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Benvolgut,

En resposta a la vostra petició, us trameto, adjunta, per al vostre coneixement, la

memòria valorativa de les observacions i les al.legacions presentades en els
tràmits d'audiència i informació pública de l'Avantprojecte de ltei del Protectorat de
les Fundacions i de verificacío de I'activitat de /es associacions declarades d'utítitat
publica, elaborada per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques en data
18 de novembre de 2013.

Així mateix, us informo que el projecte de llei es troba en tramitació al Parlament
de Catalunya.

Cordialment,

Enric Colet
Secretari general '

Barcelona, 29 de gener de 2014
Ref.:AJ xsc',l3D185

Pau Claris, 81
0801 0 Barcelona
Tel.93 316 41 00
Fax 93 316 41 01
secreta r¡a_general. dj@ g encat.cat
www. gencat.caUjusticia





ffi Generalitat de Catalunyatlü psp¿rtament ¿e ¡uit¡cíá
Direcció General de Dret
i d'Entiúats Jurídiques

MEMòRIA DE LES OBSERVACIONS I LES AL.LEGACIONS PRESENTADES
EN ELS TRÀMITS DE CONSULTA DE L'AVANTPROJECTE DE LIEI DEL
PROTECTORAT DE LES FUNDACÍONS I DE VERIFICACIó DE L'ACTIVITAT
DE LES ASSOCJACIONS DECTARADES D'UTTLITAT PÚgLrCN.

Per tal de .donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració de
l'Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de Verificació de
l'Activitat de les Associacions declarades d'utilitat pública, el text de
l'Avantprojecte de llei esmentat, es va sotmetre a informació pública, mitjançant
la publicació d'un Edicte al DOGC, d'l1 d'octubre de 2OL3.

Així. mateix es va donar un termini dhudiència a les entitats quê podrien estar
afectats per la norma, per tal que fêssin arríbar les observacions que estimessin
opoftunes itambé es va fer la consulta interdepartamental corresponent.

En compliment al que estableix l'article 36, 3,d), de la Llei L3/2o08, del 5 de
novembre, de la presídència de la Generalítat i del GbVern,'s'elabora la. present
memòria.

Dins del termini estableft van presentar les al-legacions i observacions següents:

Institut Català de les Dones
r þeganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de

Catalunya
. . Oficina Antifrau de Catalunyar gufet Vallbé Advocats

Fora del termini estable¡t s'han presentat les
següents:

o flssociacÍó Catalana de Municipis
o Çoordinadora'Catalana de Fundacionso ftutorität Catalana de Protecció de Dades

al.legaciohs observacions

Encara i entrar fora de terntini, s'ha.n ex¿lminat les al.legacíons que h¡
presentaven i en ocasions s'han incorporat al text,

Pqr a Una millor comprensió s'han recollit conjuntament Ies observacions
presentades per les institucions i les presentades dins de.ls terminis d'audièncía i
informació pública i les'presentades fora de termini s'han valorat, i algunes s'han
incorporat per considerar que milloraven el text.
Totes les observacions i al.legacions presentades s'han valorat seguint la
numeració de l'afticulat del text i s'han incorporat tes justificacions opoftunes i,
en el seu cas, el text que s'ha adoptat.
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Generafilat de Catalunya
Departement de Justlcia
D¡recc¡ó Genéral de Dret
I d'EntltatÉ Jur¡dlqqes

També s'ha aprofitat el tràmit per fer algunes adaptacions i modificacions del
, text per raons de tècnica legislativa, pe salvar algun error o omissió, àdhuc per
dotar de coherència el text resultant de l'acceptació d'algunes al.legacions.

Exposició dê motius
lgualment, en el marc de les prevÍsions contingudes en el llibre tercer del Codi civil de

Catalunya, i a l'empara de les competències de la Generalitat en matèria de declaració

d'utilitat pública de les associacions i I'aplicació dels beneficis fiscals de les associacions i

fundacions, aquesta llei també incorpora la necessària regulació sobre el règim jurídic del
protectorat de les assocÍacions que gaudeíxelr de la dita declaració, atesa la competència
exclusiva que liEstatut d'autonomia de Catalunya li atorga en matèria d'associacions, amb la
finalitat de dotar-lo de les potestats necessàries per a I'exercici recte de les funcions que té
encorhanades.

AL. LEGACIONS PRESENTADES
Al.legació núm.7
Oficina Antífrau
L'Exposició de motius omet tota referència al títol competencial en què troba empara fa
present íniciativa.

En el ças àe les aséociacions, a més, i a diferència del que passa amb les fundacions, ni

tan sols no es fa al.lusió.a cap mena de marc legaf. En la mesura que l?vantprojecte
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'aft. .L2.3 de'I'Avantprojecte es remet al' "procediment
corresponent". i

Tanmateix, la Generalitat no té una regulació pròpia sobre el procediment de declaració
d'utilitat pública, mancança aquesta que hauria de'ser salvada mitjançant lbportuna
modificació del Uibre tercer dél CCCat en el sentit d'introduir-hi un règim jurídic propi
relatiu al procediment de declaració d'utilitat pública.

J ustíficació de I ãcceptaôió:
s'accepta l'al-legació referent a la conveniència d'especificar en l'exposició de

motius, igual com es fa respecte de les fundacions, al marc normatiu regulador
de les competències de la Generalitat en matèria d'associacions d'utilitat pública,
i es fa un nou redactat de tot el paràgraf 10 de f'apartat I de I'exposició de
motíus, el qual substitueix I'actual.

Te>G que s'adopta
Igualment, aquesta llei també incorpora la necessària regulació sobre el règim
jurídic de l'òrgan de supervisÍó de les associacions que gaudeixen de la dita
declaració, atesa la competència exclusiva que I'Estatut d'autonomia de
Catalunya li atorga en matèr¡a d'associacions, amb la finalitat de dotar-lo de les
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Potestats necessàr¡es per a l'èxercici recte de les funcions que té encomanades.
Aquestä regulació s'emmarca en les þrevisions cont¡ngudes en el llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, i s'empara en les competències de la Generalitat en
aquesta matèria derivades de la Llei orgàn¡ca tlz}O2, de22 de març, reguladora
del dret d'associació, del Reial decret 1266/2OO7, de 24 de setembre, de traspàs
de funcions de l,Administració de l'Estat a ia Generalitat de Catalunya en matèria
de declaracíó d'útilitat públÍca de fes associacions i aplicació dels beneficis fìscals
a associacions i fundacions i del Decret 6/2008, de 2L de gener, pel qual
s'assignen al Departament de'Justícia les funcions traspassades a la Generalitat
de Catalunya en aquesta matèria.

Arran de l'acceptl¡ció de les diferents al.legacions presentades s'han modificat
díversos apaftats de gqirebé la totalitat de l'exposició de motius-

Ahlegació prèvia
Oficina Antifrau
Proposta d?ddició d'un nou títol ded¡aat als deures de transparència en matèria
de fundacions i associacions declarades d'utititat pública
Un dels àmbits als que lOficina Antifrau atorga més reltevància per.la seva estreta relació
amb aspectes tán essencials com el del rendiment de comptes, precisament quan la
confiança de la ciutadania en leb seves institucions (públiques, però també privades) es
troba en entredit, és [a transparèncía.
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 posÍtivament, considerem
que la present iniciativa normativa ofereix prou recorregut com per: aprofundir-hi de
forma més decidida.
És la llei dirigida a regufar les funcions de supervisió'sobre aquesta categoria de persones
jurídíques (fundacions i associacions declarades d'utilitat pública), i' no el Codi civil, el
marc idoni per establir determinats deures relacionats amb la transparèncla. I això és

' així perquè aquestes obligacions condicionen de forma essenciat el contingut del dret a
saber de la ciutadania. Mentre que d'altres deures i obligacions tle,les referides entitats
jurídiques es circumscriuen a l'estricte åmbit de control' i inte¡venció administrativa
(consignats al Codi cívil), el compliment dels deures de transpa.rència -facilitant la

' corresponent informació- no només ha de respondre a les necessitats de dita superwisió
sinó que també ve cridat a satisfer l'interès de la ciutadania en el seu coneixement. Atesa
la naturalesa d'aqueEta darrera informació com a informació pública, els òrgans de
control passen a ser-ne els detentadors i a convertir-se en instruments garants ¡

responsables de la seva difusió, dhcord amb la normativa sobre transparència i accés a
la inlormació pública d'imminent entrada en vigor.
Per exterioritzar i fer encara més visible aquest'instrument d'informació pública al seruei
del retiment de comptes, dotant-lo de substantivitat pròpia en aquesta llei, és pel que
suggerim addiçionar un nou títol específic.
La sistemàtica de la norma ara considerada faria aconsellable que aquest nou contingut
trobés encaix en el text projectat en un moment immediatament anterior ala regulació
del règim sancionador, de talforma que passaria a constituÍr et penúlt¡m títot de la llei.
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El nou títol hauria de ser aplicable tant a les fundacions com a les associacions
declarades d'utílitat pública, ateses les finalitats d'interès general q.ue totes elles
persegue¡xen, denomínador comú al que fa al.lusió l'Exposició de motius i justifica
l'Avantprojecte.

f. Deures de t!'ensoarència de les fundacions i les associacions declarades
d'utilitat púþlica.

El deures de transparència exiþibles han de ser modulats ên funci6 defs diversos nivells
'de subjecció de les entitats dãcord amb les següents circumstàncies:
1. Fundacions i associacions declarades d'utilitat púbtica: 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 ¡ntermedi),
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 r:ègim jurídic de les fundacions i associacions que, en essència, es
recullen en el Llibre tercer CCCat;

Caràcter general (aplicable a totes les persones jurídiques).
Publicita! oficial dels actes de fusió, escissió i cessió (art. 314-1.5¡ 3L4-2.5i art. 314-7

-per totes les entitats-; art. 335-2 ¡ 335-3 -per les fundacions-).
Publicltat registral (art. 315-1 i 3L5-2 -per totes les entitats-; art. 32L-5 i 324-21p..
associacions-; art. 337-L.4, 331-4.1 -per fundacions-).

Associacio4s declarades d'utilitat pública. Transpafència co.mptable a efectes registrals
(art. 322-15 apt. 2 -comptes anuals, memòria d'activitats i informe d'auditorÍa, si

escau:); transparència cornptable de lliure accés (arl. 322-75 apt. 3).
Associacions perceptores de fon3 públics (o que recorren a câptació 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
complime4t del codi de conducta-; 333-11 -auditoria de comptes, si escau-).

Partint de I'anterior, el que suggereix l'Oficina Antifrau és incrementar l'exigència de
transparència amb la imposició de deuies addicionals en els casosr i en la mesüra, que
les entitats jurídiques objecte dè 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 éntitats jurídiques, ja. sigui
per llurs respectius òrgans de supervisió, prèvía comunicació per aquelles a aquests de la
informació:

4
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1. Informació reflevant, actualitzada i veraç sobre l'brganització de l'entitat que en tot cas
ha d'incloure fes dades ielatives a fbrganigrama actual¡tzat que identifiqui a les persones
responsables de l'entitat, I'estructura directiva i el govern, així com a la missió de
I'entitat i a la seva programació d'activitat. Part d'aquest contingut té el seu origen en la
previsió cont¡nguda en fãrt. 7e) de llvantprojecte respecte de la qual ja hem
argumentat més àmunt la conveniència de traslladar-la aquí.
2. Posar en'coneixement dels òrgans de supervisió tota situació de conflicte d'interessos
de què I'entitat jurídica hagi tingut notícia sénse 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 efectds, 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 òlgans de supervisió els codis de conducta o ètics,els
balanços socials, els informes dels òrgans de control íntern i de qualsevol altre
ínstrument adreçt a la transparèncía que aprovin les entítats. Aquest suggeriment
incorpora les previsions dels apartats 2 i 3 de l'articfe 10 del present Avantprojecte
respecte de les quals ja hem argumentat més arnunt la conveniència de tr'aslladar-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 stha dít, quan les fundacions i associacíons
tinguÍn la consideració de sector públic també haurän de sotmetre's, doncs, plenament a
la legísfació específica en matèria de transparència i accés a la informació pública que es
trobi vigent en cada moment.

If, Deures de transoarència dels òroans_de éontrol
Els òrgans de supervisió regulats en aquesta llei, en la mesura que integren
lbrganigrama d'un defs departaments én els que es divideix lldrninistració 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 sentît, suggerim que el present Avantprojecte estableixi I'obliçjació 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 lleí),
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'Ava ntprojecte).
3. Sancions imposad.es per infraccions molt greus i greus (tal bom s'ha proposat en
comentar l"rt. 32). t
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4. Consultes d'interès general i la seva respösta (referides als art- 6 i 12).
5. Conflictes d'ínterès de què puguín tenir coneixement els òrgans de supervisÍó

Jrlstlficació de la trahiacció
S'accepta la inclusió d'un nou capítol dins del títol 1, el qual passa a tenir el nom
de "Dísposicions general i transparènciq", pêls motius següents:
Amb .caràcter general cal compartir les argumentac¡ons cont¡ngudes en les
al.legacions sobre la transparènCia, en allò que fa referènc¡a a la impoftància
d'aquesta com a garant del dret a saber de la ciutadanía, així com en allò relatiu
al fet que els òrgans de control (en allò que aquí afecta, el protectorat i l'òrgan
de supervisió de les associacions d'utililat públÍca) corn a garants i responsables
de'la difusió de la informació pública d'aquestes entitats.

Amb tot, cal fer notar la contradicció en la que incorre l'Oficina quan considera
(respecte de l'afticle 15 de I'avantprojecte) que tractant-se d'una norma relativa
al règim jurídic que afecta el cont¡ngut oblígacionál de les entitats hauria de
regular-se en el CcCat i no en la Llei de protectorat, mentre que respecte de la

transparència sosté el contrari

Tractant-se d'entitats de naturalesa privada que no tenen ànim de lucre,'s'estima
que no se'ls pot extrapolar la regulacíó sobre, transparència aplicable a les
societats de.capital cotitzades, continguda en la Llei del 'rnercat de valors en
matèria d'oblÍgacions informatives, ni la relativa a les entitats del sector públic i

les persones que formen paft dels seus. òrgans de govern, tal i com es desprèn
de les peticions de I'oficina en parlar dlexigència d'incrementar la transparència a

través d'im posicions addicionals.

S'estima que cal potenciar la transparència de les entitats, tan a través de la
informació que aquestes. facin pública pels seus webs i d'altres conductes, com la

que ofereixin els òrgans de supervisió d'aqúestes entitats, tenÍnt en consideració
tant el mida de les entitats, com les seves fonts de finançament o d'altres
aspectes rellevants a aquest efecte, per be que amb els cohdicionants a que s'ha
fet referència fins ara. I amb el ben entès que la transparència, el grau de
subjecció a aquesta i els instruments per fer-la efectiva respecte de IeE

fundacions vincu al sector lic no pot ser objecte de tractament en la
norma objecte de la present memòria atès que, per raons de competència i

especialitat, s'ha de regular en la normativa corresponent a les entitats del sector
públic;

El Text que s'Íncorpora queda redactat a continuació de lãrticle 3,

Article 2. Naturalesa jurídica i dependència funcional
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Generalitat de Calalunya
Deparfament de Jusgcia
Direcció General de Dret
I d'Entftats Jurldlques

1. El protectorat és l'òrgan de I'Administració que té encomanada la funció de
facilitar I'exercici recte del dret de fundació i d'assegurar que el funcionament de
les fundacions s'ajusti a la legalitat v¡gent en els termes establerts a l.'article 336-
2 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
2. Lhcció del protectorát s'exerceix per mitjà dels òrgans del Depaftament
competent en matèria de fundacions i, en alfò que afécta les fundacions
especials, a través de I'esmentat departament així com també del competent en
matèria de'caixes d'estalvis en els'termes establerts per I'article 67 del Text
refós de la Llei de caixes d'estafvis de Catalunyar aprovat pel Decret legislatiu
L/2008, d'11 de març.
3. En allò que afecta leg associacions declarades d'utilitat. pública, les funcions de
supervisió abasten el registre i I'assessorament ,de les associacions que
gqudeixen de l'esmentada declaració d'utilitat pública.

AL.LEGACIONS PRESENTADES
Al,legació núm.2
A¡ticle 2
Ofîcina Antifrau
Pel que fa I'incís inicial de I'apartat primer del precepte, i atès que el protectorat més
que un òrgan és una funció admînistrativa, suggerim que sigui modificada la redacció en
aquest sentit.
Atès que més endavant argumentarem fa conveniència de què aquest Avantprojecte
derogui la regulació del protectorat en el CCCat de Catalunya, recomanem suprimir la
remíssió que es fa a I'articte 336-2 CCCat.
En,relació amb I'apartai 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 supeÛis!ó; alhora, definir la seva finalitat, per la qual
cosa, proposem traslladar aquí allò que preveu lhrticle 11.1 del mateix Avantprojecte:
<Les funcigns de supervisíó 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 pet

manteniment dels requisits i condicions qup motivaren tal declaració>; i assenyalar quin
és l'òrgan competent mitjançant:elqual s'exerceix dita supervisió. Finalment, recomanem
eliminar d'aquest apartat la referència a funcions concretes de supervisíó atès que ja es
concreten rnés endavant (article 12).
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Justificació de la no acceptac¡ó:
No s'accepta, perguè con:ídqrelr Sgg e_l.prctectorat gi_g_s_11! ò¡g.an, el qual està
adscrit al Departanrent q"" té 

"*".-"*¿õi"Tfuñ"''otË'èr""Ëles fundacions i

les associacions declarades d'utilitat pública. A més es consider.a que qualsevol
funció administrativa ha de ser exercida per un þrgan, tal i com ho r:ecult
l'avantprojecte, motiu pel qual la remiss_ió a l'article 336-2 és necessària. La

norma en tramitació té com a objectiu complementâr i desenvolupar la regqlació
del cccat, no buidar-lo de contingut, rnotiu pel qual no és procedent, n¡. per
raons d'opoftunitat jurídíca ni de tècnica normativa derogar els p_receptes del
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Generalítat de Catalunya
oepartament de Justíc¡a
D¡recc'ró Genefel de Dret
i d'Entitab Jurídiques

Codi civil de Catalunya sobre el protectorat. Malgrat que es tracta d'una funció,
s'ha d'exercir ineludiblement mítjançant un òrgan administratiu, motiu pel qual
l'Avantprojecte conté.una referència a lôrgan.

Pel que fa a l'apartat 3, considerem que la sistemàtica emprada és la correcte:
L'apartat 2, esmenta lès funcions de superuisió de les fundacÍons i I'apartat tres
les de les associacions.declarades d'utilitat pública.

Encara i així, arran de l'al.legació Al.legacíó núm. A)Vallbé advocats,
presentada a l'article 3, 'per raons de tècnica legislativa, proposem una
transacció consistent en modificar l'apaftat 3 de.l'article 2.

Text que s'adopta
3. En allò que afecta les associacions declarades,d'ut¡l¡tat pública, l'òrgan de

supervisió exer.ceix les funcions de registre i assessorament de fes associacions
que gaudeixen de I'esmentada declaració d'utilitat pública.

Article 3. Àmbit d'actuació
LAdministració estén les seves potestats:
a) Sobre les fundacions que exerceixen majoritàriament la seva activÍtat a

Catalu'nya i, en allò que els resulti d'aplicació dhcord amb el llib¡'e tercer del Codi

civil de Catalunya, sobre les delegacions de fundacions estrangeres.
b) Sobre el manteniment dels pressupòsits de les associacíons declarades

d'utilitat púbtica sotmeses a la legislació catälana.

AL. LEGACIONS PRESENTADES.

Al'legació núm. A)
Vallbé advocats
LAvantprojecte incorre en un duplicitat de regulació del que seria l'àmbit d'actuació de
lAdministració (article 3) i de lâmbit d'actuació del protectorat (article 4), emprant. una

terminologia dÍferent en ambdós artlcles, i efectuant una remissió al CcCat. quer en

matèria de fundacíons, acaba conduint al mateix àmbit d'actuació: les fundacions que

exerceixen rnajor¡tàr¡anrent la seva activitat (o llurs funcions) a Catalunya,

En aquest sentit, considerem oportú clårificar l'àmbit d'actuació, unifìcant la fórmula o

: procediment per definir liàmbit dlactuació de lAdministració i del protectorat.

