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Antecedents

L'Ofìcina Antifrau de CataÌunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal
al servei del sector públic a Catalunya. L'OAC es configura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en I'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultantla a assessorar i formular
propostes i recomanacions, les quals, d'acord amb l'article rg d) de les Normes
d'actuació i de règim interior de I'OAC (en endavant,les NARI), es vehiculen a través de
la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en
tràmit d'aprovació.

L'Avantprojecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de
les associacions declarades d'utilitat pública, d'acord amb el que disposa l'article 36.4
de la Llei rgf zoo8, fou sotmès a informació pública, pel termini de 15 dies hàbils,
mitjançant edicte del Departament de Justícia de data 3 d'octubre de zor3, publicat al
DOGC Núm. 6478, d'rr d'octubre 2018.

En virtut de l'anterior, I'OAC, mitjançant ofici de data 3o d'octubre de zor3, tramet
escrit d'al.legacions a l'Avantprojecte de llei de referència.

En data r3 de gener de zor4 es fa públic al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
el text del Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat
de les associacions declarades d'utilitat pública, que actualment es troba en tramitació
al Parlament de Catalunya.

Atès el temps transcorregut sense haver obtingut resposta, mitjançant escrit de 14 de
gener de zor4 I'OAC sol.licita novament al Departament de Justícia ser informada
sobre la valoració de les al.legacions efectuades a l'Avanþrojecte de llei.

En data 5 de febrer de zot4, es rep resposta de la Secretaria General del Departament
de justícia, consistent en la transcripció de la memòria valorativa de les observacions i
al.legacions presentades, d'acord amb I'article 36.3 c) de la Llei tglzooS, elaborada per
la Direcció General de Dret i d'Entitats jurídiques el 18 de novembre de zor3.

Actuacions de seguiment

Donant compliment a I'article Bo de les NARI, I'OAC ha dut a terme les corresponents
actuacions de seguiment, consistents en valorar les modificacions introduides en el text
del Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les
associacions declarades d'utilitat pública, així com la resposta de la Secretaria General
del Departament de Justícia.
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Atès el text del Projecte de llei aprovat finalment, i de la resposta de la Secretaria
General del Departament de justícia, convé arribar a les següents consideracions i
valoracions:

Exposícíô de tnotíus. En el seu escrit d'al.legacions, en íntima connexió als deures
de transparència, I'OAC feu al.lusió a Ia manca de referència en la norma a la pluralitat
de fundacions existents, segons quins siguin el seu dimensionament i llur vinculació
amb el sector públic. A l'Exposició de motius del Projecte finalment aprovat segueix
ometent-se aquesta referència, encara que, com es dirà més endavant, la norma en fa
certa al.lusió a l'article 6ß, és a dir, a I'hora de referir-se a diferents nivells de subjecció
de les entitats regulades respecte als deures de transparència. S'Acull en part.

En canvi, sí que han estat introduides a l'Exposició de motius del Projecte referències
tant al títol competencial habilitador de la norma com al marc jurídic en matèria
d'associacions, tal i com I'OAC suggeria a les seves al.legacions. S'acull en part. Tot i
això, s'omet encara cap referència a la normativa estatal sobre procediments relatius a
associacions d'utilitat pública (RD t74o/2oog); en relació a aquest punt, I'OAC
proposava la modificació del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya (CCCat) en el
sentit d'introduir-hi un règim jurídic propi pel que fa al procediment de declaració
d'utilitat pública d'associacions.

Artícle ¿. En relació al protectorat, I'OAC suggerí evitar la seva concepció com un
òrgan, i modificar, per tant, la redacció del precepte per adequar-la a la funció
administrativa que significa en realitat el concepte. En la memòria de valoració de les
observacions expressament es contesta que no s'accepta l'argument, perquè es
considera que el protectorat sí és un òrgan, adscrit al Departament i, a més, que
qualsevol funció administrativa ha de ser exercida per un òrgan. D'acord amb això, el
text final deÌ Projecte no ha suprimit el terme "òrgan", però advertim que ha transcrit el
terme "Protectorat" amb lletra majúscula inicial, la qual cosa dota el mot de Ia
connotació orgànica que es persegueix. No ha estat acollida la proposta de I'OAC
referent a la supressió de la remissió que el precepte fa a l'article 3g6-2 CCCat, relatiu a
les funcions del protectorat, en la mesura que des de I'OAC es considerà que la nova
norma ha de venir a derogar la regulació que en aquesta matèria es conté al CCCat: en
la memòria de valoració de les observacions s'entén que la remissió és necessària,
perquè la norma en tramitació té com a objectiu complementar el CCCat, no buidar-lo
de contingut.

