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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  

A L’ AVANTPROJECTE DE LLEI DEL PROTECTORAT DE LES 

FUNDACIONS I DE VERIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT DE LES 

ASSOCIACIONS DECLARADES D’UTILITAT PÚBLICA 
 
 
Exposició de motius 
 
Les fundacions i la seva diversitat. 
 
L’articulat de l’Avantprojecte que ara analitzem ve precedit d’una extensa Exposició de 
motius que s’inicia amb una referència al marc legal aplicable a les fundacions i en la 
que es destaca que el que precisament justifica la funció protectora de l’Administració 
que impulsa la present iniciativa és el fet que totes aquestes entitats persegueixen 
finalitats d’interès general.  
 
Ara bé, el text projectat no té en compte la diversitat de característiques que presenta la 
realitat fundacional en el nostre país, tant des del punt de vista de la diferent intensitat 
amb que les fundacions poden relacionar-se amb el sector públic,  com de la diferència 
de dimensió que podem trobar entre elles. 
 
1. El primer dels criteris apuntats té efectes directes pel que fa al règim de 
transparència i accés a la informació aplicable en cada cas. Sembla raonable que no 
hagi de tenir el mateix tractament una fundació estrictament privada que no rep cap 
mena de fons públics que una altra que sí sigui perceptora d’aquests, o que una altra 
que tingui la consideració de fundació del sector públic en els termes de l’art. 331-2.2 
del Codi civil de Catalunya (en endavant, CCCat).  
 
En aquest sentit, trobem a faltar que l’Avantprojecte reflecteixi aquesta pluralitat 
preveient un tractament diferenciat pel que fa a les obligacions de transparència segons 
quin sigui el grau de vinculació o intensitat de la relació que les fundacions tinguin amb 
el sector públic. 
 
L’esquema seria el següent: 
 

1. Fundacions de nivell general, a les que resulta d’aplicació el nivell bàsic de 
transparència per raó de què totes persegueixen finalitats d'interès general (art. 
331-1 CCCat). 
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2. Fundacions que reben fons públics, a les que, per aquest motiu, se’ls han 
d’exigir deures addicionals de transparència més exigents que els del nivell 
bàsic. 
 
3. Fundacions del sector públic, a les que correspon sotmetre’s plenament al que 
disposi la normativa en matèria de transparència i accés a la informació pública. 

 
2. I en un altre ordre de consideracions, no es pot passar per alt que de les gairebé tres 
mil fundacions existents a Catalunya només una petita part (entre el 10-12%) poden ser 
considerades “grans”. Aquesta realitat ha de condicionar necessàriament la intensitat 
en planificació i execució de les polítiques d’intervenció i control. 
 
Associacions. Referència al marc jurídic. 
 
L’Exposició de motius omet tota referència al títol competencial en què troba empara la 
present iniciativa.  
 
En el cas de les associacions, a més, i a diferència del que passa amb les fundacions, ni 
tan sols no es fa al�lusió a cap mena de marc legal. En la mesura que l’Avantprojecte 
només afecta les associacions declarades d’utilitat pública es fa particularment 
necessari, com a punt de partida, que el text faci esment al règim jurídic de dita 
declaració. De fet, podem comprovar que l'art. 12.3 de l’Avantprojecte es remet al 
"procediment corresponent".   
 
Tanmateix, la Generalitat no té una regulació pròpia sobre el procediment de declaració 
d’utilitat pública1, mancança aquesta que hauria de ser salvada mitjançant l’oportuna 
modificació del Llibre tercer del CCCat en el sentit d’introduir-hi un règim jurídic propi 
relatiu al procediment de declaració d'utilitat pública. 
 
 
Article 2. Naturalesa jurídica i dependència funcional 
 
L’article estableix: 
 

 « 1. El protectorat és l’òrgan de l’Administració que té encomanada la funció de 
facilitar l’exercici recte del dret de fundació i d’assegurar que el funcionament de 
les fundacions s’ajusti a la legalitat vigent en els termes establerts a l’article 336-
2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
2. L’acció del protectorat s’exerceix per mitjà dels òrgans del Departament 
competent en matèria de fundacions i, en allò que afecta les fundacions 
especials, a través de l’esmentat departament així com també del competent en 
matèria de caixes d’estalvis en els termes establerts per l’article 67 del Text refós 

                                                           
1 A hores d'ara només és possible acudir a la normativa estatal constituïda per la LO 1/2002 (art. 35) i pel 
RD 1740/2003, al marge dels instruments de traspàs de funcions (RD 1266/2007) i del Decret 6/2008 i de 
la regulació del registre d'associacions (Decret 206/1999). 
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de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, 
d’11 de març. 
3. En allò que afecta les associacions declarades d’utilitat pública, les funcions 
de supervisió abasten el registre i l’assessorament de les associacions que 
gaudeixen de l’esmentada declaració d’utilitat pública.» 

 
Pel que fa l’incís inicial de l’apartat primer del precepte, i atès que el protectorat més 
que un òrgan és una funció administrativa, suggerim que sigui modificada la redacció en 
aquest sentit.  
 
Atès que més endavant argumentarem la conveniència de què aquest Avantprojecte 
derogui la regulació del protectorat en el CCCat de Catalunya, recomanem suprimir la 
remissió que es fa a l’article 336-2 CCCat.  
 