Justificació dé la transacció:
El text de I'Avantprojecte estableix, de forma genè.rica, l'actuació de
I'administració. En el títol 2, es regula'el protectorat de les Fundacions i en êl
títol 3 es regula l'òrgan de supervlsió de les associacions declarades d'utilitat
pública. Per tant, la voluntat va ser diferencîai els tres supòsÍtS; en cap moment
es duplica la regulació, sinó que es diferencia cada supòsit:
Tot i així, considerem que és necessari fer un aclariment del text i per tant
proposem una transacció en I'afticle 2.3. de l'Avantprojecte. 
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Generalilat de Catatunya
Depaftamentde Justíc¡a
Direcc¡ó General de D¡et
I d'Entitats Jurídiques

Text que s'incqrpora

Títol 1. Disposicions generals i transparència

Capítol l. Disposicions generals

Article f . Objecte de la llei
Igual

Articfe 2. Naturalesa jurídica i dependència funcional
1. El protectorat és l'òrgan de I'Administració que té encomanada la funció de
facilitar l'exercici recte del dret de fundació i dãssegurar que el funcionament de
les fundacions s'ajusti a la legalitat vigent en els termes establerts a I'article 336-
2 del llíbre tercer del Codi civil de Catalunya.
2. L'accÍó 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 depadament així com també del competent en
matèria de caixes d'estalvis en els termes establefts per I'article 67 del Text
refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu

U2OO8, d'11 de març.
3. En allò que afecta les associacions declarades d'utilitat pública, l'òrgan de
supervisió exerceix les funcions de registre, assessorament i verificació de les
associacions que gaudeixen de l'esmentada declaració d'utilitat públíca.

Article 3. Ambit dãctuació
Igual.

Capítol 2. Transparència

Article 4. Concepte i subjecteà responsables
l.La transparència és un bé públic essencial que coadjuva a generar confiança de
la societat en les entitats.
2.Correspon a les fundacions i associacions d'utilitat pública fer efectiva la

transparència de llurs organitzacions.

Article 5. Abast de.la transparència
1. L'abast de la transparèncÍa ha de ser suficient per donar resposta al
compromís ètic de retre comptes dava.nt fa ciutadania i els grups d'interès, fent-
los accessible la informacíó rellevant, actualitzada i veraç sobre I'organització.
2. El compromís de les entitats amb la societat, els grups d'interès i les
administracions comporta que la informació rellevant sigui accessible i fàcilment
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Gefl eralítat de Cetalunya
Departament de Jusffcia
Direcc¡ó General de Dret
I d'Entltats Jurldfques

localitzable en la pàgina web de, l'entitat, així com en qualssevol altre mitjà
accessible al públic.

Article 6. Informació rellevant
1. Als efectes d'allò que disposa l'afticle 5, la'informació rellevant com a mínim
ha d'íncloure lés dades sobre la mÍssió de I'entitat, I'estructura directiva i de
govern i els resultats de les activitats desenvolupades,

2.En particular, tenen la condició d'informació rellevant que ha de ser accessible.

a la ciutadania:

a) Els fins de les entitats, les seves activitats i els beneficiaris de la seva
actuació.
b) La mlssió, els valors i lès principals línies estratègiques d'aqtuació.
c) Els estatuts i la composició dels òrgans de govern, de l'equip directíu i

l'estructura organitzativa. .

d)Les adreces de corieu postal i electrònlc i la pàgina web a les quals es pot
adreçar el públic en general.
e) Els projectes desenvolupats i el col.lectiu de persones beneficiàries ateses,

f) Els estats fi.nancèrs i els resultat de les activitats desenvolüpades, mesurats a
través d'indicadors clars i 

. 
comunarnent accep[ats per les entitats del tercer

sector per avaluar el desenvolupament de les activitats.
g) El Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió.
h) El balanç social.
i) El programa i la memòria anual d'activitats.
j) L'informe de govern corporatiu..
k) L'informe anual de codi de conducta.
l) Els concursos i les licitacions.
m) Els índicadors de qualitat.

2. Mitjançant ordre del departament competent en matèria de fundacions i
associacions es determinarà el nivell de subjecció de les entitats als instruments
de transparèncía a que fa. referència i'apartat precedent, atenent al

dÍmensionament de les entitats i I'origen de les fonts de finançament.

Per tant arian de la incorporació dels nous articles 4t 5 a 6, s'han de
renumerar tots els articles segiients de I'avantprojecte.

Títol 2. El protectorat de les Fundacions

AL..LEGACTONS PRESENTADES
Al'legació núm,3
fttol 2.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justlcia
D¡recció General de oret
i d'Entítats Jurfdlques

OfÍcina Antifrau
L'objecte d.'aquest Títol (art. del 4 a|.10 de llvantprojecte) coincideix amb l'objecte del
Capítol VI del Llibre ter.cer del CCCat. Raons de tècnica norrnat¡va així com els principis
d'especialitat i seguretat jurídica, farien aconsellable evitar duplicitats i eventuals
incoherències, én aq.uest cas, a través de la derogació de la major part del referit Capítol
VI del CCCat.

En concret, suggerim:

Primer; la subsístència d'un article únic en el Capítol VI del CCCat resultat de la refosa
dels actuals articles 336-1 ,336-2 apt. 1 (conceþte, abast í missió del protectorat).

Segon; eliminar 336-2 apt. 2 (funcions del protectorat), que restaria substituît pels art.6
a 10 del present.Avantprojecte.

Tercer; incorporar el contingut de l?ctual article 336-3 CCCat al Capítot 2 del Títol 5 del
present Avantprojecte (règim sancionador).

Quaft; incorporar el contingut de l'actual article 336-4 CCCat a l'article g del present
Avantprojecte (funciohs de supervisió del protectorat).

Cinquè; i a mode de conclusió, cal preveure les disposicíons derogatòries que siguin
necessàries per dur a terme els anteriors suggeriments.

Justificació de la no acceptac¡ó:
Encara que els suggeriments que recullen ionsiderem que mereixen un estudi detallat,
discrepem .de la proposta de derogar la major part del capítol VI, del T-rtol III, del Llibre
III del Codi civil de Catalunya. El que el contÍngut sigui -parcialment i, sobre tot, des
d'un punt de vista administratiu- objecte de deseirvolupament per una llei especial, no
justifica, al nostre entendre, aquesta derogació.

El Cap. VI ha de mantenir la seva vigència, atès la consideració de la regulació del Codi
cívil de Catalunya com "legislació civil general i substantivar, en quant recull la normativa
bàsiea i els criteris que han d'orientar les funcions i l'actuació del protectorat.

Article 5. Finalitats del protectorat
1. El protectorat ha de vetllar perquè es compleixin les fìnalitats fundacionals, les
disposicions legals i els estatuts de les fundacions i perquè es respecti la voluntat
fundacional.,
2. Lãcció del .protectorat s'exerce¡x respectant lhutonomia de gestió ¡

funcionament de les fundacions i les associacioris declarades d'utifitat pública.
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Gener^âliH de Calalunya
Departament de Jusfcia
D¡reccfó General de Dret
¡ d'Enütats Jur¡dlques

Lãpartat segon de l'article estableix:
<<2. L'acció. del protectorat s'exerceix respectant l'autonomia de gestió ¡

funcionament de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública.>>

La norma fa extensiu, per error, l'exercici de l'accié del protectorat a les associacions

declarades d'utilitat pública. Convé eliminar la referència a aquestes darreres.

Justificació de I'acceptació:
S'accepta, gs transacciona un redactat d'acord ámb el contingut de fa LleÍ

Têxt que s'a.dopta
2. L'acció del protectorat s'exerceix respectant
funcionament de les fundacíons.

I'autonomia de gestió i

Capítol 2. Funcions del'protectorat en relació amb les fundacions

AL.LEGACTONS PRESENTAD E9

Al.legació núm.S.
Capítol 2,
Oficina Antifrau
Convé eliminar, per sobrera, l'expressió "en relacfó amb les fundacíons"

J ustificació de I'acceptació :

S'accepta per räons'de tècnica legislativa

Text que s'adópta
capítol 2. Funcions del protectorat

Informe d?l.legacions Autorítat Catalana de, Protecció de Dades
L'article 7.e) del projecte (segurament la numeració correcta hauría de ser afticle 7.1.e))
preveu entre les funcions del protectorat"Promoure Ia transparència.de les fundacions,

coma element .generador dè confiança i credibilitat, través del foment d'accions

adreçades a fer públíca Ia:informacíó rellevant, actualiZada i veraç sobre Ibrgani2ació,
que ha d'íncloure com a mínim les dades relatives a la missió, I'estructura directiva i el
govern, e[s estats fínancers i el resultat de les seves activitats." :

En principi, el compliment d'aquestes previsions no ha de comportar la difusió de dades

de caràcter personal. Ara bé, en'relació amb algun dels aspectes previstos en aquest

apartät es poden plantejar alguns dubtes sobre la possibilitat de revelar dades de

caràcter personal (si més: no, dades identificatives), per exemple a I'hora de promoure la
transpal'èncía en ielació amb l'estructura.

Atès qué I'esmentada transparència dóna lloc a una difusió o comunicació d'informació, i

que l'article 11 de ta LOPD requereix que en cas de no disposar del consentiment de la
persona afectada és necessari queuna llei habiliti la comunicació de dadep, quan aquestes

siguin de caràcter personal, en el cas que a través d'aquesta referència a la transparència

es pretengui donar diiusió a informació personal sobre persones vinculades amb la fundació

o I'associació serla convenient que en el text de la llei es preveiés d'una forma rnés clara-
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Generalitaf de Catalunya
Departament de Justícia
D¡reccló GeneËl de Dret
¡ rfEnutats Jurldiques

Article 7. FuncÍons de foment i col.laborac¡ó
Corresponen al protectorat les funcions de foment i col.laboració següents:
a) Promoure I'activitat fundacional ¡mpulsant la part¡cipac¡ó social o individual en
el desenvolupament del dret de fundació.
b) Incentivar les fundacions per tal que adoptin polítiques corporatiùes per a

I'estudi i la difusió de I'impacte social de l'activitat anual desenvolupada.
c) Promourê la creació d'òrgans de control intern en el si de les fundacions amb
la finalÍtat 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 defs notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de
béns mobies, amb la finalitat d'assolir la necessàría 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 crediÞilítat, a través del foment d'accions adreçades a fer públìca la

informació rellevant, actualitzada i veraç sobre lbrganítzació, que ha d'incloure
com a mínim ies dades relatives a la missió, l'estructura directiva i el govern, els

estats financers i el resultat de les seves activitats.

Ð 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 dãutoavaluació periòdica dels patronats de les fundacions
per tal de mesurar l'efectivitat de la seva actuació per a la consecució de les
fina litats fundaciona ls.

2. En l'exercici de les'seves funcions, el protectorat pot sol.licitar la informació o
assistèncía dels òrgans i entitats.de les diferents administracions públiques.

AL. LEGACIONS PRESENTADES
Al-legació núm.7
Article 7¡h)
ICD
Addicionar una nova funció, I'h), a l'article 7. Funcions de foment i col'laboració, en el
termes següqnts:
h) Fomentar la irnplementació d'actuacions internes i externes que afavoreixin la igualtat
efectiva de dones í homes, i la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones
dins les pròpies organitzacions.

Justificació de la no acceptaciól
És una norma de marcat caràcter administr¿tiu i no pot imposar uns criterís a

unes entitats el caràcter de les quals és purament privat.

Al.legació núm,6.
Artícle 7.7
Oficina Antitrau
Segons aquest article:

It
E
tl
._a

Èi

t:

"a

::

l3 H:tcARoltIEl D€L PRo fEcfERAT\18 rl 2Ot 3 IE¡lôRlA coNuTEs I
AIIEGAC|OiùS PFVÀtuDú' lt 1l 13 15.{5



Generalilat d9 Catalunye
Departament de Jusücía
D¡reccíó General de Dfet
¡ d'Entitats Julld¡ques

1. Amb caràcter preliminar i merament formal, constatem que.manca numerar el primer
apartat del precepte.

Justificació de I'acceptació:
Pel que fa a la manca de numeració de l'apaftat 1, s'äccepta ja que es considera
que és una errada que s'ha de corregir. Ara bé, com també s'accepta el fet de
traslladar l'apartat 2 a l'article 18, aquesta al'legació queda sense sentít, ja que
lãrticle queda amb un únic apartat. A més, en la mateixa línia, els continguts
dels articles 7 i 18 que fan referència a la col.laboració amb altres entitats i

admÍnistracions, es redacten de nou en el si de lhrticle 18.

Al.legació núm,7,
Article 7.2.
Oficina Antifrau
2; Pel que fa al contingut de la norma, entenem qüer'en þuritat, la col.laboració no és

una funció per la qual cosa suggerim que en sigui eliminada la referènciâ en el propi títol
de l'afticle i que, pel mateix mgtiu, I'apartat 2 de I'afticle 7 hauria de ser traslladat
amb coherència a I'article 18. : '

3. En relació arnb la lletra e) de I'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 I'Avantprojecte d'aquesta funció
de promoció de- la transparència, la qual ha de ser exe¡:cida d'acord amb lés obligacions
que en aquesta matèria derivin del corresponent Títol d'aquesta llei així com de la

legislació aplieable sobre accés a la informació pública.

Suggerim, peròn la supressió de I'incís <<com a elernent generador de confiançb i

credibifitat, a través del foment d'accíons adreçades a fer pública la informació rellçvant,
actuáliÞada 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 actívitats>. 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.estabtir 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 aque'st 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 condicÍonar
el dret a saber de la ciutadania; itercera, tot isi sladmetés la correcta ubicàció del text
proposat a la lletra e), el seu contingut resulta incomplet (limitat a l'organiÞació) i

contradictori (s'esmènten exemples que excedeixen de lãmbit merament organitzatiu).

Justificació de I'acceptaciór
S'accepta modif¡car el títol de I'afticle en el sentÍt d'eliminar el térme
"col.laboració" per raons de congruència normativa i portar l'apartat 2 a I'article
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Generalitat de Catalunya
Deparfament de JustÍcía
D¡recc¡ó Generâl de Dret
i d'Entilats Jurídlquæ

18 i també per congruèncÍa es cons¡dera que cal traspassar a l'article 18 la lletra
d).

Al-legació núm,8.
Article 7. e)
Oficina Antifrau
3- En relació amb la lletra e) de I'apartat primer cal destacar, en efecte, la importància
cabdal de promoció de la.transparència i el paper destacat que al respecte venen cridãts
a desenvolupar e[s poders púbtics com a subjectes dlrectament obligats a retre comptes.

Per aquesta raó valorern molt posítivament la inclusió en l'Avantprojecte d'aquesta funció
de promoció de la transparència, la quaf ha de ser exercida d'acord amb les obligacions
que en aquesta matèria derivin del , correspone¡t. Títol d'aquesta llei així com de la

legislació aplicable sobre accés a la'informació públicei.

Suggerim, però, la supressió de f inqís <<com a element generador de confiança ¡

credibilitat, a través del foment d'aicions adreçades a fer pública la.inforrnació rellevant,
actualitzada í veraç sobre lbrganització, que ha d'incfoure com a mínim les dades
relatives a la missió, I'estructura directiva i el govern, els estats financers i el resuftat de
les seves activitats>>. Aquêst suggeriment es fonamenta en les raons següents: prirnera;
en un ordre lògic, abans de definÍr 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 júrídiques afectades; segona, i com ja s'ha dit, la relació dãquestes 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 tiansparència
transcendeix de les relacions entre les fundacions i el protectorat perquè pot condicionar
el dret a saber de la ciutadania; i tercera, tot.í si s'admetés la correcta ubicació del text
proposat 'a la lletra e), el seu contingut resulta incomplet (limitat a lbrganització) i

contradictori (s'esmenten exemples que excedeixen de l'àmbit merament organiÞatiu).

Jubtificació de I'acceptació:
S?ccepta parciálment. pels motius següents

Amb caràcter general cal compartir les argumentacions contingudes en les al.legacions

sobre Ia transparència, en allò que fa referència a la impprtància d'aquesta com a garant
del dret a saber de la ciutadania, així com en allò refatiu al fet que els òrgans de control
(en allò que aquí afecta, el protectorat i lôrgan de supervisió de les associacions d'utilitat
pública) com a garants i responsables de la difusió de la informació públÍca d'aquestes
entitats.

Indicar que, tractant-se d'entitats de naturalesa privada que no tenen ànim de lucre,
s'estima que no se'ls pot extrapolar la regulació sobre transparència aplicable a'les
societats de capital cotitzades, continguda en la Llei del mercat de valors en matèria
dbblìgacions informatives, ni la relativa a les entitats del sector públic i les persones que

formen part dels seus òrgans de govern, tal i com es desprèn de les peticions de I'oficina
en parlar d'exigència d'incrementar la transparència a través d'imposicíons addicionals.
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Generalitat de Catalu nya
Deparfament de Justícia
Þirecció Geneml de Dret
I d'Entlúatr Jurldíques

Finalment indicar'que en allò que afecta la publicitat dels confl¡ctes d'interessos i de les

declaracions responsables, s'estima que no procedeix admetre-ho atès que es tracta
d'una ínformació que forma part de la memòria anual defs comptes que ja són púbtics. I
el mateix es predica de les sancions que, en inscriure's al full registral de I'entitat també
gaudeix del.beneficÍ de publicitat quê persegueix l'al.legació formulada.

Text que s'adopta
Article 7. Funció de foment
Corresponen al protectorat les funcions de foment i col.laborac¡ó següents:
a) Promoure lãctiviiat fundacional impulsant la participació social o individual en
el desenvolupament del dret'de fundació.
ó) Incentivar les fundacions per tal que adoptin polítiques corporat¡ves per a

I'estudi i la difusió de I'impacte soc¡al de I'activitat anual desenvolupada.
c) Promoure la creació d'òrgans de control intern en el si de les fundacions amb
la finalitat que desenvolupín accions de control sobre la gestió i la regularitat dels
procesSos í procediments interns d'actuació.
d) Promoure la transparència de les fundacions, mitjançant ef foment dels
mecanismes a que fan referència els articles 4, 5 a 6 d'aquesta llei.
e) 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.

.f) Promoure polítiques d'autoavaluació periòdica defs patronats de les fundacions
per tal de mesurar i'efectivitat de la seva actuació per'a la consecució de les

finalitats fu ndaciona[s.
2. Les funcions relatives a la trañsparènc¡a a que fa referència la. lletra d), el

protectorat les du a terme a través de l'anàlisi dels codis de bon govern i bones
pràctiques de gestió, els balanços socials, els informes dels codis de controf
intern i quaissevol altra instrument adreçat a la transparència i que facin públics

les entitats. A aquest efecte, I'aprovació dels diferents instruments 'de

transparència s'han de comunicar al protectorat.

Article 8. Funcions de registre.
Corresponen al protectorat les funcions de registre segtients:
a) Inscriure la constitució de, les fundacions, dels 'fons especials i de les

delegacions d'entitats regulades per altres lleis que s'hagin d'inscriure a

Catalunya.
b) Quatificar el iontingut dels actes inscriptibles, d'acord amb el que resulta dels
documents en vi¡tut dels quals se sol:licita la inscripció i dels assentaments
registrals.
c) Inscriure les modificacions d'estatutS¡ la fusió, I'escissió'i, quan escaigui, la

dissolució de les fundacions i dels seus fons especials.
d) Certificar i emetre notes 

'simples informatives sobre els assentaments
registrals. La publicitat es fa efectiva per mitjans electrònics.
e) La resta d{actes a què fa referència I'article 3L5-2 del Codi civil de Catalunya.
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General¡tåt de Catalunya
Dèpartamont dê Justfcla
D¡rcccaó General de Drèt
¡ d'EnlÍtats Juridf ques

Informe d'al-legacions Aatoritat Catalana de Protecció de Dadês
L'article I de l'Avantprojecte de fleiregula el regístre. Pel que es desprèn d'aquest article, en
aquest registre es pot recollir informació de caràcter personal de les persones que
protagoniÞen els actes inscribibles (p. ex. persones que participen en la constitució) itambé,
pel que es desprèn de I'article 35.1 en refacíó amb el 27, de les persones responsabtes
d'infraccions previstes en aquesta llei.