Pel que fa a les associacions declarades d'utilitat pública (apartat tercer de I'article)
I'OAC suggeria, en coherència amb el contingut previst per al protectorat, als apartats r
i z de l'article, que l'apartat tercer es limiti a descriure la finalitat general que ha de
perseguir l'òrgan de supervisió, així com a fer al.lusió a la competència per a dur a
terme aquesta tutela, sense entrar en el detall de les funcions concretes que ha de tenir
atribuides aquest òrgan, tal i com feia l'Avantprojecte, la qual cosa ha de reservar-se a
un article específic més endavant. El Projecte final ha recollit aquestes consideracions:
ha modificat l'apartat tercer per a referir-se tan sols a la finalitat que persegueix l'òrgan
de supervisió, i ha introduït un nou apartat quart per a referir-se a la competència.
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Títol z. A mode de consideració preliminar, I'OAC entén, i així ho exposà a les seves
al.legacions, que la regulació continguda en aquest Títol z, relativa al protectorat de les
fundacions, ha de comportar la derogació de la major part del Capítol VI del CCCat, que
té el mateix objecte. Aquesta concepció no ha estat tampoc Ia voluntat finalment
recollida al Projecte de la norma, que no preveu la derogació suggerida, la qual cosa
implicarà la convivència de les dues normes legals, vigents en la mateixa matèria. En la
seva resposta, el Departament de Justícia, a través de la memòria d'observacions i
al.legacions presentades, afirma, en efecte, discrepar de la proposta de derogació pel
mer fet que el mateix contingut sigui objecte de desenvolupament per una llei especial
com és aquesta.

Artícle 5. L'apartat segon d'aquest precepte estenia per error I'acció del protectorat a
les associacions declarades d'utilitat pública, la qual cosa ha estat esmenada al Projecte
(actual article 7), que ha eliminat la referència a aquestes entitats.

Artícle 7. Pel que fa a les funcions de foment i col.laboració del protectorat, que es
regulaven en aquest article de l'Avantprojecte,I'OAC va formular dues observacions: en
primer lloc, afirmava que la col.laboració no pot ser entesa com una funció, per la qual
cosa es suggeria la seva incorporació a l'article 18; en segon terme, i atesa la cabdal
importància de la transparència, I'OAC suggeria la supressió de la breu referència que
la lletra e) d'aquest article de I'Avanþrojecte feia a aquesta matèria, alhora que
recomanava dedicar un títol nou que regulés de forma clara les obligacions de
transparència que han de complir les entitats jurídiques destinatàries de la norma. El
Projecte fìnalment aprovat ha acollit ambdues observacions; de fet, ha estat eliminat tot
el contingut de l'article 7: pel que fa a les conductes de col.laboració amb notaris i
registradors, aquesta previsió ha estat inclosa en el posterior article 18; la regulació de
la transparència de les entitats, per la seva banda, ha estat objecte d'una regulació
ampliada i específìca, tal i com es dirà més endavant.

Artícle 8. No han estat acollits, en canvi, els suggeriments de I'OAC respecte de les
funcions de registre del protectorat (actual article 9 del Projecte), atès que ni ha estat
modificat el seu text per a adaptar-lo de forma més fidel i completa a la redacció
continguda a I'article g36-2 apt. z CCCat, que conté la regulació de les mateixes
funcions registrals del protectorat, ni tampoc s'ha optat per la derogació d'aquest darrer
precepte, tot i la coincidència de l'objecte regulat, atesa la posició del Departament de
Justícia, reiterada en la seva resposta, de no suprimir articles del CCCat.

Artícle 9. Tampoc han estat acollides aquí, pels mateixos motius manifestats, les
recomanacions tendents a la congruència normativa entre la nova regulació de les
funcions de supervisió del protectorat previstes en aquest article (actual article ro del
Projecte) i la regulació que de les mateixes en fan els articles 3g6-2 apt. z (lletres d) i h)
CCCat: supòsit de manca d'actuació dels patrons i facultat de vetllar pel compliment de
les lleis i estatuts) i SS6-+ CCCat (supòsits d'intervenció judicial), atès que el Projecte
finalment ni deroga aquests preceptes ni preveu la incorporació de llur contingut en la
nova norma.

En canvi, el Projecte ha acollit, per raons de coherència, tal i com es manifesta en la
resposta del Departament, els suggeriments de I'OAC relatius, tant a Ia incorporació en
l'article de les previsions que l'article 1o.1 de l'Avanþrojecte contenia en relació a la
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forma d'executar la funció supervisora (la qual cosa ha suposat Ia inclusió d'un nou
apartat segon en l'actual article ro del Projecte), com també a la inclusió d'una
referència expressa a les facultats inspectores, a les que l'art. 9 de lAvantprojecte no
s'hi referia i que, en canvi, l'article ro.r c) de l'actual Projecte menciona expressament.

Artícle ro. En les seves al.legacions I'OAC proposava l'eliminació d'aquest precepte:
pel que fa al seu primer apartat, com s'ha dir, es recomanava llur trasllat a l'article
precedent, atès que es refereix a la forma d'executar les facultats supervisores; en
relació a la resta del precepte, relatiu als deures de transparència, I'OAC suggeria la
seva incorporació a un nou títol dedicat a regular específicament aquesta matèria. l¿
memòria d'observacions i al.legacions del Departament de Justícia accepta
expressament aquestes al.legacions, per la qual cosa, el Projecte final de la disposició
legal suprimeix efectivament aquest article.

