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Secretaria general 
Departament de Justícia 
Generalitat de Catalunya 
Carrer Pau Claris, 81 
08010 Barcelona 
 
 

 
 
 

Benvolgut Secretari general, 
 
L’escrit adjunt s’emmarca en la fase d’informació pública de l’Avantprojecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (instrumentada 
mitjançant edicte del departament de Justícia de data 28.6.2011, publicat al 
DOGC núm. 5909 de 29.6.2011), i les al�legacions i suggeriments que s’hi 
contenen tenen per objecte el text disponible a la seu electrònica en el 
moment de la publicació de l’esmentat anunci. 
 
Les al�legacions i suggeriments que tot seguit passen a formular-se 
pretenen incidir particularment en aquells aspectes del text projectat que, 
directament o indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que 
recauen les funcions generals que la Llei 14/2008, del 4 de novembre 
atribueix a l’Oficina Antifrau de Catalunya amb l’objectiu d’enfortir la 
integritat de les institucions i dels servidors públics, sens perjudici 
d’aquelles altres observacions de caràcter tècnic que, tangencialment, 
s’estimi oportú també efectuar. 
 
Finalment, des de l’Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, a l’efecte de 
poder efectuar el corresponent seguiment, que tan bon punt us sigui 
possible ens feu partícips del contingut de la memòria a què fa referència 
l’article 36.3 d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de 
la Generalitat i del Govern. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 7 de juliol de 2011  
Xavier Sisternas Surís 
Director de Prevenció 
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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/2008, DE 24 
D’ABRIL, DEL LLIBRE TERCER DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA, RELATIU A 
LES PERSONES JURÍDIQUES 
 
 
 
Consideració preliminar 
 
Sobre la reducció del termini d’informació pública del present Avantprojecte 
de llei a set dies.  
 
En la seva redacció actual, l’article 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, expressa: 
 

<<4. El departament encarregat de l’elaboració d’un avantprojecte de llei el 
pot sotmetre a informació pública o a audiència de les entitats que tinguin 
encomanada per llei la defensa d’interessos que es podrien veure afectats 
per l’entrada en vigor de la llei. El termini d’informació o d’audiència no pot 
ser inferior a quinze dies>>. 

 
Tanmateix, l’Edicte del departament de Justícia de 28.6.2011 (DOGC núm. 
5909, de 29.6.2011), emparant-se precisament en el precepte esmentat, 
sotmet a informació pública l’Avantprojecte ara examinat, durant el termini 
de set dies hàbils. 
 
La reducció del termini d’informació pública, més enllà de la seva manca de 
cobertura legal, determina l’efecte de restringir les possibilitats de 
participació ciutadana. 
 
Els tràmits d’informació pública o audiència a les persones interessades, 
lluny de constituir una càrrega per als poders públics, representen un valuós 
instrument de participació ciutadana en el procés de l’elaboració de les 
normes. Amb ells es fomenta la transparència política i conseqüentment es 
veu reforçada la confiança de la ciutadania en les seves institucions. 
 
En aquest sentit, resulta obligada la remissió al Pla de Govern 2011-2014, 
aprovat el 3.5.2011. 
 
L’esmentat Pla parteix del reconeixement de la coexistència a Catalunya en 
el moment actual de tres crisis simultànies, una de les quals és la <<crisi 
de confiança en les institucions>>. Uns dels reptes que, en conseqüència, el 
Govern de la Generalitat es compromet a afrontar és el de la 
<<transparència en la vida pública i lluita contra la corrupció>>. 
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I concretament, entre els vuit eixos d’actuació, el relatiu a l’Administració, 
en tractar de la transparència de l’Administració i de l’acció de govern, 
contempla de manera expressa <<implementar mesures per garantir la 
transparència i la participació de la ciutadania, així com dels sectors 
afectats, en l’elaboració dels projectes normatius que els puguin afectar>>. 
 
En atenció al que s’acaba d’exposar, l’Oficina Antifrau de Catalunya formula 
com a observació, la necessitat que el termini legal d’informació pública per 
un període mínim de quinze dies sigui respectat. 
 