Des del puht Oe vista de la normativa de protecció de dades, i tenint en compte les
previsions ja esmentades de I'article 11 de la LOPD, seria conveniènt que la llei establís el
regim de publicitat dels actes inscrits.

Al respecte cal tenir en compte que,si bé I'article 315-1.1 del Codi Civil de Gatalunya
estableix que "e/s registres de persones jurídiques dependenfs de la Generalitat son
públics , I'article 315-8.4 del mateix Codiestableix que "La publicitat formal s'ha de fer
complint les normes sobre protecció de dades persona/s', la qual'cosa, tampoc no clarifica el
règim de publicítat apilicable.

AL. LEGACIONS PRESENT. ADES
Al-legacïó núm.9.
Article 8.
Oficína Antifrau
En.la mesura que proposem la derogació de l'article 336-2 apt. 2 CCCat recomanern que
es tinguí especial cura en recollir les facuftats compreses en les lletres a) i b) del.
precepte a derogar.

Justificació de la no acceptació:
No, en coherència amb la decisió de no suprimir articles CcCat.

Al'legació t¡úm. 2.
Article 8,f)
rcD
Addicionar una nova funció, la f), a l'article I Funcions de registre, en els termes
següents:
f) Impulsar lhdequació dels programes i de les aplicacions informàtiques necessàrÍes per
tal d'incorporar la variable sexe en els procediments de recollida de dades referents a
persones per tal de conèixer, amb finalitats exclusivament estadístiques, les diferents
situacions, condicions i necessitats de les dones i els homes en lãmbit d'intervenció de
les fundacions,

Justificació de la no acceptac¡ó:
No s'accepta atès què, per raons de tècnica legislativa, no correspon regular a

través de dispoèicions normatives aquells aspectes que es poden fer efectius
sense necessitat d'una norma.

ê

f'

I

I

I
I

Article 9. Funcions de superùisió

17 H:ìCAROìJ.LE DE- FROTECÍORAT\1ô Í 2013 MEt¡öfi¡,q CO}¿SULTES I
¡lILreACþtls PFVAdoc DdJ lall.13 f5-{5



Gen€ralitát de calalunya
Departament de Juslcla
Direcció General de Dref
i d'Ent¡fãts Jur(d¡ques

Cdrresponen al protectorat les funcions de superv¡s¡ó i cautela¡-s que preveu el

llibre tercer del Codi civil de Catalunya.i, en particular:

a) Vetllar perquè les fundacio¡s actuÏn amb criteris d'imparcialitat i no

discriminacÍó en la determinació dê beneficiaris.
ó) 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.

AL.LEGACIONS PRESENTADES
Al-legacíó n¿im.to.
-Article 9.
Oficina Antifrau
L' article projectat disposa:
En la mesura qug proposem la derogació de I'article 336-2 apt. 2 CCCat recornanem que

es tingui especial cura en recollir les facultats compreses en les lletres d) i h) del

precepte a derogar.

Justificació de la no acceptaciól
No, ja que per coherència, com no acceptem la supressió dels afticles del CCC,

dons aquesta al.legació no es þot acceptar.

Al.legacÍó núm,77'.
ArticÍe 9.
Oficina Anìtifrau
En ]a 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.

Justificació de la no acceptació: l

No, en coherència a la decisió de no suprimir articles CCC

Al'legació n'úm,72.
Afticle 9,a)
Oficína Antifrau
Pel que fa a la lletra a) convindriä incorporar-hi el text de l'actual article 10.1 de

I'Avantprojecte doncs aquest últlrn és äescriptiu de la manera en què ha de ser duta a

terme la funció supervisora de l'article 9 a).

Justificació de l'ácceptació:
S'accepta, i s'incorpora com a punt Z de l'afticle,9 per raons de congruenc¡a,

sistemàtica i tècnica legislativa.

Al.legació núm.73,
Artícle 9.c)
Oficina Antifrau
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Gene¡-ålitat de Catalunya
Deparfament de Juslcia
Dlreccló Generál de Dret
i d'Entltab Jurldìques

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.

Justificació de l'acceptació:
Per raons de coherència normativa s'accepta l'afegit sobre les funcions
inspectores.

Text oue s'adopta
Article g..Funcions de supervisió
1. Corresponen al protectorat les funcions de supervÍsió i cautelars que preveu el

llibre tercer del Codi civil de Catalunya i, en pafticular:
a) Vetllar perquè les fundacions actuÏn amb criterÍs d'imparcialitat i no

.discriminació en la determinació de beneficiaris.
ö) Requerir el patronat per tal que adopti les mesures,corresponents per corregir
les situacions d'incompliment previstes per les lleis.
c) Exèrcir la potestat sancionadora i les facultats inspebtores en els termes que

es regulen en el Capítol 1, del Títol 5, d'aquesta llei.
Z. Les funcions de supervisió. en allò que afecta la imparcialitat i la no

discriminació, el protectorat les .realitza analttzant ets indicadors sobre la gestió

dels recursos i dels beneficiaris de lãctivitat continguts en la informació que és a
la seva disposició.

Article 1O. Transparència, imparcialitat i no discrimÍnació
1. Les funcions de supervisió a què fa referència la lletra a) de I'article 9, en allò
que afecta la imparcialitat i la no discrir¡inació, el protectorat les realiÞa
analitzant els indicadors sobre la gestió dels recursos i dels beneficiaris de
I'activitat contingùts en la informació que és a la seva disposicíó.

2. Les funcions relatives a la transparència a què fa reierència I'afticle 7.e), el
protectorat les du a terme a través de thnàlisi. dels codis de bon govern, les

guies de bones pràctiques, els balanços socials, els informes dels òrgans de

control intern de les fundacions i de qualsevol altre instrument adreçat a la

transþarència que aprtrvin i facin públics les fundacions.
3. A aquest efecte, I'aprovació dels diferents instruments de transparència
s'hauran de comunicar al protectorat.

AL. LEGACTONS PRESENTADES
Al.legació núm,74,
A¡ticle70.7î2.
Oficina Antifrau
Es proposa l'elirninació dels apt. 1 ¡ 2 de lhrticle, d'acord, respectivament, amb el que

hem ja exposat en tractar els articles 9a) i 7e).

Justificació de I'acceptació:
S'accepta el trasllat del contingut d'aquest article de la següent manera:
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Gsìerâlitat de Catalunya
Departament de Just¡c¡a
Direæló General de Dret
¡ d'EntitãÊ Juldlque€

Apartat 1: es trasllada com apartat 2. de I'article 9; apartats 2 i 3: es traslladen

com apartat 2 de l'article 7.

Per tant aquest article queda sense contingut.

Al.legació núm.75.
.Incorporació d'un nou títol
Oficina Antifrau
Pel que fa I'apartat tercer de la norma suggerim la seva incorporació al nou Títol dedicat

íntegrament a la transparència,

Justificació de I'acceptació:
Per coherènc¡a amb el que s'ha contestat en lãnterior al'legació'
S'ha incorporat com a. capítol 2 del Títol 1. Disposicions generals i transparència

Afticle.12. Funcions
Correspon a l'òrgan competent en la matèria:
1. Assessorar les associacions declarades d'utilitat pública sobre aspectes legals

que incideixen en el manteniinent dets requisits que en motivaren la declaracló

com a tals.
2. Donar publicitat de la seva declaració i de les finalitats que persegueixen.

3. Les funcíons de superuisió següents.:

a) Vetllar pet compliment dels requisits i de les obligacionô derivats de la

declaració d'utilitat pública.
b) Revocar la declaració d'utilitat pública, prèvia ínstruccié' del procediment

corresponent, en els supòsits següents:
- L'incomplirnent de la presentació de comptes anuals.
- El retiment de comptes efectuat sense respectar Ia normativa vigent.
-'La manca de presentació dels informes que els siguin requerits sobre lés

actívitats que desenvolupin en compliment de les seves finalitats.
. La destinació, segqns els esmentats informes, de . recursos a despeses

clarament no relacionades amb les activitats que permeteren l'obtenció de la

declaració d'util itat pública.
- L'indiii, deduit dels esmentats informes, d'irregularitats respecte dels ajuts,
avals, préstecs o subvencions públiilues percebúts. 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. 

ï

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 í la comprovació de la seva

adequació a la normativa viþent. Amb aquesta finalltat, l'òrgan competent també
pot sol.licitar acfariments a leb persones membres dels òrgans de l'associació,
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícía
Dirêcció General de Dret
i rl'Enf tats Juridiques

consultar fa 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 Seþuretat Socíal i sobre el cens d'activitats
econòmiques.

AT.LEGACIONS PRESENTAD ES

76,

u
1. Pel que fa l'apartat primer, suggerim que sigui valorada I'oportunítat -tal i com es
pretén fer amb les fundacions- de la formulació de consultes d'interès general.

---(-Ê4-

Justificació de la no äcceptac¡ó:
No es considera oportú incorporar cap modificac¡óf ja que es regulen de forma
diferent perquè la seva naturalesa jurídica és diferent i és aquesta fa raó de la
regulació separada i diferenciada.

.77.

2. Respecte l'apartat 2 val a dir que de la redacció no es lna
inena de publicitat es si s'està pensant en la icitat oficial imposada per l'art.

U2OO2 o bé en alguna altra (registral, transpaÈència activa...). En qualsevol cas

no s'ha inclòs lê pubticitat de la revocació de la declaració.

Justificació de I'acceptació:
S'accepta la incorporació de la revocacÍó com objecte de publicitat. S'afegeix:
quan correspongui, de la revocació.

Text que s'adopta
2. Donar publicitat de la seva declaració i de les finalitats que persegueixen i,
quan correspongui, de la revocació.

78,

Oficina
3. D'acord amb el text de l'art. 2.3 de l'Avantprojecte (que hem proposat elimínar),
caldria en aquest article 12 recollír les funcions que allà s'esmentaven, relatives al

'*re ent" de les associacions que gaudeixen de I'esmentada declaració
d'u
Atesa ta seva importància; caldria aclarir si la funció de registre d'associacions és
competència del mateix òrgan de supervisió (tal i com afirma I'art. 2.3 de
I'avantprojecte) o si, per coñtra, 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,

I
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Generálilat de Catalunya
Departament de Jusfcia
Dl¡ecció General de Dret
I d'Ent¡tats Jurídlques

Justificació de I'acceptació:

S'accepta incorporar la fuilció de registre, per raons de congruència i coherència

normat¡va, per bé que amb una s¡stemàtica díferent i, en conseqüència, s'afegeix
el text següent:

2. Exercir les funcions de registre a què fa referència I'afticle 3t5.2.

Al.legacíó núm.19,
Article 72,3.a)
Oficina Antífrau
4. En relació a la facultat lnclosa en la lletr¿ a) de l'apartat 3, convindriä, tal i com s'ha

fet en la regulació del protectorat (art. 9), afegir la facultat, entre d'altres, d'efectuar els
requerlments que correspongui d'acord arnb la llei.

J ustificació de I'acceptació:
S'accepta incorporar la funció .d'efectuar els requeríments que correspongui '

d'acord amb la llei.
Text que -sjadopta'3. Les funcions de supervisió següents:
a) Vetllar pel compliment dels requer¡ments que correspongui d?cord amb la lleÍ

i de fes obligaiions derivades de la declaració d'utilitat pública.

Al,legació núm,20,
Afticle 72.3,b)
Oficìna Antifrau
5. Pel que fa la lletra b).de l'apartat 3 on es fa al.lusió at procediment de revócació de la
declaració d'utilitat pública ens remetem als comentaris fets més amunt, èn comentar.

l'Exposició de m'otius de lAvantprojecte, sobre les rnancances 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 lãdministració 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, I'art. 21.2.

Justificació de I'acceptació:
5. S'ãccepta I'observació, que ja ha quedat esmenada afegint el marc legal a
I'exposició de motius,
6. S'aècepta I'observació de supr¡mir l'incís explicitat de I'apaftat 3.b) guió cinc

de l'artícle L2, per reiteració amb el que preveu l'article 21.2 de l'avantprojecte.

Al,legació núm.27.
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Generalitat de Cat¿lunya
Departament de Justlcla
Olrecsió Gene¡al de D¡et
i d'EntitaG Jurídíques

Article 72.3.c)
Oficína AntÍfrau
7. Respecte la lletra c) de l'apartat 3 afegir, suggerim afegir l'expiessió: "entre d'altres"
tot just després de "a través". Recomanem, igualment, simplificar aquest apartat de

manera que prevegi la funció consistent en "ver¡f¡car els comptes anuals i altres fonts
d'inforrnació". Cal ometre la resta del precepte doncs .podria limitar les facultats de
verificació als estrictes instruments que s'esmenten

JustÍficació de la no acceptac¡ó:
S'accepta per raons de claredat i, en conseqüència, es substitueix "mitjançant,
entre d'altres" per "a través". En tot cas, cal tenir en compte que I'enumerac¡ó
que formula el precepte és de caràcter enunc¡atiu i no númerus clausus.

Igualment, s'accepta I'observac¡ó proposada de fèr més genèr¡ca la redacció i,
així, no es limiten les facultats de verificació.

Al4egacíó núm.22.
Article 72.3.c)
Oficina Antifraq
8. Finalment, trobem a'faltar una nova lletra en l'apaftat 3 de I'article que es remeti a les

ulades al Títol 5 de llvantprojecte.

Jûstificació de l'acceptació:
Per raons de sistemàtica i tècnica normativa; sembla oportú preveure l'exercici
de les facultats inspectores i sancionadores en I'afticle relatiu a les funcions.

Al-legacÍó núm, 3.
Afticle 72.3,d)
TCD
Addicionar una nova funció, la d) a l'article 12. Funcions, en ets termes següents:
d) Assessorar les aSsociacions de dones que duguin a termè activitats dirigides a la

igualtat efectiva de dones i homes a sol'licitar.'la declaració d'útilitat pública, en els

termes establerts a la legislació específica.

Justificació de la no acceptació:

No s'accepta I'al'legació formulada atès que l'actual redacció del precepte ja
inclou aquest assessorament, per fa qual cosa no és oportú incloure una
discriminació positiva a favor d'u¡a tipologia d'entitats i per raons d'equitat.

Text que s'adoota

Article 12. Funcions
Correspon a l'òrgan competent en la matèria:
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Generaf itat de Catalunya
Departament de Jusúcla
D¡recc¡ó General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

1. Assessorar les associacions declarades d'utilitat pública sobre aspectes legals
que Ínc¡deixen en el manteniment dels requisits que en mot¡varen la declaració
com a tals.
2.Exercir Íes fancÍons de registre a què fa referència I'afticle J75-2 del
Codi civil de Catalunya
S.Donar publicitat de Ia seva declaració i de les finalitafs que
persegueixen i, qudn cornespongui, de Ia revocac¡ó,
4. Les funcions de superuisió següents:
a) Requerir a I'entitat per tzl que adoptÍ íes mesures corresponenfs.
d'acord amb Ia IIei i de les obligaèions derivades de Ia declaracÍó
d'utilitat pública per tal que se subsanin les deficíències i es corregeixin
Ies,situacions d'incompliment, abans d'exercir les altres potestab
previstes en aquesta IIei.
b) Revocar la declaració d'utilitat pública, prèvia instrucció del procediment

corresponentr'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 récursos a despeses

clarament no relacionades amb les activitats que permeteren I'obtenció de la

declaració d'utilitat pública.
- L'indici, dedui't dels esmentats informes; d'irregularitats respecte dels ajuts,
avals, þréstecs o subvencions públiques percebuts.
- La pèrdua de.qualsevol dels requisitq necessaris per obtenir i mantenir vigent la
declaració d'utilitat pública.

c) L'òrgan competent 'exerceix la funció de supervisió mitjançant, eintÍe
d'altres, de la verificació dels iomptes'anuals i de les altres fonts d'informació al

seu abast, que comprèn I'examen ,de la documentació presentada i la

comprovaci'ó de la seva.adequació a la normativa vigent. Amb aquesta finafitat,
l'òrgan competent també pot sol.licÍtar aclariments a les persones membres dels

òrgans de l'associació, consultar la documentació que fonainentà la declaració
d'utilitat pública i sol.licitar que s'actualitzin les certificacions relatives al

compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Sociaf i sobre el cens

d'activitats econòmiq ueg.

Títol 4. Règiim jurídic dels actes del protectorat i de l'òrgan de supervisió
de les associac¡ons déclarades d'utilitat pública

t:
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1

AL. LEGACIONS PRESENTADES

,Al-tegacîó núm. B)I
\ Vallbé advocats\
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Generslitat de Catalunya
Departament de Justíc¡ã
DíreccÌó General de Dret
¡ d'Entitats Juríd¡ques

1. En primer lloc entenem que, des del punt de vísta sistemàtíc,.la ubicació d'un Capítol 2

dedicat a entitats vinculades a les fundacíons i les associacions declarades d'utilitat
pública en el Títol 4 de la lJei (Règím jurídíc dels actes del protectorat i de lörgan de

supervis¡ó de les associacions declarades d'utilitat pública) té un encaix forçt. Atesa la

naturalesa dei que es pretén regular, considerem que seria més adequat que s'afegís un

nou un Títol específic.

Justificació de la no acceptac¡ó:
No s'accepta perquè considera que des dtun punt de vista sistemàt¡c enca¡xa ja
que en el títol 4 S'h¡ regulen qüestions diverses mentre que els altres títols tenen

un contingut molt específ¡c. Per altra banda, es considera que la regulació de les

entitats vinculades no té prou entitat per ser objecte d'un nou títol específic.

Al-legació núm. B)2
Vallbé advocats
2. Per altra banda, i ja des del punt de vista de I'opo¡tunitat d'una regulació d'aquest

règim, entenem que després de fer l'esforç de definir les entitats que s'entenen

vinculades, I'Avantprojecte no n'extreu cap conseqüència pràctica (més enllà de la
piesentació conjunta dels comptes anuals o, en el seu cas¡ consolidats):
Considerem que, un cop establerta la condició d'entitats vinculades, seria convenient

'establir com a conseqüència que les entitats afectades no els és d'aplicació et règim de

conflicte d'interessos qug es conté en l'article 312-9 del CcCat., ja que actualment, en

determinats casos, Si se'n fa u¡a interpretació estricta d'aquest règím, pot cqnduir al

bloqueig dels òrgans de govern d'entitats vinculades.

Justificació de I'acceptació:
S'accepta l'al.legació, ja que estaria mancat de fonamentacÍó regular una

matèria sénse extreure'n conseqr.iències jurídiques significatives, com es fa
respecte d'altres qüestions que es regulen a lhvantprojecte, com ara l'obligació

de comunicar I'acumulació de càrrecs o les derivades dels deures comptables.

certament, la regulació proposada no aprofita lbcasió per fixar un règim específic

per a aquestes entitats, en allò que afecta el conflicte d'ínteressos, quan la praxis

demostra ta distorsió que uria aplicació estricta d'aqu.esta matèria respecte de les

entitats vinculades sov¡nt provoca conseqüències. que s'aparten de la decisió

volguda pel legislador.

La praxis i I'experiència ens demostren que una aplicació estrlcta de les normes

sobre conflicte d'interessos èondueixen a resultats no volguts pel legislador, que

alhora entorpeixen el norma[ funcionament de les entitats i que, a més, aquests

resultats indesitjats no serveixen a les finalitats previstes pel legislador en

establir normes de conflicte.'Aquest és el cas de les situacions de bloqueig que

es prodileixen degut al fet que els patrons o persones que els representen es

troben obligades a abstenir-se de la votació de determinats assumptes que

afecten a les diferents entitats en les que formen part dels òrgans de govern. Hi

hã precedents en dret.çomparat que adopten una solució similar a la que ara es
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Generel¡tal de Catalunya
Deparfâment de Ju6tlcia
Dfrecció Gene¡al de Dret
f d'Enütats JurÍdlques

proposa introduÍr, com és el cas del Codi de Socíetats Belga- En la mateixa línia
la Resolució de 16 d'octubre de 2000 de la DGRN/ dictada en un cas de confl¡cte
d'interessos en el marc de societats límitades, accepta una determinada solució
per evitar el bloqueig derivat del deure d'abstènci6.I,la Sentència de l'Audiència
Provincial de Madrid de L2 de febrer de 2010, que tot i haver estaf revocada en
cassació per mot¡us qi-re aquí no afecten, convé en que l'aplicació estricta de les

regles de conflicte quan ocasionen alteracions greus en el funcionament de les

societats, com és el cas del bloqueig i la paralització de la vida social, derivada
del deure d'abstenció en les votacions, s'ha de relatiVitzar quan dona lloc a

situacions contraries a les que el legislador desitja protegir.