Artícle tz. Pel que fa a les funcions de l'òrgan de supervisió de les associacions
declarades d'utilitat pública, I'OAC va emetre diversos suggeriments, els quals han
tingut una diferent acollida en el Projecte finalment aprovat:

El primer suggeriment, que pretenia, de la mateixa manera que la norma preveu
respecte del protectorat, que es puguin adreçar consultes a l'òrgan de supervisió, no ha
estat recollit finalment a l'apartat r de I'article, argumentant el Departament de
Justícia, en la seva resposta, merament que "no es considera oportú (...) ja que es
regulen de forma diferent perquè la seva naturalesa és diferent". El Projecte tampoc no
ha aclarit (a I'apartat 3r de l'article -apartat zn de l'Avantprojecte-), tal i com es

demanava des de I'OAC, a quin tipus de publicitat de la declaració d'utilitat pública es

refereix el precepte (si registral, oficial, o de transparència activa). La resposta del
Departament no justifica la persistència en la manca d'aclariment del tipus de
publicitat exigida.

Convé fer especial esment a què en la memòria d'observacions i al.legacions tramesa
pel Departament de Justícia, en resposta a les al.legacions, s'afirma que és oportú
preveure l'exercici de les facultats inspectores i sancionadores, d'acord amb el
suggeriment de I'OAC. Tot i això, el suggeriment no ha estat acollit en la versió final del
Projecte, que sembla oblidar-se'n.

Davant Ia recomanació de I'OAC de suprimir la segona part de la lletra c) de I'article
r2.3, atès que enumera eventuals facultats en què es pot concretar l'exercici de la funció
supervisora, la qual cosa entenem que és exemplificativa i no excloent d'altres facultats,
el Projecte finalment ha optat, en canvi, per mantenir el redactat; tot i això, convé dir
que la redacció final de l'article r2.4, a la lletra c), ha consignat, d'acord amb les
al.legacions de I'OAC, I'expressió "entre d'altres", amb caràcter previ a l'enumeració de
les facultats o mecanismes previstos per a l'exercici de la funció supervisora, per la qual
cosa es pot entendre eliminat el risc en què l'Avanþrojecte incorria, relatiu a una
possible interpretació restrictiva o limitadora de l'enumeració que originàriament s'hi
preveia al respecte. És per això que entenem acollida parcialment la recomanació de
I'OAC en aquest punt. En llur resposta, el Departament de Justícia expressament
apunta que convé tenir en compte que l'enumeració és de caràcter enunciatiu, i no un
numerus clausus.
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D'acord amb els suggeriments emesos per Ì'OAC, el Projecte de norma legal ha acollit,
en canvi: (i) el suggeriment d'incloure el deure de donar publicitat no només a les
declaracions d'utilitat pública sinó també a llurs revocacions (a l'apartat 3r del Projecte
-apartat zn de I'Avantprojecte-); (ii) el relatiu a preveure l'article les funcions de
registre de l'òrgan de supervisió, la cita de les quals havia estat omesa a l'Avantprojecte
(nou apartat zn de l'article rz del Projecte); (iii) el referent a la menció expressa de la
facultat d'efectuar requeriments, en la lletra a) de I'apartat 3r de l'article en
I'Avanþrojecte (actual apartat 4rt en el Projecte); (iv) així com el relatiu a la supressió,
en el penúltim supòsit de revocació de la declaració d'utilitat pública, previst a la lletra
b) de l'apartat 3r de l'article en l'Avanþrojecte (actualment, en el Projecte, lletra b) de
l'apartat 4rt de l'article), del text en el que es refereix al deure de, en el cas d'indici
d'irregularitats en matèria d'ajuts, préstecs o subvencions públiques, haver de
comunicar Ì'òrgan de supervisió la suposada irregularitat a I'ens públic atorgant de
l'ajut, atès que aquest deure ja es preveu amb caràcter general (també en relació amb el
protectorat), a l'article zt.z de la norma.

Títol4. Amb caràcter preliminar, i per correspondència amb el seu contingut, I'OAC
suggeria modificar el text del títol en el sentit de mencionar, no només el "règim jurídic
dels actes" dels òrgans de tutela, com consigna I'Avanþrojecte, sinó també les
"relacions de col.laboració" amb els mateixos. El Projecte, finalment però, no ha
procedit a I'esmentada modifìcació.

Capítol r. De la mateixa manera, per correspondència amb llur contingut, |OAC
recomanà també substituir el títol d'aquest Capítol ("òrgans competents") per
l'expressió "règim jurídic", atès que dels dos articles que integren el capítol és només el
primer (r3) el que regula els òrgans competents, mentre que el segon té per objecte la
impugnació dels actes. Aquesta al.legació ha estat acollida al Projecte finalment
aprovat.