En relació amb l’apartat tercer, per coherència amb la pròpia estructura del precepte, 
hauria de contenir, en relació a les associacions declarades d’utilitat pública, previsions 
equivalents a les que els apartats 1 i 2 preveuen per a les fundacions. En aquest sentit, 
caldria fer esment a la missió de supervisió; alhora, definir la seva finalitat, per la qual 
cosa, proposem traslladar aquí allò que preveu l’article 11.1 del mateix Avantprojecte: 
«Les funcions de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, les ha de 
dur a terme l’òrgan competent en matèria d’associacions, el qual ha de vetllar pel 
manteniment dels requisits i condicions que motivaren tal declaració»; i assenyalar quin 
és l’òrgan competent mitjançant el qual s’exerceix dita supervisió. Finalment, 
recomanem eliminar d’aquest apartat la referència a funcions concretes de supervisió 
atès que ja es concreten més endavant (article 12). 
 
 
Títol 2. El protectorat de les fundacions 
 
L’objecte d’aquest Títol (art. del 4 al 10 de l’Avantprojecte) coincideix amb l’objecte del 
Capítol VI del Llibre tercer del CCCat. Raons de tècnica normativa així com els 
principis d’especialitat i seguretat jurídica, farien aconsellable evitar duplicitats i 
eventuals incoherències, en aquest cas, a través de la derogació de la major part del 
referit Capítol VI del CCCat.  
 
En concret, suggerim: 
 

Primer; la subsistència d’un article únic en el Capítol VI del CCCat resultat de la 
refosa dels actuals articles 336-1 i 336-2 apt. 1 (concepte, abast i missió del 
protectorat). 
 
Segon; eliminar 336-2 apt. 2 (funcions del protectorat), que restaria substituït 
pels art. 6 a 10 del present Avantprojecte. 
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Tercer; incorporar el contingut de l’actual article 336-3 CCCat al Capítol 2 del 
Títol 5 del present Avantprojecte (règim sancionador). 
 
Quart; incorporar el contingut de l’actual article 336-4 CCCat a l’article 9 del 
present Avantprojecte (funcions de supervisió del protectorat). 
 
Cinquè; i a mode de conclusió, cal preveure les disposicions derogatòries que 
siguin necessàries per dur a terme els anteriors suggeriments. 

 
 
Article 5. Finalitats del protectorat 
 
L’apartat segon de l’article estableix: 
 

«2. L’acció del protectorat s’exerceix respectant l’autonomia de gestió i 
funcionament de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.» 

 
La norma fa extensiu, per error, l’exercici de l’acció del protectorat a les associacions 
declarades d’utilitat pública. Convé eliminar la referència a aquestes darreres. 
 
 
Capítol 2. Funcions del protectorat en relació amb les fundacions 
 
Convé eliminar, per sobrera, l’expressió “en relació amb les fundacions”. 
 
 
Article 7. Funcions de foment i col�laboració 
 
Segons aquest article: 
 

«Corresponen al protectorat les funcions de foment i col�laboració següents: 
a) Promoure l’activitat fundacional impulsant la participació social o individual 
en el desenvolupament del dret de fundació. 
b) Incentivar les fundacions per tal que adoptin polítiques corporatives per a 
l’estudi i la difusió de l’impacte social de l’activitat anual desenvolupada. 
c) Promoure la creació d’òrgans de control intern en el si de les fundacions amb 
la finalitat que desenvolupin accions de control sobre la gestió i la regularitat 
dels processos i procediments interns d’actuació. 
d) Mantenir conductes de col�laboració permanents amb les corporacions 
representatives dels notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de 
béns mobles, amb la finalitat d’assolir la necessària coordinació de les seves 
competències respectives, en benefici de les fundacions. 
e) Promoure la transparència de les fundacions, com a element generador de 
confiança i credibilitat, a través del foment d’accions adreçades a fer pública la 
informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l’organització, que ha d’incloure 
com a mínim les dades relatives a la missió, l’estructura directiva i el govern, els 
estats financers i el resultat de les seves activitats. 
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f) Fomentar la implementació en el si de les fundacions de guies de bones 
pràctiques i codis de bon govern com a instruments de millora de la governança. 
g) Promoure polítiques d’autoavaluació periòdica dels patronats de les 
fundacions per tal de mesurar l’efectivitat de la seva actuació per a la consecució 
de les finalitats fundacionals. 
2. En l’exercici de les seves funcions, el protectorat pot sol�licitar la informació o 
assistència dels òrgans i entitats de les diferents administracions públiques.» 

 
1. Amb caràcter preliminar i merament formal, constatem que manca numerar el 
primer apartat del precepte. 
 
2. Pel que fa al contingut de la norma, entenem que, en puritat, la col�laboració no és 
una funció per la qual cosa suggerim que en sigui eliminada la referència en el propi 
títol de l’article i que, pel mateix motiu,  l'apartat 2 de l'article 7 hauria de ser traslladat 
amb coherència a  l'article 18. 
 