Amb tot i per bé que es considera que cal acceptar I'al.legació, I'exoneració de
les regles de conflicte no pot ser total. En efecte, raons d'eficàcia, raonabititat
jurídica i congruència poften a entendre que entre entitats vinculades, entre les
quals existeÍx un control efectiu de les unes vers les altres ,i àdhuc,,una unitat de
decisió,'ion la finalitat del procés d'integració persegueix Ia consecució d'uns
objectius comuns gue s'asseguren a través de les'regles de control, permet
exonerar el règim establert a l'article 3L2^9 del CcCcat per a les operacions que

fes entitats reafitzen entre elles quan el negoci no entri en oposició amb I'interès
personal d'un patró o les persones:que s'hi equiparen. En aquest cas,'s'entén que
el conflicte és merament .tècnic per no existír una vertadera oposicîó amb
l{interès de l'entitat. En canvi, malgrat el conflicte sigui merament potencial,
I'exoneració del règim jurídic estableft a t'article 332-9 del CcCat no operarà
quan I'operació a realitzar incideixi o pugui incidir arnb I'interès personal d'un
membre d'un òrgan de govern i de les persones a ell equiparades.

Text oue s'adootn
S'incorpora en la redacció de I'article 15-

capítol 1. òrgans competents

AL.LEGACIONS PRESENTADES
Al,legació núm.23.
Canvi de títol del capítol
Oficina Antifrau

Justificació de I'acceptaciól
Sãccepta per raons de tècnica legislätiva.

Text que s'adepta
Capítol 7. Règim jurídic

AÉicle 13. Organs competents
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Generalilat d€ caf,alunya
Departament de Justícía
Dlreccló General de Dret
i d'Entitats Juldiquee

1. Correspon a la persona titutar del departament competent en matèr¡a

d'associacions i fundacions, reSoldre sobre els procediments següents:
a) Inscripció, modificació, fusió, esc¡ss¡ó, transformació i dissolució de

fundacions.
ó) Trasllats de protectorat de les fundaclons.

l -_c) Inscripció de fons especials.

d) Sol-licitud d'intervenció temporaf de les fundacions i exercici de les acc¡ons

, 
judicials i mesures cautelars.
e) Declaració i revocació de la declaració d'utílitat pública de les associacions.

2. Correspon a la persona titular de la direcció general que exerceix les funcions

del protectorat resoldre sobre la resta de procediments.
3. Les resolucions de la persona titular del departament competent en matèria

d'associacions i fundacÍons exhaureixen la via administrativa.

AL. LEGACIONS PRESENTADES
Al-legació 7,
Artícle 73.

/' negistradors
En el redactat de l'article atribueix .a la persona titular del Departament
competent resoldre sobre els procediments d'inscripció en el registre
corresponent, s'assenyala que aquestes actuacions esgoten la via àdministrativa.
No s'estableix, per tant, un sistema de recurs contra la qualificació en via

. administrativa, com passa en matèria de Registre de la propietat, la qual cosa té
el perill de judicialitzar aquesta matèria. Séria recomanable afegir un recurs
d'alçada.

a via de recurs 
'en seu administrativa que

demanda l'al'legació per evitar la judicialització ja existeix atès que, d'acord amb

el sistema de recursos establets a la Llei 26|2OLO, del 3 d'agost, de règim
jurídic de les administracions públÍques de Catalunya, contra la resolució

corresponent encara hi cap el recurs de reposició previ a la via judicial.

Capítol 2. Entitats vinculádes a les fundacions i .' les associacions
deôlarades d'utilitat pública

AL' LEGACTONS PRESE_NTADES

Al:legació núm.24,
Oficina Antifrau
Aquí cal fer una consideració prefiminar important que pren com a punt de partida.que

una ltei 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 I'article 15 -
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Generâlitat de Calalunye
[Þpartament de Justlcia
Direcció General rle Dret
i d'Entifats Jurídiques

definint la noció d'entitat vinculada- s'hi refereix genèricament, sense distingir entre

fundacions o associacions.

En fa mateixa línia, això resulta igualment vàlid en el cas dels art. 16 a L7 ' perquè tot i

que tenen com a àrnbit les fundacions i les associacions declarades d'ut¡l¡tat pública,

estan generant obligacions substantives per a aquests subjectes i no regulant pròpiament

les funcions defs òrgans de supervisió objecte d'aquest Avantprojecte.

En particular, lhrt. 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 I'apaftat segon crea una obllgació adreçada' a les pròpies

entitats (declaració responsable).

En definitiva, la recomanacló de l'Oficina no pót consistir en altra cosa que detraure

d'aquest Avantprojecte el contingut de tot el Capítol 2 amb I'objectiu d'incorporar-lo al

CCCat..

Justificació de la no acceptació:
S'ha valorat per part del legislador i es considera que s'ha de regular en aquesta

llei especial í no en el lli.bre tercer del Codi civil.

L'objectiu d'aquesta regulació és fer poss¡ble una visió més global d'aquelles

situaçions en què concorren una pluralitat d'entitats sense ànim de lucre amb

interessos confluents en ares, precisament, de la desitjable transparència en les

actuac¡ons de les entítats.

Article 15. Entitats vinculades
Tenen la consideració'd'entitats vinculades les persones jurídique5 regulades en

el llibre tercer del Codi cívil de Catalunyà en les quals concorri alguna de les

circu mstàncies següents:
a) Que les persones memþres de¡s respect¡us 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'aþreciar la vinculació, els supòsits de l'artióle 312-9.3 del

Codi civil de Catalunya.
ó) Que les operacions amb transcendència econòmlca entre aquestes entitats

representin més del 20 per cent del total de despeses de I'exercici comptable de

qualsevol d'elles.
c) Que I'immobilitzat d'una de les entitats provinguí o hagi estat finançat en més

d'un 30 per cent per una altra entitat.

AL. LEGACIONS PRESENTADES.

Al'legació núm. B) 3
Vallb.é advocats
3. Pei que a la regulació concreta dels criteris a tenir en compte per considerar que dues

entitats són vinculades (article 15), considerem que tots ells són exceSsivament estrÍctes,

i podríen portai al resultat indesitjat de considerar vinculades dues entitats que, més
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Genef alitaf de Celaf unya
Departamenf de Justlcia
Direccíó GeneÉl de Dr€t
I d'Entitats Juridiguæ

enllà de complir objectivament algun d'aquests criter¡s, no tenen res en comú,
espec¡alment quan és suficient amb complir-ne un qualsevol d'ells.

Així, el percentatge del2Oo/o de coincidència de rnembres de govern (article 15 a) és un

criteri excess¡varnent fax, que, per exemple, pot comportar la considerac¡ó de vinculades
de moltes fundacions en que algunes persones són patrons en Virtut del càrrec que

ostenten en I'Administració.

De la mateixa'manera, el criteri del 2Oo/o del total de despeses de l'exercici (article 15 b)

i del .30% de I'immobilitzat provinent d'una altra entitat (article 15 c) són criteris
excessivarnent laXes, que poden convertir en vinculades entitats gue puntualment hagin

col-laborat en un projecte concret durant un o més exercicis çomptablesr o que hagin

finançat lhdquisició d'un immobilitzat, però que no tinguin vinculació efectiva.

Considerem més adequat que, per considerar que dues entitats són vinculades, s'adopti
el criteri del control efectiu, és a dir, que es posi de manifest que les persones que

conformen el patronat o que'han fet apofiacions patr¡monials permanents participin de

fo¡:ma majoritària (més del 50o/o) ên ambdues entitats. D'aquesta manera/ una entitat es

consÍderaria vinculada a una altra quan una d'elles exercís o tingués la possibilitat

d'exercir, directament o indírectament, el control sobre l'altra, de manera anàloga al
que estableix l'article 42 de Codi de Comerç pels grups de societats.
En aquest sentit s'ha pronunciat el Tribunal de Comptes en.la Resolució de I d'octubre de

2OL3, per la que s'aprova el Pla de Comptabilitat Adaptat a les Formacion-s Polítiques, a

l'hora de definir el què s'ha d'entendre per fundacions vinculades.

Justificació de la no acceptac¡ó:
No s'accepta l'al'legació segons la qual es cons¡deren exCessivament.estrictes els

criteris de definició de les ent¡tats vinculades atès que la voluntat del Protectorat
és supervisar les actuacìons entre ent¡tats vinculades a fi de garantir la correcte
utilització dels fons fundacionals i, en aquest sent¡t, es considera convenient l'ús
d'uns cr¡ter¡s ja establefts en la legislació sectorial, concretament en la legislació
sobre I'impost de societat i sobre I'impost sobre el valor afegit. Amb tot i

precisament per evitar interferències indesitjades amb la legislació fiscal,
s'estima oportú aclarir en lãrticle 15 que els criteris de definició de les entitats
vinculades ho són als efectes d'aquesta llei.

Al-legació núm, 25.
Article 75.b)
Oficina Antífrau
Pel que fa a Ia circumstància prevista a la ltetra b), convé acotar-la en el temps,
especificant si és necessària certa continuitat temporal per considerar aplicable la norma.

Justificació de la no acceptac¡ó:
No es considera adient.la modificació que proposen degut al fet que la vinculació
no ha d'estar necessariament lligada a la continuitat temporal, sinó que les
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Generalitat de Catalunya
Departamer¡l de Justícia
DlreccÍó General de Dret
¡ d'Ent¡tats Juldiques

conseqüències derivades de la referida vinculació operaran mentre aquesta es

mant¡ngui i viceversa.

Al.legació núm, B) 4 i 5.
Vallbé advocats
4. Sense perjudici de l'anterior al.legagió, de caràcter conceptual, la redacció de I'article
15 també ofereix, al nostre entendre, possibilitats de ser millorada.
Pel que fa al criteri de l?rticle 15 a), i atès que es referèix a la coincidència de persones

membres delÉ órgans de govern de dues entitats, considerem incorrêcta I'afirmació de
que"S'equìparen a la cohdició de membres dels òrgans de govern, a I'efecte d'apreciar la

vinculació, els supòsits de I'article 372-9.3 CcCat". Aquests supòsits consisteixen en una
sèrie de persones que la'Llei equÍpara a un membre d'un òrgan de govern, a I'efecte

d'apreciar l'existència d'un .conflícte d'intereósos amb I'entitat. En ef cas que ara es

pretén regular, aquestes persones ja són membres dels òrgans de govern, i per tant, no

és correcte dir que "s'equiparen"a aquesta condició. El que hauria de dir I'afticle 15 a) és

que ,'Es considerarà que existeix aquesta coincidència en el cas que. les persones

memb.res dels respectius òrgans de govern es trobin en els supòsits de l'article 312-9.3
del CcCat."

5. També Ia redacció de l'article 15 c) és susceptÍble de ser precísada. En aquest punt
proposem abandonar et terme "que hagi estat finança(', que relatiu a l'immobiliÞat té un

significat de provisió de capital que pot ser temporal i/o remunerat, per adoptar una

terminologia més pròpia d'una particípació permanent en el patrimoni fundacional,

Justificació de lãcceptació:
S'accepta I'al.legació sobre l'afticle 15 a) atès que, certament, les persones ja
són membres ¡ no cap, per tant, I'eQuÍparació, Així mateix s'accepta l'equiparació
relativa a l'apartat c) del mateix afticle per cons¡derai encertada l'observac¡ó ¡,

en aquest sentit, es subst¡tue¡x I'expressió "que hagi estat finançat" per "que
hagi estat aportatr'.

Al-legació núm, 7.
Article 75
Coordinadora Catalana de Fundacions
Com amb l'anterior Avantpiojeqte gs regulen les entitats vinculades amb la novetat
d'haver reduït del 50 al 2Do/o e[ requisit de coincidència entre els òrgans de govern

d'ambdues entitats.

Entenem qué no es troba justificat aquesta reducció percentual atès que és contrària a

les previsions legafs habituals en aquesta matèria, a on s'estableíx que es considera que

hi ha posició de domini, i vinculació, quan hi hagi una paftícipació de més del 50o/o, per

tant entenem que s'hauria de canviar aquest þercentatge i augmentar-lo al 50o/o.

Justificació de la no acceptac¡ó
No s'accepta l'al.legació atès que la vínculació no necessà¡'iament ha de paftir de
posic¡ons de dornini sinó que es pot definir lliurement amb criterís que

I
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Genefal¡tal cle Catalunya
Departament de Just¡cia
Direcció G€n€Éál de. Dret
¡ d'Entitats Juríd¡ques

respongu¡n a les finalitats perseguides i, en aquest sentít, la voluntat def
protectorat és supelisar. les operacions de caràcter monetari efectuades entre
entitats vinculades a fi de garantîr la correcta utiliEació dels fons fundacionals i,
en aquest sentit, es considera conveníent l'ús d'uns criteris ja estable¡ts en la
legislació sectorial, concretament en la legislació sobre l'impost de societat i

sobre I'impost sobre el valor afegit. .

Text oue es transacciona
Arran de.les al.legacions presentades,.i per tal de millorar el text, es propiosa.[a
transacció de modificar l'apaftat 1.i afegir uns apaftats 2 i 3

Text que s'adopta

Article 15; Entitats vinculades i conflicte d'interessos
1. Tenen la consÍderació d'entitats vinculades, ats efectes d'aquesta llei, les

þersones jurídiques en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que les persones membres dels respectius'òrgans de govern coincidêixin en
més d'un 20 per cent. Es considerarà que existeix aquesta coincidència en el cas
que les persones membres dels respectius òrgans de govern es trobin en els
supòsits de l'article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya
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 t'immobilitzat d'una de les entitats þrovingui o hagi estat aportat en rnés
d'un 30 per cent per una altra entitat.
2. A les êntitats vinculades que formen part d'un grup no els resulten d'áplicació
les regles relatives al'conflícte d'interessos de l'article 312-9 del Llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, quan realiEin operacions entre elles.
3.Les operacions-realitzadès amb pa.rts vinculades a què fa referència I'apartat 2
s'han de fer constar a la memòria anual d'activitats de les entitats .regulades al
Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Article 16. Acumulació de càrrecs
1. Els membres dels òrgans de govern i les persones amb funcions de direcció de
les fundacions i les associacions declárades d'utilitat pública que pertanyin a un
òrgan de l'entitat, tinguin funcions delegades d'algun òrgan dhcord amb el que
estableix l?rticle 312-L.2, directament o indirecta, en alguna entitat vinculada a
aquestes, han de comunicar aquesta circurnstància als òrgans de govern de les
entitats.
2. Els òrgans a que fa refelència el punt l, han dhdoptar una declaració
responsable d'acord amb el que disposa llafticle 332-13 del Codi civil-
3. En el supòsit a) de lhrticle 15, el termini de coniunicació és d'un mes dlençà
que es produeixi l'acumulació de càrrecs. En els supòsits ó) i c) del mateix'article
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Generaf itat de Caielunya
Departament dé JrisÜcia
Direccló G6neral de Dret
¡ d'Entítats Juld¡ques

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.

AL.LEGACIONS PRESE NTADES

Al.legacíó núm. 8)6,
Article 76.7
Vallhé advocats
6. L'article 16.1, dedicat a lãcumulació de càrrecs, incorpora una obligació dels membres

dels òrgans de govern de difícil çompliment, atès que aquests poden desconèixer si les

entitats en les que desenvolupen els seus çàrrecS es troben vinculades'en els termes als

que es refereix l'article tr5, sobre tot en els terminis estableits a l'article 16.3 de

l'Avantprojecte.

Justificació de la no acceptació:
No s'estima l'al.tegacíó per considerar ¡ue els membres dels òrgans de govern

s'han d'interessar per conè¡xer les vinculacions que pugui tenir I'entitat amb

altres d'igual o diferent naturalesa.

Al-legació núm. B)7,
A¡ticle 76.2
Vallbé advocats
L'article L6.2 'de l'Avantprojecte incorpora pel patronat l'obligació d'adoptar una

ileclaració responsable sense objectei que sãparta de la finalitat que té aquestd

institució, introduida per la Llei 7l2OL2 per flexibilitzar el règim d'autoripacions per a

determinades operacions del patronat (actes de disposició, relacions laborals o
professionals amb patro.ns i operacions amb patrons i/o persones vinculades) substituint
I'autorització per la declaració responsable. Llarticle 16.2 introdueix una nova declaració

responsable desvinculada de cap operació en concret, sinó simplement per deixar

constància que en l'òrgan de govern es produeix Una acumulació de càrrecs,

circumstància que per si sola no comporta la reallt'zació de eap acte o contracte que

després s'hagi de comunicar al protectorat, amb la qual cosa la remissió en öloc a l'article

332-L3 del CcCat. no procedeix estrictament, en tant que aquest artícle no contempla

una decláració responsable sense objecte. ,

A banda d'això,.entenem que la inclusió d'aquesta nova obligació administrativa podria

entrar en contradicció amb les mesures de simplificació administrativa que estableix la
Llei 2612Ot0, del 3 dlagost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que haurien d'inspirar l'actuació del protectorat.

I ustificació de I'a gcep.tació
S'accepta atès que. no és procedent requer¡r l'adopció d'una declaració

responsable per comunicar l'existència d'una acumulacié de càrrecs, atès que

suposa introduir una nova declaració responsable desvinculada'de cap operació

en concret, la qual cosa s'aparta de la simplificació administrativa que persegueix

fa figura de la declaració responsable. Per aquest motiu, es substitueix la

declaració responsable per una comunicació.
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Generalitat de Catafunya
tÞpartament de Jusflcia
Dlrecc¡ó General de Dret
i d'Entitaús Jurld¡ques

Al.legació. núm.26.
Article 76.3
Ofícína Antifrau

D'entrada, i pel que fa a lhpartat primer (deure de comunicació en cas d'acumulació de

càrrecs), recornanem redactar novament el precepte per tal que'resulti comprensible.

Constatem que en l'incís final de I'apartat 3 de I'art. 16 es contemp[en supòs¡ts no

relacionats amb l'acumulació de càrrecs (relatius a les lletres b) i c) de I'afticle 15)la qual

cosa justificaria la modificació del títol de I'article; En aquest sentit, proposem emprar
I'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

acabêm de fer refèrèncla) 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 I'article respecte del supòsit
contemplat a la lletra a).

Justificació de lãcceptació:

S'accepta l'al.legació relat¡va a I'apartat primer de I'article 16 per considerar que

cal millorar-ne la redacció per fer-la més comprensible i assegurar-ne el recte
compliment. Igualment i pels mateixos mot¡us, bal aclarir la redacció de l'apaÉat
tercer.
Al,legació núm. 2.
Article 76
Coordínadora Catalana de Fundac¡ons
S'afegeix un nou supòsit de necessitat dãdoptar una declaració nesponsable en relació a
l'acumulació de càrrecË respecte a entitats.vinculades. EstablÍnt com obligació que

s'haurà de fer en el termini d'un mes des de la data de tancament de l'exercici
comptable.

Entenem que aquest article el que fa es regular noves obligacions en una norma quin
objecte hauria de ser solament regular les funcions del protectorat i no regular noves
obligacions de les fundacions. Per tant, demanem la supressió del mateix.

J ustificació de l'acceptació
S'accepta perquè no és procedent requer¡r l'adopció d'una'declaració responsable
per comunicar I'existència d'una acumulació de càrrecs, atès que suposa
introduir una nova declaració responsable desvinculada de cap operació en

concret, Ia qual cosa s'aparta de Ia simplificacÍó administrativa que perseþueix la

figura de la declarac¡ó responsable. Per aquest motiu, es substitueix la declaració
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Generalilat de catalunya
Deparhment de Justícía
Dlrecc¡ó General de Dret
¡ d'Entifat6 Jurídiques

responsable per una comun¡cacíó i I'article 16 queda redactat de la forma

segÜent:

Te>G que_s'adoota:
Article 16. Acumulació de càrrecs
1.EIs membÍes dels òrgans de govern, Ies persones amb funcions de
direccíó o que tenen funcÍons delegades dels òrgans de govern de íes
fundacíons i les associacions declarades d'utìlitat públíca que tinjuin
poder de dècisió directament o indírectament en alguna entitat
vínculada a aquestes, han de comunicar aquesta circumstància als
òrgans de govern de les entÍtats afectades i al protectorat'
2,Ên et supòsíi a) de lhrticte 77, eI termini de comunicació és d'un mes
d'ençà que es produeixi I'acumulació de èàrrecs, En els supòsits de
vincutació a què fan referència els apañdts h) i c) del mateix article Í7,
quan comportin l'exercici de funcions de govern Í /o direcció en I'entítat
vinculada, el termini de comunicació és d'un mes d comptar de Ia data de
tancament de I'exercici comptabte en què es produeixi la círcumstàncía
corresponent.