Cøpítol z. A mode de consideració preliminar, en el seu escrit d'al.legacions I'OAC
apuntà que una disposició legal com és aquesta, reguladora dels òrgans de tutela de les
fundacions i associacions declarades d'utilitat pública, no és adient per a regular
aspectes propis del règim jurídic substantiu de les entitats jurídiques, com ara és els
supòsits d'entitats vinculades a les fundacions i associacions de declaració d'utilitat
pública, objecte d'aquest Capítol z. El Projecte, però, segueix mantenint aquesta
regulació com a part integrant del seu articulat: en la resposta del Departament
(memòria d'observacions) es justifica la manca d'acceptació en què I'objectiu de la
present regulació especial "és fer possible una visió més global d'aquelles situacions en
què concorren una pluralitat d'entitats sense ànim de lucre amb interessos confluents,
en ares, precisament, de la desitjable transparència en les actuacions de les entitats".

Artíele r5. No s'acull al Projecte aprovat el suggeriment de I'OAC consistent en acotar
en un espai temporal determinat la realització del segon dels supòsits (b) de vinculació
entre entitats (operacions entre les entitats amb transcendència econòmica superiors al
zo% del total de despeses de qualsevol d'elles), per la qual cosa deduim que caldrà estar
a I'exercici comptable, tal i com es descriu en el text amb què es redacta el supòsit. En
Ilur resposta, el Departament de Justícia exposa, en la memòria d'observacions i
al.legacions, que "la vinculació no ha d'estar necessàriament lligada a la continuitat
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temporal, sinó que les conseqüències derivades de la referida vinculació operaran
mentre aquesta es mantingui, i viceversa".

Artícle t6. D'acord amb el suggeriment fet per I'OAC en el seu escrit d'al.legacions, el
Projecte ha modificat el text de l'apartat r de I'article, en la versió donada per
l'Avanþrojecte, per tal de fer-lo entenedor, de tal forma que es descriu la situació de
conflicte d'interès per acumulació de càrrecs en les entitats vinculades i el deure de
comunicació d'aquesta circumstància a les entitats i al Protectorat.

En relació a l'apartat tercer de l'article (que estableix els terminis per efectuar la
comunicació abans referida), en la redacció donada per l'Avanþrojecte, I'OAC advertia
que l'únic deure de comunicació que tenia a veure amb I'acumulació de càrrecs era el
relatiu al supòsit a) dels tres descrits en l'article r5 anterior (coincidència dels membres
dels òrgans de govern), però els deures de comunicació en relació als altres dos supòsits
de vinculació (b): operacions econòmiques i c): finançament d'immobilitzat entre
entitats), ni estaven previstos amb caràcter previ a l'establiment del termini, ni tenien
sentit, atès que d'aquests dos supòsits no es desprèn necessàriament, en puritat, una
acumulació de càrrecs. El Projecte finalment aprovat ha esmenat la incongruència tot
afegint que, per als supòsits b) i c) de l'article 15 anterior, el deure de comunicació
opera "quan comportin I'exercici de funcions de govern i/o direcció en l'entitat
vinculada".

Artícle r8. En atenció a la recomanació emesa per I'OAC, el Projecte de llei ha
modificat tant el títol de l'article com el seu contingut per a fer extensius els deures de
col.laboració interadministrativa i institucional no només al Protectorat, sinó també a
l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública. Tot i això,
observem que aquesta inclusió de l'òrgan de supervisió de les associacions s'omet en
l'apartat 3r de I'article, que segueix referint-se només al Protectorat.

Anotem aquí que, tal i com hem avançat en comentar I'article 7 de I'Avantprojecte, el
text de I' article TJ d) i 7.2 de I'Avantprojecte, en relació als deures de col.laboració de
notaris i de les administracions o institucions amb els òrgans de tutela objecte, ha estat
integrat en els apartats 3r i 4rt del present article t8, d'acord amb les al.legacions
esgrimides per I'OAC.

Artícle 79. L'OAC observà que el text de I'apartat primer de l'article oblida la menció a
l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública al referir-se a la
fìnalitat de la potestat inspectora. Aquesta observació ha estat acollida pel Projecte de
llei.

Per contra, el Projecte no acull I'altra al.legació formulada des de I'OAC, relativa a la
inclusió en el text de l'Avantprojecte de l'incompliment de qualssevol dels deures de
transparència i retiment de comptes per part de les entitats subjectes a la norma legal,
com a una nova causa motivadora de les actuacions d'inspecció. Com a justificació de la
manca d'acceptació d'aquesta al.legació, a la memòria d'observacions i al.legacions
s'afìrma que "el dret substantiu en la matèria es troba regulat al CCCat i aquest no
preveu altra documentació de presentació obligatòria ni aquest avantprojecte ha
concebut la informació rellevant a efectes de transparència com a obligatòria".
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A¡tícle zo. A I'hora de planificar l'activitat inspectora, I'OAC entén que, a més de
prendre's en consideració el criteri referent al finançament públic de les entitats,
l'apartat zn de l'article zo de l'Avantprojecte hauria també de preveure'n d'altres, com
la dimensió de l'entitat o llur pertinença al sector públic. El Projecte finalment aprovat
no a recollit cap d'aquests criteris addicionals proposats perquè, d'acord amb la
memòria d'observacions, les causes objectives a què fa referència el precepte ja
inclouen els supòsits a què es refereix l'al.legació, i aquests o d'altre són els que
s'expliciten cada any en el pla anual.