3. En relació amb la lletra e) de l’apartat primer cal destacar, en efecte, la importància 
cabdal de promoció de la transparència i el paper destacat que al respecte venen cridats 
a desenvolupar els poders públics com a subjectes directament obligats a retre comptes. 
 
Per aquesta raó valorem molt positivament la inclusió en l’Avantprojecte d’aquesta 
funció de promoció de la transparència, la qual ha de ser exercida d’acord amb les 
obligacions que en aquesta matèria derivin del corresponent Títol2 d’aquesta llei així 
com de la legislació aplicable sobre accés a la informació pública. 
 
Suggerim, però, la supressió de l’incís «com a element generador de confiança i 
credibilitat, a través del foment d’accions adreçades a fer pública la informació 
rellevant, actualitzada i veraç sobre l’organització, que ha d’incloure com a mínim les 
dades relatives a la missió, l’estructura directiva i el govern, els estats financers i el 
resultat de les seves activitats». Aquest suggeriment es fonamenta en les raons 
següents: primera; en un ordre lògic,  abans de definir el contingut de la funció de 
foment de la transparència cal establir de forma clara les obligacions que sobre aquesta 
matèria hagin de complir les persones jurídiques afectades; segona, i com ja s’ha dit, la 
relació d’aquestes obligacions proposem que sigui recollida en un Títol específic en 
aquest Avantprojecte, i no en el CCCat, atès que l’adequat compliment dels esmentats 
deures de transparència transcendeix de les relacions entre les fundacions i el 
protectorat perquè pot condicionar el dret a saber de la ciutadania; i tercera, tot i si 
s’admetés la correcta ubicació del text proposat a la lletra e), el seu contingut resulta 
incomplet (limitat a l’organització) i contradictori (s’esmenten exemples que 
excedeixen de l’àmbit merament organitzatiu). 
 
 
 
 

                                                           
2 Vid. infra proposta de penúltim Títol que es recomana afegir per part d’aquesta Oficina en relació a les 
obligacions de transparència. 
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Article 8. Funcions de registre 
 
En la mesura que proposem la derogació de l’article 336-2 apt. 2 CCCat recomanem 
que es tingui especial cura en recollir les facultats compreses en les lletres a) i b) del 
precepte a derogar. 
 
 
Article 9. Funcions de supervisió 
 
L’ article projectat disposa: 
 

«Corresponen al protectorat les funcions de supervisió i cautelars que preveu el 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya i, en particular: 
a) Vetllar perquè les fundacions actuïn amb criteris d’imparcialitat i no-
discriminació en la determinació de beneficiaris. 
b) Requerir el patronat per tal que adopti les mesures corresponents per 
corregir les situacions d’incompliment previstes per les lleis. 
c) Exercir la potestat sancionadora en els termes establerts per aquesta llei.» 

 
En la mesura que proposem la derogació de l’article 336-2 apt. 2 CCCat recomanem 
que es tingui especial cura en recollir les facultats compreses en les lletres d) i h) del 
precepte a derogar.  
 
En la mesura que proposem la derogació de l’article 336-4 CCCat recomanem que el 
contingut d’aquesta norma passi a incorporar-se en l’article 9 ara tractat. 
 
Pel que fa a la lletra a) convindria incorporar-hi el text de l’actual article 10.1 de 
l’Avantprojecte doncs aquest últim és descriptiu de la manera en què ha de ser duta a 
terme la funció supervisora de l’article 9 a). 
 
En la lletra c) caldria afegir una referència expressa a l’exercici de les facultats 
inspectores que es regulen en el Capítol 1 del Títol 5 d’aquest Avantprojecte. 
 
 
Article 10. Transparència, imparcialitat i no-discriminació 
 
Es proposa l’eliminació dels apt. 1 i 2 de l’article, d’acord, respectivament, amb el que 
hem ja exposat en tractar els articles 9a) i 7e). 
 
Pel que fa l’apartat tercer de la norma suggerim la seva incorporació al nou Títol 
dedicat íntegrament a la transparència. 
 
 
Article 12. Funcions  
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Aquest article estableix: 
 

«Correspon a l’òrgan competent en la matèria: 
1. Assessorar les associacions declarades d’utilitat pública sobre aspectes legals 
que incideixen en el manteniment dels requisits que en motivaren la declaració 
com a tals. 
2. Donar publicitat de la seva declaració i de les finalitats que persegueixen. 
3. Les funcions de supervisió següents: 
a) Vetllar pel compliment dels requisits i de les obligacions derivats de la 
declaració 
d’utilitat pública. 
b)Revocar la declaració d’utilitat pública, prèvia instrucció del procediment 
corresponent, en els supòsits següents: 
- L’incompliment de la presentació de comptes anuals. 
- El retiment de comptes efectuat sense respectar la normativa vigent. 
- La manca de presentació dels informes que els siguin requerits sobre les 
activitats que desenvolupin en compliment de les seves finalitats. 
- La destinació, segons els esmentats informes, de recursos a despeses 
clarament no relacionades amb les activitats que permeteren l’obtenció de la 
declaració d’utilitat pública. 
- L’indici, deduït dels esmentats informes, d’irregularitats respecte dels ajuts, 
avals, préstecs o subvencions públiques percebuts. En aquest darrer cas, l’òrgan 
competent ho 
ha de comunicar a l’administració o institució atorgant per tal que procedeixi 
conforme al que disposa la normativa sectorial i als títols jurídics pels quals s’ha 
regit la concessió. 
- La pèrdua de qualsevol dels requisits necessaris per obtenir i mantenir vigent 
la declaració d’utilitat pública. 
c) L’òrgan competent exerceix la funció de supervisió a través de la verificació 
dels comptes anuals i de les altres fonts d’informació al seu abast, la qual 
comprèn l’examen de la documentació presentada i la comprovació de la seva 
adequació a la normativa vigent. Amb aquesta finalitat, l’òrgan competent 
també pot sol�licitar aclariments a les persones membres dels òrgans de 
l’associació, consultar la documentació que fonamentà la declaració d’utilitat 
pública i sol�licitar que s’actualitzin les certificacions relatives al compliment de 
les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i sobre el cens d’activitats 
econòmiques.» 