Article 17. Comptes de les entitats vinculades i de les dominants del
grup
1. Les fundacions i les associacions declarades d'utilitat públ¡c€ que tinguin la

consideració d'entitats vinculades a l'empara de I'article 15 d'aquesta llei, han de

presentar els seus comptes anuals junt amb els de les entitats amb les quals es

vinculen.
2. Les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública dominants d'un
grup participat per societats de capital que, d'acord amb el Codi civil de

òatalunya, hãn de formular els comptes consolidats, poden optaf a presentar-los

davant el protectorat conforme al que .disposa I'apartat precedent d'aquest
precepte.

AL. LEGACIONS PRESE NTAD ES

Al.legacíó núm. B)8.
Article 77.7
Vallbé advocats
7, Com ja hem comentat a l'al'legació 2 d'aquest apartat, un cop definides les entitats
vinculades l'Avantprojecte no n'extreu cap conseqüència, més enllà de I'obligació que

estableix l'article t7.t de "(...) presentar els seus comptes anuals íunt amb els de |es

entítats amb les quals es vínculeno. Aquesta redacció planteja el problema pràctic

d'interpretar com es dona compliment a aqüesta obligació, especialment si es mantenen

els criteris tan restrictius de vincúlació que estableix I'Avantprojecte.
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Justificació de la no acceptació:-
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Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

No slaccepta I'al.legació atès que arnb les modificac¡ons introduides a I'article 16l
I'exercici de funcions de govern i o direcció d'una mateixa persona físÍca o
jurídica en una altra entitãt permet conè¡xer I'exístència de la vinculació, fet que

comporta la desaparició del problema pràctic a què al'tudeix l'al'legacíó.

Al,legació núm. B)9.
Article 77.2
Vallbé advocati
També és susceptible de millora la redacció de I'artÍcte !7,2, relatiú afs grups d'entitats,
substituínt el terme "pafticípa(, que retatiu a societats de capital fa pensar en entitatb
que participen en el seu capital, per "integrat". A més, aquest article incorpora el

concepte d'entitat "dominant dfun grtip", sense definir què s'ha dlentendre per dominant.

Shccepta I'al'legació atès que en pur¡tat de concepte té connotacions associades

al capital i és impropi per definir el que es prêtén. És més precisa la paraula
"íntegrat" i, per tant, I'apartat2 es reformula amb el següent redactat:

Te>ct que s'adopta

2. Les fundacions i les assocíacions declarades d'utilitat pública domínants d'un
grup integrat per soci.etats de capital gue, d'acord amb el Codi civil'de Catalunya,
han de formular els comptes consolidats, poden optar a presentar-los davant el
protectorat conforme al que dísposa l.'apartat precedent dhquest precepte.

Al.legaci6 núm. 3.
Article 77
Coordinadora Catalana de Fundacions
S'estableix lbbligatorietat de presentació de comptes anuals de I'entitat juntament amb
les de Ia resta drentitats vinculades i l'obiigació per la dominant de presentar êls comptes
consolidats. En aquest sentit, entenern que atès que d'acoid amb l'article L49.1.6 de la
Constítució l'estat té competència exclusiva en legislació mercantil, no es pot obligar a

consolidar els comptes presentar-los conjuntament en relació a les societats mercantils
que depenguin o estiguin vínculades amb aquestes fundacions. Per això entenem gue per

seguretat jurídica aquesta matèria s'hauria de clarificar inclús en'el cas que es consideri
que s'han de consolidar els comptes de les soc.ietats mercantils.

Justificãçió de la no acceptació
No s'accepta, atès que, d'acord amb lãfticle 2c) del Reíal decret 1-159/2010 és

procedent la consolidació dels comptes de les persones ñsiques i jurídiques

diferents de les contemplades en la lletra anterior en la mesura en què la seva

norma substantiva imposi I'obligació (com és el cas).
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Gefl eralitat de CatalunyÊ
Departam€nt de Julíc¡a
Direcció General de Dret
¡ d'Ent¡tats JuÍd¡gues

Ara bé, es subst¡tue¡x la remissió que el primer apaftat d'aquest'article fa a

lhrticle 15. per una remiss¡ó a I'article 18, de resultes de la renurneració i

shfegeíx un segon paràgraf .a I'apartat segon per definír què s'entén per entitats
domínants d'un grup, de manera que el precepte queda redactat de Ia forma
següent:

Text qu_e s'adopta

Article 17. Gomptes de les entitats vinculades i de les dominants del
grup

1. Les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública que tínguin- la

consideració d'enUtats vinculades a I'empara de l'article 18 d'aquesta llei, han de
presentar els seus comptes anuals junt amb els de les entitats amb les quals es

vinculen.
2. Les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública dominants d'un
grup participat per societats de capital QUê, d'acord amb el Codi civil 'de

Catalunya, han de formular els comptes consolidats, poden optar a presentar-los
davant el protectorat conforme al que disposa I'apartat precedent d'aquest
precepte.
S'entendrà que són entÌtats dominants d'un grup quan compleixin els requisits
que estabfeix l'article 42 del Codi de Comerç.

capítol 3. Relacions de col.laboració interadministrativa i institucÍonal

Article 18. Col.laboració amb el protectorat
1. Les administracions i institucions públiques competents per fiscalitzar ¡

verificar els comptes de les fundacions. i adoptar les mesures consegüents
conforme a llurs ordenaments sectorials. han de comunicar al protectorat les
mèsures correctores i els actes d'intervenció gue adoptin en aquesta matèria.
2. Sens perjudici dels díferents instruments de col.laboració i cooperació a què fa
referència t'article 7 d), els notaris; a més de les obligâcions estableftes en la

normativa notarial i en el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, han de
trametre, també d'ofici, al protectorat una còpia . autèntica electrònica de les

éscriptures que elevin a públics 'els actes inscriptibles en el Registre de
Fundacions. En tots els casos s'utiliÞen mitjans telemàtics.
3. El protectorat pot sol.licitar als notaris, registradors, corp'oracions locals i

Agència Tributària, estatal i catalana, la tramesa d'informació relativa a les

operacions jurídiques que realiÞin les fundacions.

I

I

I

AL. LEGACIONS P RESE NTADES
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General¡lat de Câlâlunya
Deparfament de Jüstlcla
D¡r€ccló General de Dret
I d'Entltats Jurldlgues

Al,legació núm,27.
Afticle 78.
Oficina Antifrau
Per raons de coherència arnb l'àmbit d'aplicació propi delTítol4, el precepte hauria de fer
extensiva la regulació de les relacíons de col'laboració contemplant l'òrgan de supervisió
de les associacions declarades d'utilitat pública.

Donem aquí per reproduïda la considëració feta en comentar lãpartat segon de l'article
7.

J ustificPsió de I'acceotació:
S'accepta atès que les relacions de col'laboració'són un pr¡nc¡pi bàsic que há de
presidir tant l'actuació del protectorat de fundac¡ons com la de l'òrgan de
supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública i, per raons de
congruència normativa, ha d'abastar ambdós col.lectius d'entitats.

Te><t que s'adopta
Article 18. Col,laboració amb el protectorat i amb l'òrgan de superuisió
de les associacions d'utilitat pública
1. Les administracions i institucions públiques competents per fiscalitzar ¡

verificar els comptes de les entitats a que fa referència aquesta llei i adoptar les
mesures consegüents conforme a llurs ordenaments sectorials, han de comunicar
al protectorat les mesures correctores i els actes d'intervenció que adoptin en
aquesta matèria.
2. El protectorat i l'örgan de supervisió 'mantenen conductes de
col.laboració permanents amb les corporacíons representatives dels
notaris i els registradors'de Ia propietat, mercantÍlç i de béns mobles,
amb Ia finalitat d'assolir Ia necessària coordinació de les seves
competències respectíves, en benefici de les fundacíons i associacions
d'utílitat pública,
3. Sens perjudicÍ dels diferents ihstrume.nß de col-laboració i cooperació
a guè fa referència I'apartat 2, els notaris¡ a més dq les ohligacions
establettes en Ia normativa notarial i en eI llibre tetter del:Codi civil de
Catalunya, han de trametre, també d'ofici, al protectorat una'còpia
autèntica eledrònica de les escriptures qué elevin a públics dels actes
inscrÍptibles en el Registre de Fundacionç, En tots els casos Jutilitzen
mítjans telemàtics.
4, En I'exercicí de les seyes funcions, eI ptotedorat i t'òrgan de
superuisió de les associacions d'utilitat púbhV poden sol.licitar Ia
informació o assistència dels òrgans í entitats de les diferenß
administracions públigues, aíxí com a d'altres instÍtucions í
corporacions.
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General¡Þt de catalunya
tÞpartament de Jusücla
Dlrecció General de Drot
idEntifats Jurldíques

Article 19. Abast i contingut de la potestat inspectora del protectorat de
les Fundac¡ons i de l'òrgan de supervis¡ó de les associacions declarades
d'utilitat pública
1. El protectorat.exerceix la potestat inspectora de les fúndacions o de les

associacions per.garantir les finalitats estable¡tes per l'afticle 1 d'aquesta llei.

2. En tot cas, són causes d'inspecció, entre dãltres:
a) No presentar els comptes anuals de les fundacions i de les seves entitats
vinculades o de les associacions i, quan correspongui, I'auditoria, durant almenys

dos exercicis consecutius.
ö) Realitzar operacions subjectes a autorització prèvia sense haver-la sol'licitat, o
subjêctes a declaració responsable sense haver-la adoptada i presentada
prèviament en els termes que estableix lhrticle 332-13 del Codi civil de

Catalunya. ,

c) Desatendre reíteradament els requeriments del protectorat i de l'òrgan de

superyisió de les associacions declarades d'utilitat públlca, o respondre-hi de

forma insuficient.
d) Mantenir una inactivitat continuada.
e) No destinar el .percentatge establert per la llei al compliment de les finalitats
fundaciona ls o associatives.
f) Patir un deterioramênt dels fons propis que:incapaciti'la fundació o I'associació

per complir les finalitats fundacíonals o.associatives.
g) Destinar recursos a ðespeses no relacionades directament amb I'objecte

fundacional o associatiu, o desproporcionades respecte al .volum d'ingressos.

/r) Qualsevol actuació dels patronats o persones amb responsabilitats.directives
de la fundació o l1òrgan de govern de les associacions que posi de manifest una

actuació contrària al6 interessos de I'entitat o a les seves finalitats.

AL.LEGACION S PRESENTADES
Al-legació núm,28.
Artícle 79.7
Oficina Antifrau
Constatem que l'apartat primer, en referir-se a la potestat inspectora, omet cap

referència a l'òrgan de superuisió de les associacions declarades d'utilitat pública,

mencionant únicament el protectorat. Caldria esmenar l'error.

iustificació de I'acceptació:

S'accepta l'al.legació àtès que la potestat inspectora és aplicable a ambdós tipus
d'entitats i fer referència exclusiväment al protectorat és erroni.

Al.legació núm.29,
Article 79,2
Ofícina Antifrau
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Generalltat de Cetålunya
Dêpartament de Justfcla
oireccló General de Dret
¡ d'Enlitats Jurídíques

En relació amb lhpartat segon on es relaciona una sèrie de causes que necessàriament

han de rnotívar actuacions d'inSpecció, recomanem introduír-hi una nova que posi en

valor el deure de rendiment de comptes concebut de manera més àmpfia que el mer
lliurament dels comptes anuals, de tal forma que contempli I'incompliment dé qualsevol

altré déure en relació amb la transparència a què venen obligades les pêrsonqs jurídiques

objecte d'aquesta llei i del CCCat.

Justificació de la no acceptació:

Nò s'accepta I'al.legació atès que el dret substantiu en la matèr¡a es troba regulat

al CcCat .i aquest no preveu alt¡.a documentació de presentació obligatòria ni

aquest avantprojecte ha concebut la informació . rellevant a efectes E
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Al-legaci6 núm.4.
Article 79,2 a)
Coordïnadora Catalana de Fundacíons
Entenem que per donar seguretat jurídica s'hauria d'incloure un element objèctiu

això proposem íncloure la frase en més d'un exercici.
I per

Justificació de la no acceptació
No s'accepta atès que I'avantprojecte ja precisa que és causa d'inspecció la no

presentació dels comptes anuals de les fundacions i de les seves entitats vinculades

o de les associacions i, quan correspongul, I'auditoria, durant àlmenvs dos êxercicis

consecutius-

Al'legació núm, 5. .

Article 79.2 d) \

Coordíhadora Catalana de Fundacîons
Entenem que en relació a la inactivitat sobretot atesa l'actual situació econòmica s'ha de

mantenir la previsié de lãnterior avantprojecte i afegir aquest element temporal que a
més aporta.seguretat jurídica ja que s'introduelx un element objectiu.

J ustificació de I'acceptació

S'accepta I'al,legació atès que es considera qqe contribueìx a la seÇuretat jurídica

introduir un element temporal per determinar a partir de quin moment s'incorre

en infracció.

,A I'apartat 2c) , atenent a I'informe de I'assessoria jurídica, s'introdueix un canv¡

per,especificar què s'entén per notòr¡ament insuficient.

Alhora, per raons de congruència amb tota la filosofia que inspira la Llei i la

modificació del llibre tercer operada per la Llei 7l2OL2, de 15 de juny,
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Generâlltat de Catalu nya
Departament de Juslcla
Direccló General de Dret
I d'Ent¡tats Jurldlques

s'afege¡xen dues noves causes exptícítes d'inspecció, com és la d'íncomp¡¡r les

condic¡ons que han motivat l'atorgament d'ajuts, avals o subvencions o d'altres

irregularitats relacionades amb els esmentats actes (lletra d) i la manca de

renovació dels òrgans de govern (lletra e). Aquestes dues noves causes no

suposen una ampliació de l'abast de la funció inspectora atès que el precepte ja

deia que les causes d'inspecció no eren taxades sinó que en permetia d'altres. A

més, quant a la segona, de forma implícita ja estava recollida a l'article 3Zq-l del

CcCat per les assoc¡ac¡ons i, en tractar.se d'una fórmula menys invasiva que la
dissolució prevista per a les fundacions en l'afticle 332-6 del CcCat pel'mateix

supòsit de fet, no es veu obstacle jurídic per no poder-la fer extensiva a aquesta

classe d'entitats. Quant a la conseqüència, també està prevista en l'esmentat
preceþte del CcCat, alhora que suposa una mesura que redunda en lfeficàcia i

I'eficiència atès que és menys costós en temps i diners que dissoldre judicialment

les fundacions i és menys agressiva, en el sentit que, tractant-se 'd'entitats

privades, la declaració d'inactivitat ha de permetre sota determinats rêquisits

reactivar les entitats declarades inactives.

En les lletres f) g) ¡ h) del precepte es precisa que el protectorat ha d'haver

requerit prèviament l'entitat per esmenar els defectes o conductes susceptibles

de ser inspeccionades

Text que s'adopta
AÊicle 19. Abast i contingut de la potestat inspectora del protectorat de

les Fundacions i de l'òrgan de supervisió de les associacions dêclarades

d'utilitat pública
1. El protec.torat iliòrgan de supervisió de les associacions declarades d'Út¡litat

pública exerceixen la potestat inspectora per garantir les finalitats que estableix

l'article 1 d'aquesta llei.
2. Són causes d'inspecció, entre d'altres:
a) No presentar els comptes anuals de les fundacions i de les seves- entitats

vincutades o de les associacÍons i, quan correspongui, lãuditoria, durant almenys

dos exercicis consecutius.
ô) Realitzar operacions subjectes a autorització prèvia sense haver-la sol'licitat, o

subjectes a declaració responsable sense haver-la adoptada i presentada

prèviament en' els termes que estableix i'article 332-13 del Codi civil de

:;t|'"ïïn¿re re¡teradament els requeriments det protectorat i de l'òrgan de

superv¡sió de les associacions declarades d'utilitat pública, o respondre-hi de

forma notòriament insuficient. Es considera notòriament insuficient el fet que els

membres de I'òrgah de govern de les entitats no informin sobre els elements

respecte dels quals han estat requerits a fer-ho. j

d) Incomplir les condicions que han motivat l'atorgament d'ajuts, avals o
subvencions o d'altres irregularitats relacionades amb els esmentats actes.
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Genaalilat de Calalunya
Departament de Justlcla
Dir€ccló General do Dret
i d'Entitats Jurídiques

e)No renovar els membres dels òrgans de govern de les entitats després de dos
anys des que es produeíx¡ el venciment dels nomenaments dels òrgans de
govern.
f,) Mantenir una inactivitat continuada durant almenys dos exercicis consecut¡us
tot i haver estat requerit per l'òrgan competent per esmenar el defecte.
g) No destinar el percentatge establert per la lleí al complíment de les finafitats
fundacionals o associatives tot i haver estat r"querit per l'òrgan competent per
esmenar el defecte.
h) Patir un deteriorament dels fons propis que incapacitÍ la fundació o l'associació
per complir les finalitats fundacionals o associatÍves tot i haver estat requerit per
l'òrgan competent per esmenar el defecte.
¡) Destinar recursos a despeses no relacionades' d¡rectament amb l'objecte
fuhdacional o associatiu, o desproporcionades respecte al volum d'ingressos.
j) Qualsevol actuació dels patronats o persones amb responsabilitats directives
de Ia fundació o l'òrgan de govern de les associacÍons que posi de manifest una
actuació contrària als interessos de l'entitat o a les seves finalitats.

Article 2O. Planificació de I'activitat inspectora
1. Anualment, el protectorat i l'òrgan de supervisió de les associacions
declarades d'utilitat prfblica aproven un pfa d'actuacions inspectores formulat
d'acord amb criteris objectius als quals ha de donar publicitat.
2- En tot cas, la planificació de I'activitat inspectora ha de prendre en
consideració el fet que les entitats es financin m¡tjançant subvencions o altres
ingressos de caràcter públic i campanyes de captació pública de fons.

AI=. LEGACIO NS PRE.SENTADES

Al.legació núm, 3O.
ArtÍcle 2O.
Oficìna Antifrau
Convindria que I'apaÉat segon prioriÞi el criteri que s'hi descriu si bé també considerem
que seria molt convenient que srincorporessin expressament dhltres com el de la
dimensió de I'entitat o llur pertinença al sector públic.

Justificació de la no acceptació:
No s'accepta I'al.legació perquè les causes objectives a què fa referència el
precepte inclouen els supòsits a què fa referència l'al.legació ¡ aquests o d'altres
són els que s'expliciten cada any en el pla anual sense que hagin de ser
coincidents.

AÉicle 21. Facultats inspeqtores
1- L'exercici de les funcions d'inspecció comprèn, en tot cas:
a) L'accés a dades, registres i llibres de la fundació o de l'associacíó, així com a

la documentació continguda en qualsevol mena de suport qué estigui relacionada
amb I'activitat fundacional i I'acte. o actes que han de ser. verificats.

I
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GeneElítal de Calalunya
Departament de Justlcla
Direccló General de Dret
i d'Entitats Jurídigues

b) El requeriment d'informació al patronat ia les.persones amb funcions de

direcció de la fundació o de l'associació.
c) La ver¡ficac¡ó de la destinació i l'ú's adequat del patrimoni i dels recursos
fundacionals o associatius.
2. Quan en el marc de la inspeccÍó es detecten indicis d'irregularítats sobre ajuts,
avals, préstecs o subvencions públigues percebudes, el protectorat o l'òrgan de

supervisió de les assoc¡ac¡ons declarades d'utilitat pública ho han de comunicar a

l'administtació o institució atorgant, per taì que procedeixi conforme al que

disposen la normativa sectorial i els títols jurídics pels quals s'ha regit la

concessió,
AI'legació núm.37.
A¡ticle 27
Oficina Antifrau
Al respècte, suggerim que sígui valorada la conveniència de contemplar la possibilitat

d'incloure destinataris addicionals de les conductes indiciàries d'irregularitat, mitjançant
la intrôducció de la següent fórmula:'sens perjudici de posar-ho en coneixement, si

escau, d'altres organismes".