Artícle zt.Per al cas de detectar-se indicis d'irregularitats en relació a ajuts, préstecs o
subvencions públiques rebuts,I'OAC suggerí afegir, a I'apartat segon d'aquest article de
l'Avanþrojecte, que el deure de comunicació s'estengués, a més de a l'ens atorgant, a
"d'altres organismes". El Projecte aprovat ha recollit literalment aquesta proposta.

Artíele 24. En relació a la suspensió de la publicitat de comptes a què es refereix el
precepte, el Projecte ha esmenat I'omissió de referència a les associacions declarades
d'utilitat pública en l'Avantprojecte, d'acord amb I'observació posada de manifest per
I'OAC al respecte.

Artícle zg. No ha estat acollida en canvi la recomanació de I'OAC consistent en la
necessitat d'aclarir que, dins del termini legal per a concloure les actuacions
d'inspecció, que fìxa l'apartat Zè de l'article, cal notificar també la resolució
corresponent. S'argumenta que la manca d'acollida rau en què el sentit de l'al.legació ja
queda clar en la redacció donada per l'Avanþrojecte. El Projecte, per cert, ha ampliat el
termini, de 6 mesos a un any.

Artícle zó. Dues han estat les al.legacions que I'OAC va defensar en relació a la
potestat sancionadora dels òrgan de control, regulada en l'article z6 de l'Avantprojecte:

En primer lloc, es posava de relleu l'absència, en l'apartat tr, de determinació dels
òrgans competents per a incoar, instruir i sancionar. El Projecte segueix sense
determinar quins òrgans són els específìcament competents per a cadascuna de les
fases del procediment sancionador, i tampoc difereix aquesta determinació a una
norma reglamentària. En la seva resposta, a través de la memòria d'observacions i
al.legacions, el Depar[ament de Justícia omet, però, fonamentar la manca de
determinació dels òrgans competents.

En segon lloc, I'OAC suggeria substituir la remissió genèrica en l'apartat zn al règim
jurídic aplicable als procediments sancionadors per una remissió més precisa, tot fent
referència a la Llei z6lzoro i al decret 278/rggg. El Projecte de llei ha optat per la
solució proposada i ha incorporat la cita a aquestes dues normes.

Artícle 27. Ns efectes del supòsit d'exempció de responsabilitat regulat en l'apartat z
a) de l'article, I'OAC entén que és necessari, a més, fer constar en acta I'oposició a
l'acord, però finalment el Projecte aprovat no ha recollit aquest suggeriment perquè,
segons la memòria d'observacions i al.legacions, l'exempció de responsabilitat dels
patrons que hagin fet constar la seva oposició a I'acord adoptat ja es preveu a l'article
392-11 CCCat.
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Artíele zg. Cap de les dues observacions efectuades per I'OAC en relació a la lletra d)
d'aquest article de l'Avantprojecte han estat acollides: en la primera d'elles es
recomanava incloure com a infracció greu, a més de I'incompliment del deure de
comunicació o abstenció en cas de conflicte d'interessos, també I'incompliment
d'efectuar declaració responsable. D'acord amb la memòria d'observacions i
al'legacions, el Departament de Justícia oposa que, certament, aquest supòsit ja es
troba tipificat a l'article 29 a); en la segona, es recomanava que la llei contemplés, com
a infracció greu, la mateixa infracció (incompliment) però, per als casos en què la lesió
als interessos de la fundació o associació no es produeixi. En aquest cas, però, la
resposta del Departament no justifica la manca d'acollida.

Artícle 32. No ha estat acollida I'al.legació per Ia que aquesta Oficina proposava
introduir en el precepte, a mode de sanció accessòria per a les infraccions greus i molt
greus, la publicitat de la imposició de les sancions. El Departament de Justícia entén,
tal i com exposa a la memòiia d'observacions i al.legacioni, que la proposada es tracta
d'una sanció atípica i accessòria a la principaÌ que, "a més, restringeix l'exercici d'un
dret fonamental com és el de protecció de dades de caràcter personal".

Artíele 33. Tampoc ha estat objecte d'acolliment en el Projecte el suggeriment de
I'OAC pel que es recomanava afegir, com a criteri addicional als previstos a
l'Avanþrojecte per la graduació de les sancions, el relatiu a la disposició de codis de
bones pràctiques o de bon govern. Sorprèn que, en canvi, a la memòria d'observacions i
al'legacions s'afirma l'acceptació del suggeriment com a criteri de graduació de les
sancions.