 
1. Pel que fa l’apartat primer, suggerim que sigui valorada l’oportunitat —tal i com es 
pretén fer amb les fundacions— de la formulació de consultes d’interès general. 
 
2. Respecte l’apartat 2 val a dir que de la redacció no es desprèn amb claredat a quina 
mena de publicitat es refereix: si s'està pensant en la publicitat oficial imposada per 
l'art. 35.4 LO 1/2002 o bé en alguna altra (registral, transparència activa...). En 
qualsevol cas no s'ha inclòs la publicitat de la revocació de la declaració. 
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3. D’acord amb el text de l’art. 2.3 de l’Avantprojecte (que hem proposat eliminar), 
caldria en aquest article 12 recollir les funcions que allà s’esmentaven, relatives al 
“registre i l’assessorament” de les associacions que gaudeixen de l’esmentada declaració 
d’utilitat pública. 
 
Atesa la seva importància, caldria aclarir si la funció de registre d'associacions és 
competència del  mateix òrgan de supervisió (tal i com afirma l'art. 2.3 de 
l'avantprojecte) o si, per contra, no s'inclouen entre les funcions d'aquest la registral, 
com podria desprendre's d'aquest article 12 en el que s'omet, en canvi, qualsevol 
referència a la funció registral. 
 
4. En relació a la facultat inclosa en la lletra a) de l’apartat 3, convindria, tal i com s’ha 
fet en la regulació del protectorat (art. 9), afegir la facultat, entre d'altres,  d'efectuar els 
requeriments que correspongui d'acord amb la llei. 
 
5. Pel que fa la lletra b) de l’apartat 3 on es fa al�lusió al procediment de revocació de la 
declaració d’utilitat pública ens remetem als comentaris fets més amunt, en comentar 
l’Exposició de motius de l’Avantprojecte, sobre les mancances del marc legal en matèria 
d’associacions. 
 
6. Pel que fa al següent incís de la lletra b) de l’apartat 3: «En aquest darrer cas, l’òrgan 
competent ho ha de comunicar a l’administració o institució atorgant per tal que 
procedeixi conforme al que disposa la normativa sectorial i als títols jurídics pels quals 
s’ha regit la concessió», per raons de coherència suggerim suprimir-lo perquè resulta 
reiteratiu del que preveu, amb caràcter general per a totes les persones jurídiques 
sotmeses a l’Avantprojecte, l'art. 21.2. 
 
7. Respecte la lletra c) de l’apartat 3 afegir,  suggerim afegir l’expressió: "entre d'altres" 
tot just després de “a través”. Recomanem, igualment, simplificar aquest apartat de 
manera que prevegi la funció consistent en "verificar els comptes anuals i altres fonts 
d'informació". Cal ometre la resta del precepte doncs podria limitar les facultats de 
verificació als estrictes instruments que s'esmenten. 
 
8. Finalment, trobem a faltar una nova lletra en l’apartat 3 de l’article que es remeti a 
les facultats inspectores i sancionadores regulades al Títol 5 de l’Avantprojecte. 
 
 
Títol 4. Règim jurídic dels actes del protectorat i de l’òrgan de 
supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública 
 
Per tal que el Títol 4 es correspongui amb el seu contingut suggerim que en la seva 
descripció s’hi inclogui una referència a “relacions de col�laboració”3. 
 
 

                                                           
3 No suggerim incloure una referència al Capítol 2 (entitats vinculades) doncs, com tot seguit es 
defensarà, aquesta matèria seria convenient que fos regulada en el Codi civil i no en aquesta llei. 
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Capítol 1. Òrgans competents 
 
Per tal que el Capítol 1 es correspongui amb el seu contingut suggerim que la seva 
descripció sigui substituïda per la següent: “Règim jurídic”, doncs aquesta expressió 
abasta tant la competència orgànica com també el règim d’impugnació d’actes. 
 
 
Capítol 2. Entitats vinculades a les fundacions i les associacions 
declarades d’utilitat pública 
 
Aquí cal fer una consideració preliminar important que pren com a punt de partida que 
una llei com aquesta, que pretén regular la funció pública de protectorat o supervisió, 
no hauria de contenir disposicions relatives al règim jurídic (contingut obligacional) de 
les persones jurídiques. En aquest sentit, aquest Capítol 2, dedicat a les entitats 
vinculades, constitueix una matèria pròpia del dret substantiu de totes les persones 
jurídiques regulades al CCCat. Així ho demostra el mateix fet que l'apartat primer de 
l'article 15 —definint la noció d’entitat vinculada— s'hi refereix genèricament, sense 
distingir entre fundacions o associacions.  
 