Justificació de I'acceptaciór
Encara que considerem que no caldria, ja hi ha una norma genèrica'de notificar
qualsevol irregularitat, en ares a un bon consens, s'accepta, en el sentit
d'establir que si es detecten conductes indiciàries d'irregularitats es posin també
en coneixement d'altres organ¡smes que poden veufe afectades les seves

competències en virtut de la legìslació sectorial.

Te>G qHe s'adopta
Article 21. Facultats inspectores
1. l-'exercici de les funcions d'inspecció com.prèn, en tot cas: .

a) L'accéô a dades, registres i llibres de la fundació o de I'assbciació, així com a

la documentació continguda en qualsevol mena de suport que estigui relacionada
amb I'activitat fundacional i l'acte o actes que han de ser verificats.
b) El requeriment d'informació al patronat i a les persones amb funcions de

direcció de la fundació o de l'associació.
c) La verificacíó de la destinació i l'ús adequat del patrimoni i dels. recursos
fundacionals o associatius.
2. Quan en el marc de la inspecció es detecten indicis d'irregularitats sobre ajuts,
avals, préstecs o subvencions públiques percebudes, el protectorat o lròrgan de

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'hã regit la

cohcessió, sense periudîci de posar-ho en coneixement, sÍ s'escau,
d'altres organismes.

Article 24. Suspensió de la publicitat dels comptes

H:TCffiúLIEI D€L PROTECTORAT\I8 II æI3 ÙEilöRlA CO'{g.J(TES I

t:
i'

''

:

I

I

42
^II.EGAqONS 

PfVAdæ Dil '18.11,13 15..15



Generâlllat de Calalunya
fÞparlament de Justfcia
Direccló General de D¡et
¡ d'Entitats Jurld¡ques

El pr,otectorat o l'òrgan de supervisió de les assoclac¡ons declarades d'utilitat
pública, midançant una resolució motivada, poden suspendre la publicitat dels

comptes de la fundació fins que concloguin les actuacions del procediment

inspector quan, durant aquest procediment, s'apreciï la concurrència de

circumstàncíes que impedeixin assolir I'adequada finalitat de l'actuació

inspectora, i amb la ponderació prèvia dels interessos que puguin resultar
afectats, per tal dhssegurar I'eficàcia de la resolució final que es pugui dictar.
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AL.LEGACIONS PRESENTADES
Al.legacíó núm.32.
Article 24
Oficina Antifrau
Recomanem la inclusió de les associacions declarades d'utilitat pública en la tercera

de l'afticle projectat, tot esmenant l'omissió.
línÍa

Justificació de I'acceptació:
S'accepta ja que es considera que existeix una omissió no volguda.

Text oue s?dootä
Article 24. Suspensió de la publicitat dels comptes
El protectorat o l'òrgan de superuisió de les assocíacions declarades d'utilitat
pública, mitjançant una resolució motivada, poden suspendre lä pubticitat dels

comptes de la fundacÍó i de les associacions declarades dautilitat pública
fìns que-concloguin les actuacions del procediment inspector quan, durant aquest
procediment, s'aprecii la concurrència de circumstàncies que impedeixin assolir

I'adequada finalitat de I'actuació inspectora, i amb la ponderació prèvia dels

interessos que puguin resultar 'afectats, per tal d'assegurar l'eficàcia de la

resolució final que es pugui dictar.

Article 25. Procediment d'inspecció
1. El procediment d'inspecció és iniciat d'ofici pel protectorat o per l'òrgan de

superwisió de les associacions declarades d'utilitat pública.

2. La resolució d'inici es notifica a la fundació o a,l'associació. A la notificació s'hi

ha d'indicar la data d'inici de les actuacions
3. De les actuacions d'inspecc¡ó se n'ha d'aixecar l'acta corresponent, que té
,naturalesa de document públic i el valor probatori que li atorga la Llei 2612010,

del 3 d'agost, del règim jurídic i procediment de les administracions públiques de

Catalunya.
4.'L'acta d'inSpecció ha de conten¡r, com a mínim, les dades següents:

a) El llbc, la data i l'hora de la inspecció.
å) Les dades identificatives de I'entitat inspeccionada.

c) La identificació del personal inspector i de la resta de persones que han

interwingut en I'acti.¡ació.

d) La descripció dels actes d'inspeccié que s'han realitzat.
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General¡tat de Catalunya
Dêpãr{ament de Justícia
Direc.ció General de oret
I d'Ent¡úats JurldÍques

e) La descripció dels fets causants de la presumpta infracció o ¡rregularitat, amb

indicació de les persones ñsiques o jurídiques presumptament responsables,

sempre que es coneguin, i dels preceptes legals i normatius que es considerin

infringits.
5. Un cop finalitzades les actuacions inspectores, i immediatament abans de

dictar la proposta de finalització de les esmentades actuacions, s'ha de traslfadar
I'acta al patronat de la fundacíó o a I'associació i, si és ef cas, a la persona físíca

responsable, perquè formulin al.legacions i presentin els documents i

justificacions que estimin pertinents en un termini de quínze dies.

6. Transcorregut el tràmit d'audiència, el protectorat o l'òrgan de superuisió de

les associacions declarades d'utilitat pública han de dictar la resolució

cerresponent sobre el procediment d'inspecció i determinar, si és el cas, les

mesures a adoptar per restablir les irr:eguláritats còmeses, el respecte de la

VÒluntat fundacional i, àdhuc, exercir les accions judicials quan correspongui.
7. 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. Aqúest 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'espeçial complexitat de l'activitat inspectora

AL. LE_GACTON S P RESENTADEq
Al.legació núm.33,
Article 25.7
Oficina Antifrau
Recomanem modificar la redacció del precepte per deixaf clar que dins el termini de sis

mesos cal haver dictat i també notificat la resolució

Justificació de la no acceptaciór
No, perquè ja queda clar en el redactat actual.

Capítol 2. Règim sancionador de les fundacions i de les associacions
declarades d'utilitat pública

AL. LEGACIONS PRESENTADES
Al,legació núm. C)7 i 4.
Vallbé advocats
1. L'Avantprojecte introdueix al Capítol 2 del Títol 5, sota I'epígraf "Règim sancionador de

les fundacions i de les associacions declarades d'utílitat públíca", un règim sancionador

de les bersones que exerceixen funciols de direcció en l'örgàn de Çovern d'aquestes

entitats. Aquesta incongruència ja s'anticipa en el preàmbul, que disposa que el capítol Z

regula el règim sancionador aplicable a les infraccions en què puEuin incórrer les

fundacíons. ,
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Generaliht de Catalunya
Departament de Jusücia
D¡reccló General de Dr€t
I d'Entltats Jurídíques

Sense perjudÍci de les al.legacions que seguiran, entenem que caldria replantejar
l'oportunitat d'incfoure un règim sancionador que faci recaure sobre els membres dels
òrgans de govern la responsabilitat de I'incompliment de determinades obligacions. En

primer lloc caldrîa valorar si els subjectes responsables no haurien de ser les pròpies
entitats, que desprès es podran rescabalar dels danys que se'ls pugui haver ocasionat
mitjançant I'aplicació del règim de responsabilitat que estableix el CcCat. per danys
çausats pels membres dels seus òrgans de govern. L'Avantprojecte opta (al nostre
entendre de manera equivocada) per no sancionar I'entitat, sínó directament els
membres de l'òrgan de govern, responsables det compfiment de les obligacions de
I'entitat envers el protectorat.

En segon lloc caldria preguntar-se si resulta oportú Íncloure un règim sancionador per
unes entitats del tercer sector que, en aquests moments, constitueixen una peça clau en
la tasca d'integració social i cultural i'e.n la prestació de serveis en els que el pes de
lldministració pública ha experimentat un fort retrocés.

Per últim, constatar que un règim sancionador com el que incorpora l'Avantprojecte, amb
sancions econòmiques elevades, pot ser clarament deslncentivador de la partícipació i de
l'acceptació de càrrecs en els òrgans de govern d'aquestes entitats, la majoria dels quals
són gratults, en un moment en que ja és difícil completar els òrgans de govern.

4. Per últim, reiterar que la nostra al'legació de fons consisteix'en proposar la no
incorporació d?quest nou règim sancionador, que estableix una duplicitat de sancions, és
contrari als principÍs de flexibilització administrativa i . no intervenció i no té
correspondència en el dret administratiu comparat ni en dhltres àmbits del dret.

Ju3tificació de la no accepteció:

R.especte de l'al.legació relat¡va a I'oportunitat de la mesura, no s'accepta
l'al.legació perquè quan es .dugueren a terme les oportunes valoracions ja es
tingueren en compte els elements de judiçi que s'expressen en I'al.legació.
Tractant-se d'una qüestió discrecional, es considerà guê, malgrat I'absència
d'ànim de lucre, el rol que juguen les entitats del tercer sector i l'eventual
compohent desincentivador de la mesura per a la participació de les persones en
la governança de les entitats, calia introduir mecan¡smes d¡ssuasoris de la
comissió d'il.lícits administratius, tant per reforçar el. compliment de les normes
com per generar confiança de la ciutadania en les ent¡tats, en uns moments on la
seva credibílitat derivada dels escàndols és molt baixa. Alhora, és efectiu per
evitar ltús de mecanismes més agressius com la intervenció judicial o I'exercíci
d'una acció de responsabilitat.

Quant al fet d'optar pels subjectes periones frsiques com .a subjectes
responsables enlloc de ser-ho [es pròpies entitatS, Ígualment es tracta d'una
qüestió de caràcter discrecional que s'ha adoptat després de ponderãr els pros i

els contres díuna opció i de l'altra.
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General¡fat de Calalunya
Eeparlåment de Jusflc¡a
Dlreccló Gonerâl rle Dret
a d'Ênutats Jurídlques

Article 26. Pot-estat sancionadora
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 derÍvades dels fets i les ornissions tipificades com a

infraccions en aquesta llei.
2. El règim jurídic aplicable als'procediments sancionadors que s'incoTn per causa

de les infraccions administratives tipificades en áquesta llei, és el que estableix la
normativa sobre règim jurídic sancionador.

Al,legació núm.34,
Afticle 26
Oficina Antifrau
En primer lloc, trobem a faltar que en aquest article -o bé en l'artidé 13,'relatiu als

ns competents- es determinin els òrgans competents per incoar, per instruir i per

r. En cas que la voluntat sigui la de diferir aquesta determinació a un reglament,
ca ld ria especificar-ho.

Pel que fa al règim jurídic aplicable.als procediments sancionadors suggerim que sigui

substituida la remissió genèrica proposada per una de més específica. A tal efecte, podria

ser una opció a considerar la remissió a la Llel 26/2070 i al Decret 278/1993.

Justificació de I'acceptació:

S'accepta l'al.legació per cons¡derar que contribueix a lä seguretat jurídica que
cal extremar tractant-se de la potestat sancionadora i, en aquest sqntit,
s'incorpora la remissió a la Llei 26/2O10, del 3 d'agost de règim jurídic i de
procedimental de les administracions publiques de Catalunya i al Decret
2781t993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.

Text que.s'Adopta
Article 26. Potestat sancionadora
1. Correspon al protectorat o a l'òrgan de supervisió de les associacions

declarades d'utilitat pública l'exercici de la potestat sancionadora per determiñar
les responsabilitats derivades : dels fets i les omissions tipificades com a

infraccions én aquesta lleÍ.

2. El règim jurídic aplicable als procediments sancionadors cjue s'incoïn per causa

de les inftaccions administratives tipificades en aquesta llei, és el Que estableix
tà tte¡ 26/2070, del 3 d'agost de règim jurídic i de procedìmental de les
administracions publiques de Catalunya í al Decret 279/7993' de g de
novembre, sobre el procedíment sancionador d'aplicació als àmbitç de
competència de Ia Generalitat.

!,
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Article 27. Subjec{es responsables

46
H:\CÂROìU-E| fEL PROTECTOfiAn1 A I I ãh I liEI¡ÔRlA COñ¡SULÍES I

ALLEG^ClOtlS PFVA.doc D(t, 1Ai 1.tS 1 5.15



Ge¡ersl¡tat de Catalunya
Departamênt dé Justlc¡a
Direccfó,General de Dret
I d'Ent¡tats Jurídiques

1. Són subjectes responsables de la comissió de les infraccions tipíficades en

aquesta l[ei els pations o les persones que exerce¡xen funcions de dÍrecció en el

si de I'entitat, sempre que la seva responsabilitat individual en la comissió de la
infracció sig ui determinable.
2. Si la responsabilitat no es pot ímþutar a una o més peßones determinades;

responen tots els membres de l'òrgan, excepte els següents:
a) Els que s'han oposat a l?cord i no han ínlervingut en la seva execució.

b) Els que no han intervingut en l'adopció ni en I'execució de I'acord, sempre que

hagin fet tot el que era possible per evitar ef dany o almenys s'hi hagin oposat

formalment en saber-ho.
3. La responsabilitat, si és ímputable a divefses persones, té caràcter solidari.
4. La responsabilitat administrativa derivada del procediment sancionador és

compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de Ia situació alterada al

seu estat original, així com.a la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats,

de conformitat amb allò que disposa, a aquest efecte, l'article 130 de la Llei

3O/I992, del 26 de novembrè, de règim jurídic de les administracions públiques i

procediment adminístratiu comú.

AL. LEGACIONS PRESENTAD ES

Al,legació núm. C)2.
Vallbé advocats
2. Dit això, l'article 27 fa responsables de la comissió de les infraccions els membres de

l'òrgan de govern, sempre que Ia seva responsabilitat individual sigui determinable, o

tots ells solidàriament,.si.no es pot individualitzar. Entenem que aquesta extensió de

responsabilitat col.lectiva és contrària als principÍs del dret administfatiu
sancÍonador.

Cal tenir en compte que la riaturalesa de.les infraccions, accions o omissions en les quals

la majoria dels membres dels òrgans de 'govern' no' intervenen, fa pràcticament

inaplicable aquesta extènsió de responsabilitat. El règim de responsabilitat que ìntrodueix

l'Avantproje'cte segueix l'esquema de responsabilitat que el CcCat. atribueix als membres

deis òrgans de govern pels danys que causin a l'entitat en l'exercici de les funcions. Però

lAvantprojecte incorpora un règim de responsabÍlitat adm¡nlstrativa objectiva,

desvinculada de la producció d'un dany a I'entitat, pel sol fet de cometre alguna de les

infraccions tipificades, relatives a les obligacions de les entitats (dels seus òrgans de

govern) envers el protectorat.

Justificació de I'acceptació:
Encara que'es considera .que és un tema de política legislativa, ¡ que cada

personä mèmbre del patronat és responsable dels acords dels òrgans des del

moment en que no s'hagi oposat a l'acord, es pot acceptar l'al'legació en el sentìt
de considerar que la resþonsabilitat solidària dels patrons en cas que no es pugui

Índividualitzar.la seva responsabilitat és contrària al principi de responsabilitat
personal i d'interdicció de la responsabilitat per fets d'altri, propis del dret
punitiu, també en l'àmbit del dret administratiu sancionador on, dhcord amb la
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Generalitat de Catalunya
Departamerf de Justicla
Direcció General de Dret
¡ dEnt¡tats Jurídiques

jurisprudència constitucional, s'exigeix la realització d'un fet prop¡ í d'una

imputació subject¡va per respondre, inclús de manera col'lectiVa o solidària.

Iguatment, tractant-se d'una qüestió d'oportunitat jurídÍca que és de caràcter

discrecional, s'estima lral-legació relativa al règ¡m de responsabilitat objectiva

deslligada del dany a la fundació que preserua el CcCat i, en aquest sent¡t,

s'incorpora aquesta circumstància en lhfticle sobre els criteris de graduació de

les sancions,

Al.Íegació núm.35.
Afticle 27,2,a)
Oficina Antifrau
En lhpartat 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.

Justifigáció dq la no acceútacié:,
L'exempció de responsabilitat pels patrons que hagin fet constar la seva oposÍció a

f'acord adoptat ja es preveu en I'article 332-11 del Codi civil de Caialunya. Per tant

no es considera necessari modificar la redacció de I'Avantprojecte .atès que el

CcCat com a norma de dret substantiu ja ho regula en matèria de

responsabilitat.

Text gue s'adoota
Article 27, Subjectes responsables
1. Són subjeètes responSables de la cornissió de les infraccions tipificades en

aquesta llei els patrons o les persones que exerceixen funcions de direcció en el

si de I'entitat, sempre que la seva responsabilitat individual en la comissió de la
infracció sigui determinable.
2. Si la responsabilitat no es pot imputar a.unä o més persones determinades,

responen tots els membres de l'òrgan, excepte els segtients:

a) Els que S'han oposat a l'acord i no han intervingut en la seva execució.

b) Els que no han intervingut en l'adopció ni en l'exêcució de I'acord, sempre que

hagin fet tOt el que era possible per êvitar el dany o almenys s'hi hagin oposat

formalment en saþer-ho.
3, Lg responsabilitat .administrativa derivada del procediment sancionador és

compatible amb I'exigència a. l'infractor de la reposició de la situació alterada al

seu eStat original, així com a la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats,

dê conforrnitat amb allò que disposa, a aquest efecte, l'article 130 de la Llei

3}/1gg2, del 26 de novembre, de,règim jurídic de les administräcions públiques i

procediment administratiu comú.

Article 29. Infraccions molt greus
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General'rtat de Gatalunya
Departamenf de Justfcfa
D¡reEíó Genèral de Dret
f d' Entitats JurÍd íqires

Constitueixen ínfracc¡ons molt greus les accions o fes om¡ss¡ons següents:
a) Executar acords o realitzar actes que requere¡xen l/autorit-zació del protectorat
o de l'òrgan de supervisió de les associac¡ons declarades d'rjtilitat pública sense
haver-la obtingut, o subjectes a declaració responsable sense haver-la adoptada
i presentada en els termes establerts pel llÍbre tercer del Codi civil de Catalunya.
ó) Acordar presentar una sol.licitud d{autoriÞació o una declaració responsable
incompleta o amb el contingut falsejat.
c) Obstruir la funció de superv¡s¡ó ¡ d'¡nspecció del protectorat o de l'òrgan de
supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública.
d) Incomplir el deure de comunicacÍó o d'abstenció en cas de conflicte
d'interessos quan en resultin lesionats els interessos de la fundació o de
l'associació.
e) Incórrer en una causa que justifiqui la sol-licitud dt¡ntervenció judicial.
f) La comissió de tres infraccions greus en un termini de dos anys, sobre les
quals hagi recaigut una resolució ferma i que no hagin estat cancel.lades.

ALTLEGACIONS PRESENTAD ES

Âl.legació núm.S.
A¡ticle 29
Associació Catalana de Municipis
Article 29. Infraccions,molt greus

Constitueix infracció molt greu la comissió de tres infraccions grbus en un termini de dos
anys, sobre les quals hagi recaigut una resolució ferma i que'no hagin estat cancel.lades.

Justifièació de lä no acceptació:
Es un tema de política legislativa. Suposa un canvi radical en el'tema del règím
sancionador que proposen i no és el cas. La voluntat del legislador és la que

consta en el text de I'avantprojecte i no podem entrar, En tot cas, esdevé
respectuosa amb el principi de proporcionalitat i de gradació de les sancions. L
finalitat del règim sancionador és ser un mecanisme dissuasori de les conductes
legalment contràries a les obligacions administratives i pretén generar confiança
entre els qui contribueixen al seu finançament. Alhora, és un mecanÍsme eféctiu
per evitar l'ús de mecanismes més agréssius com la interuenció judicial o

I'exercici d'una acció de responsabílitat.