Artíele 35. L'OAC, en el seu escrit d'al'legacions, trobà a faltar que aquest precepte no
fes al.lusió a la inscripció en el full registral de les entitats sancionades, de les
infraccions motivadores de les sancions imposades, i només ho fes a aquestes darreres.
El Projecte, finalment, en el seu article 34, ha acollit la proposta, tot referint-se, en
descriure I'objecte de la inscripció, a "les sancions, juntament amb els motius que les
van causar"

Proposta d'o,ddícíó d'unnou títol dedíco:t ø,ls deures de transparèncía. En
darrer terme,I'OAC, en virtut de llurs competències i per la seva especial relació amb el
retiment de comptes, amb caràcter essencial va proposar que la iniciativa normativa
addicionés al seu text un títol específic dedicat als deures de transparència, tant de les
entitats jurídiques objecte de regulació (fundacions i associacions d'utilitat pública),
ateses llurs finalitats d'interès general, com també dels propis òrgans administratius de
tutela o control (protectorat i òrgan de supervisió), com a garants de la difusió de la
informació obtinguda, d'innegable interès públic. Al Projecte normatiu ha tingut
acollida la proposta de I'OAC, encara que la regulació dels deures de transparència no
s'addiciona a mode de títol independent en la norma, sinó com a part integrant del Títol
r de I Avantprojecte ("Disposicions generals"), que en el Projecte passa a titular-se
"Disposicions generals i Transparència"). Concretament el règim de transparència de
les entitats jurídiques regulades passa a integrar-se en la norma com a Capítol z dins
d'aquest Títol r (articles 4 a 6).

Cal dir, però, que el Projecte de llei tan sols regula els deures de transparència de les
fundacions i associacions d'utilitat pública, però no dels òrgans de control, com també
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suggeria I'OAC. Aquesta omissió, tot i que a parer de I'OAC no és encertada, tampoc és
generadora de cap risc jurídic o llacuna legal important en Ia matèria, en la mesura que,
tal i com ja apuntava I'OAC en el seu escrit d'al.legacions, els òrgans de control,
integrants del Departament de justícia, són clars subjectes obligats a fer públics, de
forma tant activa com rogada, els continguts d'informació pública a què es refereixin les
lleis de transparència del sector públic vigents en cada moment (a I'actualitat és vigent
la Llei estatal t9f zotg, de 9 de desembre).

En el seu escrit de resposta, la Secretaria del Departament de Justícia fa notar el que
considera una incongruència en les al.legacions de I'OAC perquè es proposa que el
contingut de l'article r5 de l'Avantprojecte (entitats vinculades) sigui regulat en el
CCCat, com s'ha argumentat, perquè determinen el contingut obligacional (règim
jurídic) de les entitats, mentre que per als deures de transparència sosté el contrari.
Certament els deures de transparència formen part també del contingut obligacional
d'aquestes entitats, i haurien d'haver-se previst i regulat al CCCat, però precisament
acceptàvem la seva regulació en la present iniciativa legislativa des d'una perspectiva
integradora segons la qual proposàvem la seva regulació juntament amb la
determinació dels deures de transparència també dels òrgans de control, la qual cosa
no s'ha esdevingut finalment.

Pel que fa als deures de transparència de les entitats jurídiques regulades a

l'Avanþrojecte, I'OAC, en les seves al.legacions, insistí en la conveniència de distingir
tres nivells (amb diferent intensitat) de subjecció de les entitats respecte als deures de
transparència: un de caràcter general, aplicable a totes aquestes entitats (nivell bàsic,
que es concreta en les obligacions de publicitat que prescriu el llibre tercer del CCCat);
un nivell intermedi per a les entitats que rebin fons públics, amb obligacions de
transparència addicionals, que I'OAC relacionava en el seu escrit d'al.legacions; i un
tercer nivell de màxima transparència, predicable de les entitats que formin part del
sector públic, a les que s'apliquen les normes de transparència vigents en aquest sector.
El Projecte de llei finalment aprovat no recull la previsió explícita d'aquests tres nivells
de subjecció, tot i que es fa ressò de la necessitat de preveure diferents àmbits de
subjecció de les entitats al règim de transparència que s'hi regula, en la mesura que
l'apartat 3r de l'article 6 es remet a una ordre del titular del departament competent en
matèria de fundacions i associacions que "determinarà el nivell de subjecció de les
entitats als instruments de transparència a què fa referència l'apartat precedent,
atenent al dimensionament de les entitats i a l'origen de les fonts de finançament".

En la resposta a les al.legacions, la memòria de valoració afirma que "respecte de les
fundacions vinculades al sector públic, (la transparència) no pot ser objecte de Ia
present memòria atès que, per raons de competència i especialitat, s'ha de regular en la
normativa corresponent a les entitats del sector públic", la qual cosa no fa més que
avalar que a les fundacions del sector públic se'ls apliquen les normes de transparència
vigents en aquest sector.