En la mateixa línia, això resulta igualment vàlid en el cas dels art. 16 i 17, perquè tot i 
que tenen com a àmbit les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública, 
estan generant obligacions substantives per a aquests subjectes i no regulant 
pròpiament les funcions dels òrgans de supervisió objecte d'aquest Avantprojecte. 
 
En particular, l’art. 16, en el seu apartat primer, estableix una obligació adreçada a les 
persones que ocupen càrrecs en els òrgans de govern o desenvolupen funcions 
directives (deure de comunicació); i en l'apartat segon crea una obligació adreçada a les 
pròpies entitats (declaració responsable). 
 
En definitiva, la recomanació de l’Oficina no pot consistir en altra cosa que detraure 
d’aquest Avantprojecte el contingut de tot el Capítol 2 amb l’objectiu d’incorporar-lo al 
CCCat. 
 
 
Article 15. Entitats vinculades 
 
L’ article projectat preveu: 
 

«Tenen la consideració d’entitats vinculades les persones jurídiques regulades 
en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya en les quals concorri alguna de les 
circumstàncies següents: 
a) Que les persones membres dels respectius òrgans de govern coincideixin en 
més d’un 20 per cent. S’equiparen a la condició de membres dels òrgans de 
govern, a l’efecte d’apreciar la vinculació, els supòsits de l’article 312-9.3 del 
Codi civil de Catalunya. 
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b) Que les operacions amb transcendència econòmica entre aquestes entitats 
representin més del 20 per cent del total de despeses de l’exercici comptable de 
qualsevol d’elles. 
c) Que l’immobilitzat d’una de les entitats provingui o hagi estat finançat en més 
d’un 30 per cent per una altra entitat.» 

 
Pel que fa a la circumstància prevista a la lletra b), convé acotar-la en el temps, 
especificant si és necessària certa continuïtat temporal per considerar aplicable la 
norma. 
 
 
Article 16. Acumulació de càrrecs 
 
Aquest article estableix: 
 

« 1. Els membres dels òrgans de govern i les persones amb funcions de direcció 
de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública que pertanyin a 
un òrgan de l’entitat, tinguin funcions delegades d’algun òrgan d’acord amb el 
que estableix l’article 312-1.2, directament o indirecta, en alguna entitat 
vinculada a aquestes, han de comunicar aquesta circumstància als òrgans de 
govern de les entitats. 
2. Els òrgans a que fa referència el punt 1, han d’adoptar una declaració 
responsable d’acord amb el que disposa l’article 332-13 del Codi civil. 
3. En el supòsit a) de l’article 15, el termini de comunicació és d’un mes d’ençà 
que es produeixi l’acumulació de càrrecs. En els supòsits b) i c) del mateix 
article 15, el termini de comunicació és d’un mes a comptar de la data de 
tancament de l’exercici comptable en què es produeixi la circumstància 
corresponent.» 

 
D’entrada, i pel que fa a l’apartat primer (deure de comunicació en cas d’acumulació de 
càrrecs), recomanem redactar novament el precepte per tal que resulti comprensible. 
 
Constatem que en l’incís final de l'apartat 3 de l'art. 16 es contemplen supòsits no 
relacionats amb l'acumulació de càrrecs (relatius a les lletres b) i c) de l’article 15) la 
qual cosa justificaria la modificació del títol de l’article. En aquest sentit, proposem 
emprar l’expressió següent o equivalent: "deures de comunicació i declaració 
responsable".  
 
A l’anterior cal afegir que el precepte, en relació als supòsits de les lletres b) i c) a què 
acabem de fer referència, estableix un termini per acomplir una obligació de 
comunicació que no ha estat prèviament establerta sinó que resulta implícita. 
Conseqüentment, hem de recomanar incloure un nou apartat en aquest article en el 
que, prèviament a la fixació de cap termini, s’estableixin expressament les obligacions 
de comunicació en aquests casos, de la mateixa manera que fan els apartats 1 i 2 de 
l’article respecte del supòsit contemplat a la lletra a). 
 
 
Article 18. Col�laboració amb el protectorat 
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Per raons de coherència amb l’àmbit d’aplicació propi del Títol 4, el precepte hauria de 
fer extensiva la regulació de les relacions de col�laboració contemplant l'òrgan de 
supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública. 
 
Donem aquí per reproduïda la consideració feta en comentar l’apartat segon de l’article 
7. 
 
 
 
Article 19. Abast i contingut de la potestat inspectora del protectorat 
de les Fundacions i de l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública 
 
Constatem que l’apartat primer, en referir-se a la potestat inspectora, omet cap 
referència a l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, 
mencionant únicament el protectorat. Caldria esmenar l’error. 
 
En relació amb l’apartat segon on es relaciona una sèrie de causes que necessàriament 
han de motivar actuacions d’inspecció, recomanem introduir-hi una nova que posi en 
valor el deure de rendiment de comptes concebut de manera més àmplia que el mer 
lliurament dels comptes anuals, de tal forma que contempli l'incompliment de 
qualsevol altre deure en relació amb la transparència a què venen obligades les 
persones jurídiques objecte d'aquesta llei i del CCCat. 
 