Al.legació núm, C)2,
article 29,d)
Vallbé advocats
En algun cas es dóna la paradoxa que incomplir directament el deure de comunicació o,

dãbstenció en cas de conflicte d'interessos (article 29.d) és sancionable només quan en
resultin lesionats els interessos de la fundació o de l'associació. En canvi, en cas
d'acordar presentar una declaració responsable incompleta (article 29.b) (conducta més

diligent que l'anterior, en la què es produeix un incompliment tÒtal), no s'exigeix aquesta
lesió als interessos de l'entitat per considerar-la infracció molt greu.
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Iceneralltat de Calâlunya
oeparfament de Just¡ciá
D¡reccki Gsneral de Dret
i dEntitab Jgrídfques

En aquest sent¡t, caldria rev¡sar i depurar la lipíficació de les infraccions, de manera que

les grniques conductes infractores est¡guessin relacionades amb les obligacíons dels

òrgans de govern de les entitats envers el protectorat, i el seu ¡ncompliment hagués

causat danys a l'entitat. Així, per exemple, entenem que té un difrcil encaix en aquest

règim tipificar com a infraccions "fncórrer en una causa que iusfifiqui la sollícitud
d'ínteruenció judicíal" (article 29 e), o "Incomplir els deures comptables î de poftar els

llibres dhcord amb les lleis', ja que segons el CcCat. aquestes conductes estan

directament relacíonades amb ,la qestió de I'entitat, àmbit que quedaria fóra del règim

sancionador administratiu, de relació entre l'òrgan de govern i el protectorat, que pretén

regu lar l'Avantprojecte.

Justificació de I'acceptació narclal:

No sãcceptá l'al.legació relativa a .la conveniència de no tipificar determinades

conductes, com ara "íncórrer en una causa que iustif¡gu¡ la sol'licitud
di¡nteruenció judicial'l o "incomplir els deures comptables i de portar els llibres
d'acord amb les lleis', ja que són aspectes que el Protectorat, en exercici de la

seva funció de supervisió, pot ¡nspeccionar, Tampoc no s'est¡ma l'al'legació'sobre
el caràcter excessiu de tipificar êom a infracció greu la no aprovació o

presentació dels comptes anuals, atès que, d'acord amb I'article 336-2 del CcCat,

els comptes són l'instrument mitjançant els quals el protectorat verifica el

compliment de les disposicions legals i estatutàries, i la no presentació dels

comptes té importants conseqüències com'ara el tancament registral parcial

(afticle 336-3 CcCat).

En canvi, sí que sãccepta I'al-legacíó relativa al fet que es tipifiqui com a

infracció la presèntació d'una declaració responsable incompleta, atès que la
voluntat de compllr ja S'ha demostrat amb la seva presentació i la incomplÍtud,

sense més matís, pot Ser tan lleu com ometrê una dada no relfevant.

Quant al dany a la fundació, ens remetem al que s'ha adduit respecte de

l'a l. legació a nterior.

Justificaci-ó de la transacció
Arran de l'al.legació i per la transcendència que pot arribar a tenir, es cons¡dera

necessar¡ tipificar una nova infracció molt greu i' una nova infracció greu, de

manera que els artícles 29 ¡ 30 queden modificats. Les noves infraccions

s'incorporèn a I'afticle 29fl i 30h) i consisteixen en presentar els cornptes anuals

davant el prgtectorat amb un patronat âmb un nombre de membres inferior a

I'estableft per a constituir-lo vàlidament i adoptar acords i en actuar amb una

realitat extraregistral que suposi el trencament del tracte successiu que afecti eis

estatuts de la fundació i la cornposició del patronat, respectivament'
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GeneraliÞl de Catalunya
Departament de Jusücfa
D¡rêcclô cenera¡ de Dret
I d'Ertitats Jurídiques

La justificació del canv¡,rau en el fet que la transcendència per al tràfic jurídic i

econòmic és rellevant. la praxi ens demostra que es tracta de fets que han donat
llocs a problemes reals ¡ la voluntat del règim sancionador és desincentivar
conductes. Ateses les al.legacions formulades a la incorporació d'ún nou règim
sancionador per a Jes entitats (esmenes q la totalitat que no han estat admeses),
es considera que aquesta incorporació no' té prou entitat per s¡ mateixa
considerada per fer necessari un nou tràmit d'audiència i informació.pública.

Al-legació núm.6.
A¡ticle 29 b)
Coordinadora Catalana de Fundacions
Entenem que el terme incomplert resulta massa genèric per tant crea inseguretat jurídica
per això demanem llur supressió ja que consìderem que el fet d'ometre fets substancials
en la declaració.ja és falsejar la declaració.

J ustificació de I'acceptació
S'accepta l'al.legació en el sentit que és desproporcionat per excessiu tipificar
com a infracció molt greu la presentació d'una declaració incompleta. La lletra b)
de I'article 29 quedarà redactat de la forma següent:

Al.legació núm..36
A¡ticte.29
Oficina Antifrau
Recoqnanem,, en primer lloc, incloure I'incompliment del deure d'efectuar declaració
responsable.

En segon terme, quan la lesió que contempla-fa infracció no es produeixi" es podria
valorai la tipificació d'una infracció greu (article 30). En justificació dãquest suggeriment
hem de dir que també està en joò Ia confiança que motiva d'altres mesures de
transparència.

Jus.tificació de la no acceptació:
No sãccepta atès que I'incomplíment de fer la declaració responsable atès que
aguest supòsit ja està típifibat a la ltètrã a) de I'article 29.

Text que s'adoota:
Article 29. Infraccions molt greus
a) Ig.ual
b) Acoñar presentar una sol-licitud dhutoriEació o una declaració
respo.nsable amb ef contingut falsejat.
I s'afegeix una novã lletra f) amb el següent cont¡ngut:
f) Presentar els co,mptes anuals davant el proteciorat almb un patronat
amb un nomhre de membres inferior a I'establert per constituir-lo
vàlidament Í adoptar acords.
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General¡tat de Catalunya
Þepartament de Juslcla
D¡r€cció General de Dret
¡ d'Entitat6 Jurídiques

g) La comissió de tres infraccions greus.'en un termini de dos anysr,sobre les

quals hagi recaigut una resoluc¡ó ferma i que no hagin estat cancel'lades.

Article 3O. Infracc¡ons greus
Constitueixen infraccions greus les accions o les omiss¡ons æs--eatrens
següents:
a) Incomplir el deure d'aprovar i presentar els comptes anuals de la fundació o ,

de l'associació i les seves ent¡tats vinculades i, sí escau, de I'auditoria externa,

dins el termini legalment establert.
b) Incomplir lbbligació de renovació o elecció dels membres dels òrgans de

govern de les entitats quan això comporta la impossibilitat d'adoptar acords. '

c) Incornplir el deure d'acreditar davant del protectorat o de l'òrgan de supervísió

de les associacions declarades d'utilitat pública la perfecció de I'acte o contraöte

objectes de. la declaració responsable.
d) Desatendre els requeriments o les ordres del protectorat o de l'òrgan de

supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública, relatives a l'aplicació

dels fons i recursos de la fundació o de l'associació o dels fons especials.

e) Incomplir els deures comptables i de portar els llibres d'acord amb les lleis.

Ð No sol.licitar la ínscripció d'actes inscriptibles en el termini legalm.ent establert.
g) Desatendre o respondre de forma notòriament insuficient els altres

requeriments adreçats.pel protectorat o l'òrgan de superuisió de les associacíohs

declarades d'utilitat pública. Es considera notòriament insuficient el fet que 9!s
patrons no informin sobre elements respecte dels quals han estat requerits a fer-
ho.
h) La comissió, en un termini de dos anys, de tres infraccions lleus sobre les

quals hagi recaigut una resolució ferma i que no hagin estat cancel'lades.

AL. LEGACTONS P RESE NTADJS
Al-legació núm. D)
Article 3O a)
Vallbé advocaE
Considerem també excessiu tipificar corn a infracció greu dels patrons la no aprovació o

presentació dels comptes anuals de la fundació (article 30 a)). Aquesta sanció no té
correspondència en l'àmbit mercantil, i I'incornpliment dãquesta obligació ja es veurà

sancionat amb les conseqüències de culpabilitat que es puguin derivar en cas que, fruit
d'aquest incompliment, sbcasionin danys a la pròpia entitat o a tercers.'

Tot i que la responsabilitat shtribueix als membres dels òrgans de govern de fundacÍons i

associacions, l'aÉicle 3O de l'Avantprojecte tipifica com a infraccions greus les accions o

les omissions exclusivament dels"patrqns", obviant la referència a "membres dels òrgans

de govern" o "persones que exerceíxen funcions de direcció" a les que s'estén el règim de

responsabilitat.
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Generahtat de Catalunya
fÞpartamer¡t de Justrcla
D¡reccló Gêneral de oret
| ûEntltats Jurldiques

No s'accepta I'al.legació perquè, tot i que certament, el proced¡ment saricíonador
no s'¡nic¡arà sense haver requerit prèviament la fundació, aquesta previsió és de
naturalesa reglamentària i ng pot ser objecte de regulació en aquest
avantprojecte.

Al.legació núm. 7.
A¡ticle 3Oc)
Coordinadora Catalana de Fundacíons
Entenem que aquesta infracció hauría d'actuar després d'haver estat requerits atès que

en l'actual context de crisi i les reduccions estructurals de les fundacions, en especial la
reducció de persorlal, ens podem trobar que hi hagi retard en la presentació d'aquests
documents, per tant entenem que s'hauria d'afegìr una previsió per no condemnar les

fundacions estrictament per fets formals.

Justificació de la'no a'cceotació
No s'accepta perquè, tot i que certament, et proðediment sancionador no

s'iniciarà sense haver requerit:prèviament lâ fundació, aquesta previsió és de

naturalesa reglamentària i no pot ser objecte de regulació èn aquest
avantprojecte.

Al-legació núm,8.
Article 7Oe)
Coordinadora Catalana de Fundacíons.
Entenem que 'per donar seguretat jurídica s'hauria d'incloure un element objectiu
temporal i per això proposem incloure la frasri en més d'un exercici.

Justificació de la no accéÞtació
No shccepta l'al.legació en eJ sentit d'incloure un element objectir,r temporal, atès
que aquest precepte reprodueix el deure que el Codi civil de Catalunya imposa

als patr'ons en I'afticle 332-8.

Al.legació núm,6.
Associacíó Catalana de Municipis
Article 30. Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus les accions o les omissions dels patrons següents:

a)La comissió, en un termini de dos qnys, de tres infraccions lleus sobre les quals hagi

recaigut una resofució ferma i que no hagin estat cancel.lades.
b)Executar acords o realiEar actes que requereixen I'autoritzacíó del protectorAt o de

l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilÍtat púbtica sense haver-la
obtingut, o subjectes a declaració responsable sense haver-la adoptada i presentada en

els termes establerts pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
c) Acordar presentar una sol.licitud d'autorització o una declaració responsable

incompteta o ainb el contingut fatsejat.
d) Obstruir la funció de superuisió i d'inspecció del protectorat o de l'òrgan de supervisió
de les associacions declarades d'utilitat pública.
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Generalitat dê catalunya
Departament de Justícia
Dlreccló Gene¡al de Dret
I d'Ent¡tats Jur{diques

e) Incomplir êl deure de comunicació o d'abstenció en cas de conflicte d'interessos quan

en resu¡t¡n lesionats els interessos de la fundació o de I'associació.

f) Incórrer en una causa que iustifiqui la sol'licitud d'intervenc¡ó judic¡al.

Justificació de la no ácceptació:

És un tema dbportunitat jurídica que té naturalesa d¡screcional i, alhora, de

donar contingut material al precepte, ja que s'han valorat les opcions possibles i

s'ha consíderat que la que f¡gura en el projecte és la que millor serveis a les

finalitats preteses.

Modificació tècnica:
Se suprimeix el que està tatxat del primer. paràgraf: Constitueixen ,..
om¡ss¡ons #spatreÊs ... ;
Es transacc¡ona, a la v¡sta de les al.legacions presentades, la incorþoració d'una
nova lletra h) i la h) de l'Avantprojecte passa a ser la i).

Tgxt oue s'accepta
Article 3O. Infracc¡ons greus
Constitueixen ¡nfraccíons greus les accions o les omissions següents:

a) Igual
ó) Igual
c) Igual
d) Igual
e) Igual
f) Igual
g) IguaÌ
h) Aetuar amb una realitat e)<tra regÍstral que suposi el trencament del
tracte successiu que afecti els estatuls de Ia fundació i Ia composició del
patronat.
i) La comissió, en un termini de dos anys, de tres infraccions lleus sobre les

quals hagi recaigut una resolució ferma i que no hagin estat cancel.lades.

Article 31. Infraccions lleus
ConstÍtueixen infraccions I leus :

a) Desatendre els requeriments d'informació formulats pel protectorat o per

l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública, en el

termini estableft.
b) Incomplir el deure de comunicar al protectorat o a l'òrgan de supervisió de les

associacions declarades d'utilitat pública els actes i acords subjectes a aquesta

obligació, d'acord amb el que estableix el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

AI.,. LEGACIONS PRESE NIADES
Al-legació núm.7,
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Gendefitat de Cdtalunya
Departament de Julícla
D¡reccló General de Dr€t
¡ d'Entltats Juríd¡ques

Associació Gatalana de Municipis
Article 31. Infraccions lfeus

Constitueixen infraccions lleus :

a)Desatendre els requeriments d'inforrnació formulats pel protectorat o per l'òrgan de

supervisió de les associacions declarades drutilitat públíca, en el termini establert.
b) tncomplir el deure de comunicar al protectorat o a l'òrgan de supervisió de les,

associacions declarades d'utilitat pública els actes.i acords subjectes a aquesta obligació,
d'acord amb el que estableix el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

c) Incomplir el deure d'aprovar i presentar els comptes anuals de la fundació o de

I'associacíó i les seves entitats vinculades i. si escau, de I'auditoria externa, dins el

termini legalment estabtert.
d) Incomplir l'obligació de renovació o elecció dels membres dels òrgans de govern de les

entÍtats quan això comporta la impossibilitat d'adoptar acords.

e) Incomplir el deure d'acreditar davant del protectorat o de l'òrgan de supervisió de les

associacions declarades d'utilitat pública la peÍecció de l'acte o contracte objectes de la
declaració responsa[ìle,
f) Desátendre els requeriments o les ordres del protectorat o de liòrgan de supervísió de

les.associacions declarades d'r.itilitat pública, relatives a I'aplicació dels fons i recursos de

la fundació o de l'associació o dels fons especials.
g) Incomplir els deures comptables i de portar els llibres d'acord arnb les lleis.
h) No sol-licitar la inscrípció d'actes inscriptibles en el termini legalment establert.
i) Desatendre o respondre de forma notòriament insuficient els altres requeriments r

adreçats pel protectorat o l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat
pública. Es considera notòriament insuficient el fet que els patrons no informin sobre
elements respecte dels quals han estat requeríts a fer-ho.

e té naturalesa discrecional. S'han valorat les

opcions possibles i s'ha cons¡derat que la del projecte és la que millor serveix a

les finalitats preteses. i

Article 32. Sancions
1. Les infraccionp tipificades en aquest capítol són sancionades de la manera
següent:
a) Les infraccions molt greus són sanc¡onades amb una multa de 10.000,00 a
30.000,00 euros.
b) Les infraçcíons greus són sancionades amb una multa de 1.000,00 a 9.999,00
euros.

' c) Les Ínfraccigns lleus són sancionades amb amonestació,
2. Sens perjudici de les sancions a què fa referència l'apartat 1, les infraccions
establertes pefs articles 29.a) i c); 30.a), b), d) i e); i 31.a) ,i b) també són

objecte del tancament registral parc¡al a què fa referència l'article 336-3.2 del

Codi civil de Catalunya, fins que no es compleixi el deure incomplert.

AL' LEGACIONS PRESENTADES
Al.legacíó núm. C)3.
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GeneralÍtat de Catalunya
Departament de Juslcía
Dlreccló General de Dr€t
¡ fEntjtats Jurld¡ques

Article 32,
Vallbé advscats
3. Pel que fa a les sancions que estableix I'article 32, seria més oportú substituÍr les

multes_pecuniàries per altres sancions, com ara lá inhabilitacíó temporal o pen¡anent

dels infractors per exercir càrrecs en òrgans de'govern d'entitats, D'aquesta manera,

s'assoliria millor lbbjectiu d'evitar la comissió de noves infraccions futures.

Ju,stif ic-ació de lãcceptêció :

S'accepta perquè es considera convenient preveure sanc¡ons diferents de les

multes pecuniàries per ser més adequades per assol¡r lbbjectiu d'evitar la

coinissió d.'infraccions futures, p€F Ia qual cosa l'art¡cle 32 es mod¡f¡ca la seva

redacció.

Al.legació núm.37.
Article 32
Oficina Antifrau
Per raons preventives i de reforçament de la confiança, suggerim sigui valorada

I'oportunitat de preveure una sanció accessòria consistent en fer pública la imposició de

sancions per infraccions rnolt greus i.greus. En qualsevol, cas considerem necessari qug

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.

Justificació de la no acceptac¡ó:

No s'estima I'al.lelació degut al fet que constitueix una sanció atípica i accessòria

a la principal,que, a més, restr¡nge¡x l'exercici d'un dret fonamental com és el de

protecció de dades de caràcter personal.

Al'legació núm, 9, '

Coordinad.ora catalai na de Fit ndacions
Considerem que no hi ha cap norma de fundacions a nivell estatal que imposi sancions i

que a més aquestes no estaven conter.nplades en el llibre tercer del Codi civil de

Catalunya que només parlava d'infraccions, per tant entenem que al tractar-se de la
introducció per primer cop d'un'règim sancionador aquëst hauria de ser més moderat.

Justificació de la no acceptació-
No s'accepta I'al.legació de caràcter general sobre la inoportunitat d'incloure un

règim sanc¡qnador atès que, com s'explica en I'exposició de motius, la finalÍtat
d'aquest règim és ser un mecan¡sme dissuasor¡ de les conductes legalment

contràries a les obligac¡ons administrativès i pretén generar confiança entre els

qui contribueixen al seu finançament. Alhora, és un mecanisme efect¡u per ev¡tar

l'ús de mecanismes més agressius com la intervenció judicial o I'exercici d'una

acció de responsabilitat.
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Generalitat de calalunya
Departament de Jus{lcia
Direccíó Generaf de Dret
I d'Entitats Jurídiques

Tampoc no s'accepta I'al.legació sobre f increment de l'import de les sancions

respecte de lhnterior avantprojecte, atès que és una qüestió dbportunitat
jurídica de naturalesa discrecional.

Text gue sãdoota.
Art. 32, Sancions
7, Les infraccions típífícades en aquest capítol són sancîonades ile Ia
maneÍa següent;
a) Les ínfraccions molt greus són sancionades amb:
-Multa de 7O.OOO,OO a SO.OOO.OOê. \

- La impossibilítat dtobtenir ajuts i subvencions de lAdministració de Ia
Generalitat durant el termini d'un any,
- La infracció de Ia lletra b) de I'atticle 29, a més' en el cas que no
sþsmeni Ia falta, comportarà I'inicí del procediment administratiu d'ofici
per declarar la ínactivitat de I'entítat.
- Les infraccions cìòmpreses en les [letres a), b) i d), 4 més, es poden
sancionar amb Ia pèrdua dels beneficis derivats de la publicitat registral
i el tancament registral parcial en els termes a que fa referència I'article
336-3 del Codi civil de Catalunya.
b) Les infraccians greus són sancíonades amb:
- Multa de TOOOTOO a 9.999,O(E
- Les infraccÍons a que fan referèncîa les lletres a), b) i c) de I'article 3O
es poden sancíonar també amb Ia impossibilitat d'obtenir aiuts ¡
subvencions. de ltAdministració de Ia Generalitat durant e! termini d'un
dnY.
c) Les infraccions lleus són sancíonades amb amonestació,

Article 33. Graduació de les sancions
La imposició de les sancions establertes per I'article 32 es regeix pel principi de

proporcionalítat d-acord amb la gravetat de l'acció o omissió constitutiva
d'infracció, així com per la concurrència de les circumstàncies següents:
a) La intencionalitat o la neglígència en la conducta de les persones infractores.
ô) La reincidència o reiteració de les infraccions. S'entén per reincidència el fet
d'haver dut a terme i haver estat sancionàdes, mitjançant una resolució ferma,
dues o més accions o omissions tipificades amb sancions diverses, i s'entén per

reiteració el fet d'haúer dut a terme i haver estat sancionades, mitjançant una

resolució ferma, dues o més actuacions castigades amb sancions iguals.
c) El fet que la fundació es nodreixi de fons obtinguts rniÇançant campanyes de
captació pública o amb subvencions o altres ingressos de caràcter públic.

d) El grau de professionaliEació en la gestió de la fundació o de I'associació i el

caràcter retribuit del càrrec exercit.
e) L'esmena de les deficiències causants de la infracció durant la tramitació de

I'expedient sancionador.