En relació als continguts que han de ser objecte de publicitat, i atès que el nivell bàsic
de transparència exigible es concreta ja en els deures de publicitat previstos al CCCat,
com s'ha dit, i que el nivell màxim de transparència, exigibÌe al sector públic, és el
regulat a les lleis especials vigents en aquesta matèria, I'OAC, en el seu escrit
d'al.legacions, proposà una relació de continguts addicionals de transparència exigibles
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al nivell intermedi, és a dir, a les entitats perceptores de fons públics. El Projecte, però,
donat que no predetermina la distinció de nivells de subjecció, es limita a preveure una
relació de continguts d'informació "rellevant", és a dir, que han de fer-se accessibles a la
ciutadania per part de les fundacions i associacions d'utilitat pública, amb caràcter
general. Des de I'OAC es valora positivament, en termes generals, el contingut de la
relació d'informacions a publicar que es detalla a l'apartat zn de l'article 6, relació que,
a més, es configura amb caràcter obert o no exhaustiu. Aquest numerus apertus es
confirma en prescriure, I'apartat r de l'article S del Projecte, que "l'abast de la
transparència ha de ser suficient per donar resposta al compromís ètic de retre comptes
davant la ciutadania i els grups d'interès (...)".

Tot i això, convé objectar:

En primer lloc, que, d'una banda, precisament la configuració d'un llistat obert de
continguts, així com el terme imprecís emprat relatiu a la suficiència, no fan més que
generar incertesa i, per tant, inseguretat legal respecte de I'objecte dels deures de
transparència que intenta copsar la norma;

D'altra banda, a més, la relació de continguts de I'article 6.2 del Projecte és dotada de
caràcter facultatiu, i no preceptiu, com hauria de ser, donat que el text de
l'encapçalament de l'apartat indica que "en particular, pot formar part de la informació
rellevant la següent: (...)". Així es reconeix expressament a la memòria d'observacions i
al.legacions en la que el Departament de Justícia, amb ocasió de valorar les al.legacions
a l'article 19 anterior, com s'ha dit, afirma que I'Avantprojecte no ha concebut la
informació rellevant a efectes de transparència com a obligatòria.

Cal advertir que els continguts d'informació pública relacionats a I'article 6 són força
complerts, però aquesta Oficina troba a faltar la inclusió d'altres informacions d'interès,
com són les situacions de conflicte d'interessos, declaracions de béns i interessos dels
membres i directius de les entitats, o els informes dels òrgans de control intern. En la
memòria d'observacions i al.legacions que s'adjunta per la Secretaria del Departament
com a resposta, expressament s'hi refereix a què no procedeix la publicitat dels
conflictes d'interès i de les declaracions responsables, "atès que es tracta d'una
informació que forma part de la memòria anual dels comptes, que ja són públics. I el
mateix es predica de les sancions que, en inscriure's al full registral de l'entitat, també
gaudeix del benefici de publicitat (...)".

En qualsevol cas, notem una incongruència entre aquest llistat d'informacions
rellevants amb el text consignat a l'apartat rr de I'article g in fine, que sembla limitar,
desafortunadament, el concepte d'informació rellevant a "l'organitzaci6" de les entitats
jurídiques.

Conclusions

Quantitativament, de les 4z al.legacions o suggeriments fets per I'OAC, 19 han estat
acollides a la versió finalment aprovada del Projecte, mentre que 4 han estat estimades
de forma parcial, i les 19 restants han estat desestimades.
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Qualitativament, convé destacar que, entre les recomanacions acollides, de manera
total o parcial, figuren, al costat de moltes de caire formal o d'escassa substantivitat,
algunes de destacada transcendència, com són la integració entre les funcions de
l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública les relatives al
registre o a la facultat d'efectuar requeriments, la previsió del deure de donar publicitat
a les revocacions de declaracions d'utilitat pública d'associacions, Ia inscripció en el full
registral de l'entitat sancionada també dels motius de la sanció, la configuració amb
caràcter obert de les facultats i eines de supervisió de l'òrgan de control de les
associacions d'utilitat pública, el reconeixement de diferents nivells de subjecció de les
entitats respecte als deures de transparència, i sobre tot,la previsió d'un règim específic
en aquesta matèria, tot i que amb les mancances o punts a millorar que més amunt
s'han apuntat.