 
Article 20. Planificació de l’activitat inspectora 
 
Segons la norma projectada: 
 

«1. Anualment, el protectorat i l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública aproven un pla d’actuacions inspectores formulat 
d’acord amb criteris objectius als quals ha de donar publicitat. 
2. En tot cas, la planificació de l’activitat inspectora ha de prendre en 
consideració el fet que les entitats es financin mitjançant subvencions o altres 
ingressos de caràcter públic i campanyes de captació pública de fons.» 

 
Convindria que l’apartat segon prioritzi el criteri que s’hi descriu si bé també 
considerem que seria molt convenient que s’incorporessin expressament d’altres com el 
de la dimensió de l’entitat o llur pertinença al sector públic.  
 
 
Article 21. Facultats inspectores 
 
L’ apartat segon del text projectat preveu: 
 

«Quan en el marc de la inspecció es detecten indicis d’irregularitats sobre ajuts, 
avals, préstecs o subvencions públiques percebudes, el protectorat o l’òrgan de 
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supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública ho han de comunicar 
a l’administració o institució atorgant, per tal que procedeixi conforme al que 
disposen la normativa sectorial i els títols jurídics pels quals s’ha regit la 
concessió.» 

 
Al respecte, suggerim que sigui valorada la conveniència de contemplar la possibilitat 
d’incloure destinataris addicionals de les conductes indiciàries d’irregularitat, 
mitjançant la introducció de la següent fórmula: “sens perjudici de posar-ho en 
coneixement, si escau, d'altres organismes”. 
 
 
Article 24. Suspensió de la publicitat dels comptes 
 
Recomanem la inclusió de les associacions declarades d’utilitat públic en la tercera línia 
de l’article projectat, tot esmenant l’omissió. 
 
 
Article 25. Procediment d’inspecció 
 
L’ apartat setè del text projectat preveu: 
 

« Les actuacions del procediment d’inspecció han de concloure en el termini de 
sis mesos a comptar de la data de notificació de la resolució d’inici del 
procediment. Aquest termini es pot ampliar, mitjançant una resolució motivada, 
per un període de tres mesos addicionals, atenent el volum d’operacions de 
l’entitat o l’especial complexitat de l’activitat inspectora.» 

 
Recomanem modificar la redacció del precepte per deixar clar que dins el termini de sis 
mesos cal haver dictat i també notificat la resolució. 
 
 
Article 26. Potestat sancionadora 
 
Segons aquesta norma: 
 

«1. Correspon al protectorat o a l’òrgan de supervisió de les associacions 
declarades d’utilitat pública l’exercici de la potestat sancionadora per 
determinar les responsabilitats derivades dels fets i les omissions tipificades 
com a infraccions en aquesta llei. 
2. El règim jurídic aplicable als procediments sancionadors que s’incoïn per 
causa de les infraccions administratives tipificades en aquesta llei, és el que 
estableix la normativa sobre règim jurídic sancionador.» 

 
En primer lloc, trobem a faltar que en aquest article —o bé en l’article 13, relatiu als 
òrgans competents— es determinin els òrgans competents per incoar, per instruir i per 
sancionar. En cas que la voluntat sigui la de diferir aquesta determinació a un 
reglament, caldria especificar-ho. 
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Pel que fa al règim jurídic aplicable als procediments sancionadors suggerim que sigui 
substituïda la remissió genèrica proposada per una de més específica. A tal efecte, 
podria ser una opció a considerar la remissió a la Llei 26/2010 i al Decret 278/1993. 
 
 
 
Article 27. Subjectes responsables 
 
En l’apartat 2 a) entenem que seria necessari que la norma exigeixi haver fet constar en 
acta l’oposició a l’acord corresponent, als efectes que pugui operar l’exempció de 
responsabilitat. 
 
 
Article 29. Infraccions molt greus 
 
L’ apartat d) del text projectat preveu: 
 

«Incomplir el deure de comunicació o d’abstenció en cas de conflicte 
d’interessos quan en resultin lesionats els interessos de la fundació o de 
l’associació.» 

 
Recomanem, en primer lloc, incloure l’incompliment del deure d’efectuar declaració 
responsable. 
 
En segon terme, quan la lesió que contempla la infracció no es produeixi, es podria 
valorar la tipificació d'una infracció greu (article 30). En justificació d’aquest 
suggeriment hem de dir que també està en joc la confiança que motiva d'altres mesures 
de transparència. 
 
 
Article 32. Sancions 
 
Per raons preventives i de reforçament de la confiança, suggerim sigui valorada 
l'oportunitat de preveure una sanció accessòria consistent en fer pública la imposició de 
sancions per infraccions molt greus i greus. En qualsevol, cas considerem necessari que 
dita sanció accessòria sigui prevista en els supòsits de fundacions o associacions 
declarades d’utilitat pública del sector públic o que rebin finançament o ajuts públics. 
 