AL.LEGACTO NS PRESENTADES
Al,legació núm,38.
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Gefl eral¡bt de Calafunya
Depa¡tament de Justlcla
Dlfecció General de Dret
I d'Ent¡tats Jurídiques

Article 33
Oficina Antifrau
Entre les circumstàncies que el precepte enumera com a criteris a considerar en la

g¡aduació de la sanció, i per tal de fomentar-ne l'adopció, caldria afegir el criteri de

disposar de cirdis de bones pràctiques o de bon govern.

Justificació de I'acceptació.
S'accepta establir, com a criteri de graduació de les sancions, el fet de disposar de

codis de bones pràctiques o bon govern com a mecan¡sme per fomentar la

tiansparència de les fundacions. Ara bé, s'ha de tenir en compte que la sanció ha de

requerir alguna cosa més que un codi de bones pràctiques.

lgualmeñt, es considera convenient afegir un segon apartat que prevegi el principi

general del règim sancionador conforme al qual la ímposició de'les sancions ha de

tenir en compte que la comissió de la sancíó no resulti més beneficiosa al

subjecte responsable que el compliment de les norme. infringides.

Text que sradoota
Article 33. Graduació de les sancions
1.La imposició de les sancions circumstàncies següents:
a) igual
b) Igual
c) Igual
d) Igual
e) Igual

O EI fet que Ia fundació dispqsi de codis de bones pràctiques.o de bon
govern.
Ð Que Ia infraæió êomesa no hagi causat dany a l'entítat o a tercers
2.La imposició de les sancions ha de tenir en compte que la comissió de la sanció

no resulti més beneficiosa al subjecte responsable que el 'compliment de les

normes infringides

Article 35. Inscripció de les sancions
'1. Les sancions per infraccions molt greus, greus i.lleus s'inscriuen en el full
registral de ta 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 prescripcló de la infracció

Informe d'al.legacions Autoritat Catalana de Proteccíó de Dades
L'afticle 35, relatiu a la inscriþció de les sancions, estable¡x que les sancions per
infraccions molt greus, greus i lleus s'inscriuen en el full registral de la fundacÍó, un cop

han adquirit fermesa en via administrativa. Cal tenir en compte que, d'acord amb l'afticle
27 del projecte, els responsables de'les infraccions tipificades en aquesta llei són els
patrons o persones que exerceixen funcions en el si d'aquestes entitats.
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Generalilat de Catalunya
DepaÉamem de Just¡cla
Direccló General de Dret
í d'Entitab Jurídíques

Aquesta inscripció té plenament sentit quän es tracta de la sanció drarhonestació per
infraccÍons greus prevista a lãrticle 32.I.c) de llvantprojecte, atesa la pròpia naturalesa
d'aquest tipus de sanc¡ons. Ara bé, atesa la naturalesa econòmica de les sancions per
infraccions greus o rnolt greus, la inscripció d'aquest típus de sancions hauria de produir-
se només en aquells casos en què el .be jurídic protegit ho requereixi.

Per altra banda, lãpartat 2 de l'article 35 regula la cancel.lació d'ofìci de la inscripció de
les sancions. Aquest aspecte ha de ser valorat positivament des del punt de vista del dret
a la protecció de dades. Ara bé, la referència al termini de prescripció de les infraccions
que es fa en aquest apartat sembla que haurÍa de fer-se al termini de prescripció de les

sancions. La inscripció aniria lligada a'la sanció i, p,erta¡t, els seus efectes haurien d?nar
lligats a la durada dels efectes de la sanció.'

La qüestió és rellevant, perquè el termini de prescripció de les infraccions i sancions
estableft a la Llei 30/1992 (a la qual es remet l'article 36 de l'Avantpr{ecte) no és
plenament coincident.

AL.LEGACIONS PRESENTADES
Al'Iegació n¡im.39.
Article 35.7.
Oficina Antîfrau
En relació amb I'apaftat primer, trobem a faltar que la redacció no contempli una
referència expressa a la constàntia en la inscripcÍó de les infraccìons 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.

Justificació de I'acceptació:
Si,. s'accepta. es una om¡ssió involuntària.

Text que s'adopta
1.-Les sancions, juntament amb els moìtius que les van causar, ja síguin
per infraccions molt greus, greus i lleus, s'inscriuen en el full registral de la

fundació o de i'associació declarada d'utilitat pública, un cop han adquirit
fermesã en via administrativa.

Adició d'un nou art¡cle qmb el número 38 relatiu als drets dels
insÞecçionaB ¡ sanc¡onats

Justificació

Atesa la novetat que suposa la regulació d'un règÍm sancionador en aquest àmbit
i pèr tal de dotar de seEuretat jurídica les entitats, s'acorda afegír un nou article
amb el número 38 relatiu als diets dels inspeccionats i 'sancionats amb el

següent contingut:

Text que sjadoota
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Generalitat de,Catãlunyâ
Departament de Jusücla
Dfrecció GeneÉl de Dret
¡ dfEnt¡lets JuÍdlques

AÉicle 38. Drets dels inspeccionats i sancionats

1.Els procedíments de. sanció i inspecció se subjectaran a allò que disposa
l'afticle 22 de la Llei 26|2OLO de 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Cãtalunya.
2.En cap cas els òrgans inspectors i sancionadors resoldran els procediments que

hagin tramitat.
3.Quan existeixi identitat de fets, persones i accÍons prevaldran les actuacions de

la jurisdicció penal i se suspendrà el procediment administratiu mentre no es

resolguin les actuacíons penals, un cop I'autoritat penal hagi incoat èl procés
penal que correspongui.

Disposiciong addicionals orimera a vuitena

Es modifiquen pels següents motius:

Elcanvi relatiu a la disposició addicional primera és una esmena tècnica deguda a un oblit ja
que [a situació que descriu la disposició és predicable tant de les fundacions com de les

associacions.

Elscanvis relatius a les disposicions addicionals següents, relatius a la presentació unificada'

de comptes obeeixen a una coordinació de regulacions rlormatives contingudes respecte de

la mateixa ma-tèria entre I'Avantprojecte de Lleis de mesures per a 2014 i la que forma part

del present Avant projecte que s'han introduït a instàncía d'observacions que en aquella
norma hi formutà I'Oficina del Govern: en concret canviar "oficina única corporativa" per
'oficina única empresarial" isubstituir el mot que discrepava entre un tex i I'altre (.DA 7

Avanprbjecte Llei de merures i DA2 Avant projqcte Protectorat) ja que en el primer es feía

referèncía a les fundacions subjectes a verificació de comptes anuals davant el protectorat !
les que també ... mentre que el present avant projecte, a instància del criteri manifesta per

I'Oficina def Govern canvia I'expressíó subratllada per la ss: ique' a més a més ,...

Text que s'adopta

Disposicions addicionals

Primera. Trasllat de la fundació o I'associació

Les fundacions i les associacions inscrites en un registre de I'Estat espanyol o d'una altra

comunÍtat autònoma que passin a desenvolupar llurs funcions majorÍtàriament a Catalunya

d'una forma estable, han de sol'licitar el canvi de registre, seguint els tràmits previstos per a
les modificacions estatutàries, i adaptar-se a la normativa catalana per tal de ser inscrites en

el Registre de Fundacions iAssociacions de la Genèralitat de Catalqnya.

Segona. Presentació unificada dels cornptes anuals per part de les fundacions
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General¡tat de Catalunya
Departament de Justíc¡a
Direcc¡ó General de Dret
¡ d'Eht¡tats Jufldtques

Les fundacions subjectes a verificació de comptes ahuals davant del protectorat i que, a més
a més, estan subjectes al controlfinancer de la lntervenció General de la Generalitat o de la
Sindicatura de Comptes, o de qualsevol altr:e departament de la Generalitat, poCen optar per
presentar, per un sol cop, els comptes anuals regulats per lçs normatives sectorials
coresponents, dins eltermini establert en el Codi civil de Catalunya o dins el que, si escau,
disposin la resta de legislacions sectorials.

Tercera. Canals habilitats
1. EI canal habititat per a la þresentació unificada dels comptes anuals a què fa referència la
disposició addicional segona és la finestreta Única empresarialde la Generalitat.
2. Les fundacions òubjectes al control financer de la lntervenció General, un cop presentats

els comptes a través del canal habilitat de I'apartat anterior, poden presentar-los també'pel
canal electrònic corporatiu de la lntervenció General de la Generalitat.

Quarta. Actuacions de comprovació
1. Quan la presentació de comptes deriva de les actuacions de comprovació inherents a

I'atorgament de subvencions de les diferents administracions de Catalunya, l'òrgan que les
concedeix pot verÍficar el contingut dels comptes o, si escau, conèixer-ne el diposit accedint
als sistemes electrònics del protectorat. En aquest cas, les bases de les conesponents
convocatòries han d'establír I'exempció dels beneficiaris de justificar aquest aspecle.
2- La facultat establerta per I'apartat 1 també és aplicable a les actuacions de comprovació
derivades dels contractes o convenis subscrits entre les entitats i els diferents departaments
de la Generalitat de Catalunya, i també quan I'obligació neix de la percepció de préstecs,

avals i ajuts de'la Generalitat de Catalunya- Llexempció d'aquesta justificació, quan sigui'
procedent, ha de constar en els plecs de clàusules administratíves i la resta de títots aptes
per imposar I'oblîgaiió o I'exoneració.

Cinquena. Gontingut dels comptes anuals a I'efecte de la presentació unificada
Els comptes anuals a presentar de forma uniflcada han de contenír, en tot cas;. la
documentació que els conforma a I'empara del que disposa el llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, inclòs l'informe sobre el compliment del codi de bona conducta, i d'acord amb el
que estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya.

Sisena. Suport de presêntació dels comptes anuals
1. El suport de presentació dels comptes anuals i de la resta de la documentació que en
cada câs els acompanya és elque estableix llarticle 333-9 delCodi civil de Catalunya.
2. Conespon al departament competent en matèria de fundacions í associacions aprovar el
formulari de presentació dels comptes anualq que es presentin a través de la Finestra Única
Empresarial .

Setena. Departament competent
A l'efecte de la presentació unificada de comptes anuals, corespon al departament
competent en matèriâ de fundacions i associacions determinar el nivell de prestació dpl
servei que, per altràmit de comptes unificats, reali%a la Finestreta Única Empresarial .
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Generâf itat de Catalun!¡a
Deparlâment de Justfsla
DÍreccló Genml de Dret
I d'Entltats JurÍd¡ques

Vuitena. Conservació dels documents comptabfes
El protectorat ha de conservar els comptes anuals i flur documentació complementàr¡a

durant c¡nc anys a çomptâr de la seva presentació

Disposicions f¡nals

Sègona. Modificació de determinats preceptes de la Llei 4l2OO8" del 2.4

d'abril, del llibre tercer del Codi ciVif de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiqúes

Segona. Modificació de determinats preceptes de la Llei 412008, del 24 d'abril, del llibre

tercer det Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

1. Es modifica l'apartat 1 de l'árticle 331-6, que queda redac-tat de la manera següent
"1-La dotació inicial, excepte en els supòsits de dotació successiva que regula I'apartat 5;

s'ha d'haver aportat.'i desemborsat íntegrament abans de sol'licilar la inscripció de la

fundació en el Registre de Fundacíons."
2- Es modifica I'apartat 2 de I'article 333¿, que queda redactat de la manera següent:
"2. El producte obtingut amb l'alienació dels béns de la fundació que el patronat ha acordat
reinvertír, així com també els donatius i els altres recursos obtinguts que es destínen a
incrementar la dotació, no entren en el percentatge que estableix I'apartat 1."

3. S'afegeix un nou apartat, el 3, a I'article 333-1 l, amb el text següent:
'3. L'informe d'auditoria, que ha de contenir les dades que estableix la legislació sobre
auditories, s'ha de presentar al protectorat en el termini de seixanta dies a comptar del dia
en què s'emet, i en cap cas més tard del dia en què es presenten els comptes.l
4. Es modiflca I'apartat 1.b) de I'artiile 3214, que queda redactat de la manera següent: "n)

El domicili i els rioms dels dominis iadreça electrònica a I'efecte de notificacions."

5. S'afegeix un apaitat 2 a I'article 315-2, amb el redaçtat segûent "En el termÌni d'un mes

s'ha de sol'licitar á protectorat I'anotació dels actes d'inscripció obfigatòria.'
6. Es modifica I'apartat 2 de I'article 332-13 q!¡e queda redactat de la manera següent '2.
Prèviament a I'adopció de l'acord sobre la declaració responsable, els patrons han de
disposar dels informes exigits per lâ llei i de la resta d'informació rellevant. Els models

normaliÞats de les declaracions responsables del patronat, signats per tots els patrons que

les han adoptadès, s'han de presentar al protectorat, juntament amb els informes que

escaiguin abans d'executar l'acte o atorgar el contracte que és objecte de la declaració
responsable. També s'han d'adjuntar a la declaració les objeccions a la contraciació que

hagi formulat qualsevol dels membres del patronat competent en la mateixa acta o en un

escrit separat. La presentació de la declaracid responsablé davant del protectorat ha de tenir
lloc en el termini màxim d'un mes a comptar de la data en què el patronat I'hagi acordada i

un mes abans de l'execucíó de I'acte o contrac{e de què es tracti.

7. Es modifica I'apartat 3 de I'article 332-13, que queda redactat de la manera següent: "3.

La realització de I'acte o bontracte objecte de la declaració responsable s'ha d'acreditar
davant del protectorat, amb la presentació del document que elformali2i, en el termini tres
mesos a comptar de la data en què s'ha presentat la declaració responsable al protectorat.

Si'l'acte o contracte es formaliÞa amb escriptura pública, s'ha'de protocol'liÞar la declaració
responsable.
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Generalíbt cle Catalunya
Dopartament de Jusftc¡a
Direccló General de Dret
I (rEnutats Juríd¡ques

AL.LEGACIONS PRESENTADES ',Al.legació núm. D)
Disposició frnal 2a.6.
Vallbé advocats
1. A la Disposició final segona, punt 6, que modifica f'apartat 2'de I'article 332-13 del
CcCat,, s'hi incorpora el període d'un mes entre la presentació de la declaració
responsable i l'execució de l'acte o contracte.

Considerem que aquesta modificacióiel procediment contravé el principi de flexibilització
de les autoritzacions que volia intrqduir la figura de la declaració responsable, i dificulta
injustificadament l'execució d'actes o contractes que requereixin urgèncía.

J_gstificació de l'acceptació:
s'accepta, atès que Ia incorporació del període d'un rnes entre la presentació de
la declaració responsable i I'execució de I'acte o contracte desvirtua el pr:op¡

concepte de la declaració rêsponsable com a mesura de simplificació
administrativa, la virti.¡t de la qual rau, precisament, en el fet que I'ent¡tat no
hagi d'esperar la resolució de l'Administració per poder executar l'acte o
contracte.

Al-legació núm. 7O.
Disposició fínal segona apartat 6)
Coordinadora Catalana de Fundacions

- Entenem que aquesta modificació. provoca greus problemes pràctícs atès que les
declaracions no poden ser objecte de delegació í per tant requereixen la convocatòria del
patroñat, un òrgan quina convocatòria no sempre és àgil entenem que condicionar l'acte
o contracte a qualsevol termini pot comportar problemes ternporals atès que a la pràctica
no sempre es pot disposar d'aquests terminis. a més es considera sufiêientment protegits
els interessos fundacíonals amb la regulació existent.

Justificáció de I'acceptació
S'accepta atès que la incorporació del període d'un mes ehtre la presentació de la
declaració responsable i I'execuèió de l'acte o contracte desvirtua el propi
concepte de la declaració responsable com a mesura de simplificació
ädm¡nist.ativa, la virtut de la qual rau, prec¡sament, en el fet que l'ent¡tat no
hagi d'esperar la resolució de lAdministració per poder .executar l'acte o
contracte.
En conseqüència, se suprimeix I'apartat 6 i es renumera lãpartat 7, que passa a
ser l'apartat 6.

Per raons de tècnica normat¡va s'han reordenat sistemàticament, les
modificacions introduìdes en seu de disposicions finals de tal forma que
coincideixin amb ìordre numèr¡c dels articles del CcCat que queden modificats.
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GeoeraliLat de Calalunya
Departament de Justlc¡a
olreccló General de Þret '
I d'Entítats Jurídiques

Igualment, p€F raons de tècnica normativa s'ha buscat una millor ubicació
sistemàtica a la modificació que es Feia a f'art 32L.4' relat¡va a inscriure el
domicili i els noms de domini i adreça electrònica a efectes de notificacions ja
que era una dada inscríptible que afectava fundacions i associacions i sols s'havia
prev¡st per a les primeres i no s'ha considerat adient per raons 

'de 
tècnica

replicar-la en el precepte equivaleht a les fundacions, sinó en la part general,
concretament en I'article que 'fa referència als actes inscriptibles d'ambdues
tipolog ies d'entitats.

Així mateix s'ha inclòs una nova modificació del CcCat relativa a I'apartat 4 de
I'article 335-12 per equiparar la situació a aquella que actualment és vigent per a
associacions com és la de ,presentar-al piotectorat un text refós de les
modificacions estatutàries que es duguin a terme. La raó és la de simplificar la
tasca d'inscripció registral de la mateixa manera que ara es realitza amb les
associacions, aspecte que o suposa càrrega per al ciutadà però que simplifica de
manera notable la tasca dels operadors jurídícs dl registrer on en temps de
ðontracc¡ó econòmica i de servidors públics no compta amb RRHH disponibles per
seguir efectuant la refosa de forma interna i amb mitjans públics.

Text que sãdoota
'Segona. Modificació de determinats preceptes de ta Llei 4lzOO8' del 24
d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques

1. S'afegeix la lletra n) a I'apartat I de l'article 3L5-2, que queda redactat de la
manera següent: "n) L'adreça de la pàgina web i I'adreça electrònica a l'efecte de
notificacions."
2. Sãfegeix un apartat 2 a i'afticlè 315-2, amb el redactat següent: "2.En el
termini d'un mes s'ha de sol.licÍtar af protectorat i'anotació dels actes d'inscripció
obligatòria."
3.Es modifica I'apartat 1 de l'afticle 331-6, que queda redactat de la manera
següent:
*1. La dotació inicial, excepte en els supòsits de dotacíó successiva'que regula
lhpartat 5, s'ha d'haver aportat i desemborsat íntegrament abans de sol.licitar la

inscripció de la fundació en el Registre de FundacÌons."
4. Es modifica l'apartat 3 de I'article 332-L3, que queda redactat de: la manera
següent: "3. La realització de lãcte. o contracte objecte de la declaració
responsable s'ha d'acredítar davant del protectorat, amb la presentació del
document que el formalitzi, en el termini tres mesos a comptar de la data en què:

s'ha presentat la declaració responsable al protectorat. Si l'acte o contracte es
formalitza qmb escriptura pública, s'ha de protocol.litzar la declaracÍó
responsable.
5. Es modifica l'apartat 2 de I'article 333-2, gu€ queda redactat de la manera
següent:
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Generalltat de Calalunya
Departament de Justfcla
Direcció General de Dret
i d'Entltats Juridiquæ

*2. El producte obtingut amb I'alienacíó dels béns de la fundació que el patronat
ha acordat reinvertir, així com també els donatius iels altres recursos obtinguts
que es destinen a incrementar [ã dotació, no entren en el percentatge que

estableix l'apartat í."
6. S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'a¡ticle 333-11/ amb el text següent:
"3. L'informe d'auditoria, que ha de contenir les dades que estableix la legislació

sobre auditories¡ s'ha de presentar al protectorat en el termini de seixanta dies a
comptar del dia en què s'emet,,i en cap cas més tard del dia en què es presenten

els comptes."
7. S'afegeix un apartat 4. a l'article 335-1, amb el text següent: "4. Les

sol'ficituds de modificació dels estatuts de les fundacions s'han d'acompanyar

d'un certificat de l'acord del patronat en que s'identifiquín els articles que es

modifiquen i el seu contingut íntegre, aíxí com també el text refós actualítzat
dels estatuts."

Santiago Ballester i Muñoz
Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Barcelona, 18 de novembre de 2013
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