a la Memòria anual que ha d’elaborar el departament competent 
en matèria d’economia. 
 
 
 
Disposicions transitòries 
 
 
La Disposició Transitòria Primera té per objecte la regulació —residual, 
segons s’expressa al Preàmbul del Projecte— del procediment de distribució 
aplicable a les herències obertes sota la Llei 13/1984, de 20 de març. 
 
Dita norma estableix: 
 

<<Disposicions transitòries 
Primera 
Procediment de les herències obertes sota la Llei 13/1984, de 20 de març. 
 
El procediment aplicable en relació amb les herències obertes sota la 
normativa de la Llei 13/1984, de 20 de març, és el següent: 
 
>>1; 2; 3 [...] 
4. La Junta ha de designar dintre cada grup les institucions beneficiàries de 
l’herència i les seves quotes, sense cap preferència, entre les de 
beneficència, instrucció, acció social i professional, atenent únicament les 
seves necessitats discrecionalment apreciades. 
>>Segona [...]>> 

 
Novament, s’aprecia aquí un excessiu marge de discrecionalitat per les 
mateixes raons adduïdes en analitzar el procediment previst a l’article 17 
del Projecte, i que donem ara per reproduïdes. 
 
Barcelona, 16.6.2011 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació                                       
i assumptes jurídics 
 