 
Article 33. Graduació de les sancions 
 
Entre les circumstàncies que el precepte enumera com a criteris a considerar en la 
graduació de la sanció, i per tal de fomentar-ne l'adopció, caldria afegir el criteri de 
disposar de codis de bones pràctiques o de bon govern. 
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Article 35. Inscripció de les sancions 
 
El text projectat estableix: 
 

«1. Les sancions per infraccions molt greus, greus i lleus s’inscriuen en el full 
registral de la fundació, un cop han adquirit fermesa en via administrativa. 
2. L’anotació es cancel�la d’ofici un cop transcorregut un termini d’igual durada 
que el corresponent a la prescripció de la infracció.» 

 
En relació amb l’apartat primer, trobem a faltar que la redacció no contempli una 
referència expressa a la constància en la inscripció de les infraccions motivadores de la 
sanció (la qual cosa comportaria modificar el propi títol del precepte) així com a les 
associacions, doncs el text només esmenta les fundacions. 
 
 
Proposta d’addició d’un nou títol dedicat als deures de transparència 
en matèria de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública 
 
Com hem tingut ocasió d’avançar al llarg d’aquest document, un dels àmbits als que 
l’Oficina Antifrau atorga més rellevància per la seva estreta relació amb aspectes tan 
essencials com el del rendiment de comptes, precisament quan la confiança de la 
ciutadania en les seves institucions (públiques, però també privades) es troba en 
entredit, és la transparència. 
 
El text de l’Avantprojecte sotmès a informació pública dedica un únic article (el núm. 
10) a aquesta qüestió. Tot i que el seu contingut ha de ser valorat positivament, 
considerem que la present iniciativa normativa ofereix prou recorregut com per 
aprofundir-hi de forma més decidida. 
 
És la llei dirigida a regular les funcions de supervisió sobre aquesta categoria de 
persones jurídiques (fundacions i associacions declarades d’utilitat pública), i no el 
Codi civil, el marc idoni per establir determinats deures relacionats amb la 
transparència. I això és així perquè aquestes obligacions condicionen de forma 
essencial el contingut del dret a saber de la ciutadania. Mentre que d’altres deures i 
obligacions de les referides entitats jurídiques es circumscriuen a l’estricte àmbit de 
control i intervenció administrativa (consignats al Codi civil), el compliment dels 
deures de transparència —facilitant la corresponent informació— no només ha de 
respondre a les necessitats de dita supervisió sinó que també ve cridat a satisfer 
l’interès de la ciutadania en el seu coneixement. Atesa la naturalesa d’aquesta darrera 
informació com a informació pública, els òrgans de control passen a ser-ne els 
detentadors i a convertir-se en instruments garants i responsables de la seva difusió, 
d’acord amb la normativa sobre transparència i accés a la informació pública 
d’imminent entrada en vigor. 
 
Per exterioritzar i fer encara més visible aquest instrument d’informació pública al 
servei del retiment de comptes, dotant-lo de substantivitat pròpia en aquesta llei, és pel 
que suggerim addicionar un nou títol específic.  
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La sistemàtica de la norma ara considerada faria aconsellable que aquest nou contingut 
trobés encaix en el text projectat en un moment immediatament anterior a la regulació 
del règim sancionador, de tal forma que passaria a constituir el penúltim títol de la llei. 
 
El nou títol hauria de ser aplicable tant a les fundacions com a les associacions 
declarades d’utilitat pública, ateses les finalitats d’interès general que totes elles 
persegueixen, denominador comú al que fa al�lusió l’Exposició de motius i justifica 
l’Avantprojecte. 
 
I. Deures de transparència de les fundacions i les associacions declarades 
d’utilitat pública. 
 
El deures de transparència exigibles han de ser modulats en funció dels diversos nivells 
de subjecció de les entitats d’acord amb les següents circumstàncies: 
 

1. Fundacions i associacions declarades d’utilitat pública: amb caràcter general, 
totes aquestes resten subjectes a les obligacions de publicitat i transparència que 
per a totes aquestes entitats estableix el CCCat i resta de normativa sectorial 
d’aplicació (nivell bàsic). 
 
2. Fundacions i associacions declarades d’utilitat pública que rebin fons públics: 
subjectes, a més, a aquelles obligacions addicionals de transparència a definir en 
el present avantprojecte (nivell intermedi). 
 
3. Fundacions i associacions del sector públic: subjectes amb plenitud d’efectes 
a la legislació en matèria de transparència i accés a la informació pública (nivell 
màxim de transparència) 

 
Els deures mínims de transparència (nivell bàsic) venen determinats per la 
normativa vigent reguladora del règim jurídic de les fundacions i associacions que, en 
essència, es recullen en el Llibre tercer CCCat:  
 

Caràcter general (aplicable a totes les persones jurídiques).  
 
Publicitat oficial dels actes de fusió, escissió i cessió  (art. 314-1.5; 314-
2.5; art. 314-7 —per totes les entitats—; art. 335-2 i 335-3 —per les 
fundacions—).  
Publicitat registral (art. 315-1 i 315-2 —per totes les entitats—; art. 321-5 
i 324-2 —per associacions—; art. 331-1.4, 331-4.1 —per fundacions—). 