Nogensmenys hem d'assumir el rebuig d'algunes recomanacions o suggeriments que
des de I'OAC seguim considerant que haurien d'haver estat acollides per la seva
destacada importància jurídica, sense que la manca d'acollida no desvirtui, doncs, els
fonaments el nostre parer. Ens referim, en essència, a l'opció finalment triada pel
Projecte de llei, en relació a la no derogació de la major part del règim que el Llibre
tercer del CCCat preveu en relació al protectorat de les fundacions, que haurà de
conviure amb la nova norma i, per tant, comportarà una significativa redundància legal
en el nostre ordenament. Tampoc no ha estat acollit el suggeriment de traslladar
determinats aspectes del Projecte (regulació de les entitats vinculades, o de
I'acumulació de càrrecs) al Llibre tercer del CCCat, atès que consisteixen en aspectes
materials o substantius que afecten el règim jurídic de totes les entitats jurídiques. De
la mateixa manera, no han estat acollits altres aspectes certament significatius i
proposats per aquesta Oficina, com ara I'exigència de publicitat de sancions en
infraccions greus o molt greus, la incorporació com a criteri de graduació de sancions
I'adopció de codis ètics o de bon govern per les entitats jurídiques, la manca de previsió
de I'incompliment de deures de transparència com a motiu per a obrir una inspecció,
l'admissió de consultes davant de l'òrgan de supervisió de les associacions declarades
d'utilitat pública, la manca de precisió del tipus de publicitat que cal exigir respecte de
Ies declaracions d'utilitat pública de les associacions i de la seva revocació, o la falta de
consideració de la dimensió o vinculació amb el sector públic de les entitats a I'hora de
planificar, els òrgans de control, llur activitat inspectora.

Alhora, i respecte a la manca d'acollida d'algun dels nostres suggeriments, aquesta
Oficina vol posar de relleu que, en la memòria d'observacions i al.legacions tramesa pel
Departament de Justícia coma a resposta als suggeriments plantejats, consten tres
supòsits de suggeriments de I'OAC que no han estat acollits però en els que no es
justifica l'esmentada manca d'acollida. Ens referim a la recomanació d'aclarir el tipus
de publicitat que s'exigeix respecte de les declaracions d'utilitat pública de les
associacions i de la seva revocació (art. rz), a la manca de determinació dels òrgans
competents per a incoar, instruir i resoldre procediments sancionadors (art. z6) i a la
manca d'inclusió coma infracció greu l'incompliment del deure de comunicació o
abstenció en cas de conflicte d'interessos quan no es produeix lesió d'interessos (art.
2Ð.

Igualment deixem constància de dos dels suggeriments d'aquesta Oficina que, tot i no
haver estat acollits al Projecte de llei fÌnalment aprovat, sí que foren acollits, en canvi,
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en la valoració de la memòria d'observacions i al.legacions que ha tramès el
Departament de Justícia. Ens referim a la manca de referència expressa a les potestats
d'inspecció i sanció en la relació de funcions de l'article tz; i a la manca d'inclusió en
l'article gg, com a criteri de graduació de les sancions, de la disposició de codis de bones
pràctiques o bon govern.

En qualsevol cas, aquesta Oficina entén, a excepció de l'al.legació primera a l'article 29,
que cap de les respostes i continguts finalment inclosos en la norma objecte de
seguiment no desvirtuen els fonaments del parer de I'OAC, manifestats en llur escrit
d'al.legacions.

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota aquella
informació rellevant relacionada amb l'expedient i facilita la seva posada a disposició de
la ciutadania mitjançant el web corporatiu de I'Oficina, satisfent el compromís de
transparència de la Institució envers la societat a la que serveix, proposem incloure al
quadre de l'apartat d'al.legacions de la pàgina web el contingut que s'adjunta a l'Annex
d'aquest informe.

D'acord amb allò establert als articles zz i zg de la Llei t4f zoo8, i articles 3o.z i ST de
les NARI, les actuacions empreses per aquesta Oficina, les seves recomanacions i
requeriments cursats en el present expedient d'al.legacions, així com la seva acollida en
el Projecte de llei finalment aprovat, han estat inclosos en la memòria anual de I'OAC
de l'any 2olg, tot i que en aquest moment aquesta Oficina no es disposava encara de
resposta del Departament de Justícia a les al.legacions formulades per I'OAC (memòria
d'observacions i al.legacions a què fa referència l'article g6.g c) de la Llei r3/zoo8, de 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern), aquesta ha estat inclosa
i actualitzada en el present informe i al quadre d'al'legacions de la pàgina web de I'OAC
(annex), tal i com s'ha dit.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions a
I Avantprojecte de llei del protectorat de les fundacions i de
les associacions declarades d'utilitat pública.

Barcelona, zo de març de zor4

Oliver Garcia Muñoz
Director
Vistiplau
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ANNEX
Proposta de text per al quadre d'al.legacions de la pàgina web de

I'OAC

Avanþrojecte de
llei del protectorat
de les fundacions i
de verificació de
l'activitat de les
associacions
declarades
d'utilitat pública

Departament
de Justícia de
la Generalitat
de Catalunya

ICONA PDF
3o/ro/zot3

ICONA PDF
g/oz/zot4

Projecte de
llei del
protectorat
de les
fundacions i
de verificació
de I'activitat
de les
associacions
declarades
d'utilitat
pública (BO
Parlament
núm. zz8,
Blot/zot+)
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cìc l'Oficina
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