 
Associacions declarades d’utilitat pública. Transparència comptable a efectes 
registrals (art. 322-15 apt. 2 —comptes anuals, memòria d’activitats i informe 
d’auditoria, si escau—); transparència comptable de lliure accés (art. 322-15 apt. 
3). 
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Associacions perceptores de fons públics (o que recorren a captació pública de 
fons). Transparència comptable de lliure accés (art. 322-15 apt. 3). 
 
Fundacions. Transparència comptable de lliure accés (art. 333-12 —amb 
caràcter general—; 333-8 —contingut dels comptes anuals—; 333-10 —informe 
anual del compliment del codi de conducta—; 333-11 —auditoria de comptes, si 
escau—). 

 
Partint de l’anterior, el que suggereix l’Oficina Antifrau és incrementar l’exigència de 
transparència amb la imposició de deures addicionals en els casos, i en la mesura, que 
les entitats jurídiques objecte de l’Avantprojecte siguin perceptores de fons públics 
(nivell intermedi). 
 
A tal efecte, recomanem que aquests deures addicionals de transparència es concretin 
en els següents continguts a fer públics, ja sigui per les pròpies entitats jurídiques, ja 
sigui per llurs respectius òrgans de supervisió, prèvia comunicació per aquelles a 
aquests de la informació4: 
 

1. Informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l’organització de l’entitat que 
en tot cas ha d’incloure les dades relatives a l’organigrama actualitzat que 
identifiqui a les persones responsables de l’entitat, l’estructura directiva i el 
govern, així com a la missió de l’entitat i a la seva programació d’activitat. Part 
d’aquest contingut té el seu origen en la previsió continguda en l’art. 7 e) de 
l’Avantprojecte respecte de la qual ja hem argumentat més amunt la 
conveniència de traslladar-la aquí. 
 
2. Posar en coneixement dels òrgans de supervisió tota situació de conflicte 
d'interessos de què l’entitat jurídica hagi tingut notícia sense que el membre 
implicat ho hagi comunicat a dita entitat ni s'hagi abstingut. Això facilitarà el 
coneixement per part de l'òrgan de control de situacions de conflicte 
d'interessos i la possibilitat de sancionar-les (art. 29 d), infracció molt greu). A 
aquests efectes, suggerim sigui valorada la conveniència de l’obligació de 
formular declaracions de béns i d’interessos i de preveure’n el corresponent 
registre i control. 
 
3. Donar publicitat i comunicar als òrgans de supervisió els codis de conducta o 
ètics, els balanços socials, els informes dels òrgans de control intern i de 
qualsevol altre instrument adreçat a la transparència que aprovin les entitats. 
Aquest suggeriment incorpora les previsions dels apartats 2 i 3 de l’article 10 del 
present Avantprojecte respecte de les quals ja hem argumentat més amunt la 
conveniència de traslladar-les aquí. 

 
Finalment, i pel que fa al nivell màxim de transparència, que es predica d’aquelles 
entitats que integren el sector públic, com ja s’ha dit, quan les fundacions i associacions 

                                                           
4 Entenem que l’establiment d’aquests deures en el present Avantprojecte no obsta l’opció del legislador 
de fer-ne referència addicional en el Codi civil. 
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tinguin la consideració de sector públic també hauran de sotmetre’s, doncs, plenament 
a la legislació específica en matèria de transparència i accés a la informació pública que 
es trobi vigent en cada moment. 
 
 
II. Deures de transparència dels òrgans de control 
 
Els òrgans de supervisió regulats en aquesta llei, en la mesura que integren 
l’organigrama d’un dels departaments en els que es divideix l’Administració general de 
la Generalitat de Catalunya, constituiran indubtablement subjectes obligats en el 
compliment dels deures imposats per la legislació que, en matèria de transparència i 
accés a la informació pública sigui aprovada. 
 
Així, doncs, en tant que detentadors de continguts d’informació d’interès públic —en 
aquest cas relativa a entitats jurídiques que persegueixen finalitats d’interès general— 
els esmentats òrgans de supervisió esdevenen garants del dret de la ciutadania a tenir 
coneixement d’aquesta informació. 
 
En aquest sentit, suggerim que el present Avantprojecte estableixi l’obligació dels 
òrgans de supervisió de fer públics els continguts informatius a què ens hem referit més 
amunt (en la proposta dels deures de transparència de les entitats jurídiques sotmeses 
a la llei), així com també —en el web corporatiu— les informacions que tot seguit 
passem a relacionar amb caràcter no exhaustiu: 
 

1. Declaració d'utilitat pública de les associacions i llur revocació, en el seu cas. 
 
2. Pla d'actuacions inspectores (publicitat, de fet, ja contemplada en l’art. 20.1 
de l’Avantprojecte). 
 
3. Sancions imposades per infraccions molt greus i greus (tal com s’ha proposat 
en comentar l’art. 32). 
 
4. Consultes d'interès general i la seva resposta (referides als art. 6 i 12). 
 
5. Conflictes d'interès de què puguin tenir coneixement els òrgans de 
supervisió5.   

 
Barcelona, 30 d’octubre de 2013 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 

                                                           
5 Suggerim valorar l’oportunitat d’incloure també l’obligació de fer públiques les declaracions 
responsables a què es refereix l’art. 332-13 i concordants del CCCat. 