 
 
Sobre el nou règim de declaració responsable 
 
 
En el Preàmbul de l’Avantprojecte es justifica la substitució, en determinats 
supòsits, del règim d’autorització administrativa (del protectorat de la 
Generalitat) per la tècnica de la declaració responsable, argumentant que 
l’experiència en l’aplicació de la normativa vigent ha permès constatar  —
pel que fa a les fundacions— <<un excés d’intervencionisme en la regulació 
de l’organització i funcionament d’aquestes entitats que ha implicat, en 
ocasions, un fre en la creació de noves fundacions>>. 
 
El mateix Preàmbul expressa que <<la proposta va orientada a incorporar 
les mesures de simplificació administrativa regulades a la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques>>. 
 
Segons l’article 35 de la Llei 26/2010: 
 

<<Article 35 
Declaració responsable 
 
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per declaració responsable el document 
subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva 
responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent 
per a accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que 
disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a 
mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o 
exercici. 
2. La declaració responsable ha d’incloure les dades relatives a la 
identificació de qui la subscriu i els requisits a què es refereix l’apartat 1, 
que s’han de fer constar, en cada cas, de manera expressa, clara i precisa. 
3. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la 
legislació sectorial, la presentació de la declaració responsable en el marc 
d’un procediment administratiu faculta l’administració pública competent per 
a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.>> 
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La tècnica de la declaració responsable continua obeint a la lògica de la 
supervisió administrativa. Es tracta d’una modalitat d’intervenció que pretén 
simplificar o flexibilitzar la tècnica de limitació administrativa per 
excel�lència: l’autorització. 
 
Això vol dir que els poders públics, segueixen exercint el control de 
determinades activitats però ho fan d’una altra manera. 
 
Aquesta idea és especialment rellevant si la traslladem al món fundacional. 
Les fundacions, en tant que persones jurídiques sense ànim de lucre i 
consagrades al compliment de finalitats d’interès general, reben dels poders 
públics un tractament avantatjós que es justifica precisament per aquest 
interès general. 
 
La funció administrativa consistent en vetllar pel correcte desenvolupament 
del dret de fundació correspon al protectorat de la Generalitat que és 
exercit per un òrgan administratiu adscrit a la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia1. El protectorat comprèn,  
també, l’assessorament, el registre i la supervisió. 
 
Del que s’acaba d’exposar es desprèn que, sigui quina sigui la modalitat de 
control per la que s’opti, la norma ha de garantir suficientment el control. 
 
És sota aquests paràmetres que ha de ser valorada la proposta del 
Avantprojecte ara sotmès a informació pública. 
 
Es pretén addicionar al Codi civil de Catalunya un nou article amb el 
següent contingut: 
 

<<Article 332-11 
Declaració responsable 
 
1. La declaració responsable del patronat requereix, en tot cas, l’acord d’un 
mínim de 2/3 parts del nombre total de patrons i s’ha d’acreditar mitjançant 
un model normalitzat i formalitzat en escriptura pública. 
 
En el certificat de l’acord caldrà precisar el sentit del vot dels patrons. Els 
patrons que, per raó d’un conflicte d’interessos amb la fundació, no puguin 
votar un determinat punt de l’ordre del dia no es computen als efectes 
d’establir la majoria necessària per a adoptar l’acord.  
 
2. Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declaració responsable, els 
patrons han de disposar de tota la informació rellevant i, en particular, dels 
informes exigits per la llei. La declaració responsable del patronat, 

                                                 
11 Art. 11 Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s’aprova la Instrucció per a l’organització i el 
funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions privades de Catalunya. 
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juntament amb una còpia de l’informe que s’escaigui, s’han de presentar al 
protectorat prèviament a la formalització del negoci jurídic objecte de la 
declaració responsable. La formalització d’aquest negoci jurídic s’ha de 
perfeccionar en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data en què 
el patronat hagi acordat la declaració responsable.   
 
3. La perfecció de l’acte o contracte objecte de la declaració responsable s’ha 
d’acreditar davant del protectorat, amb la presentació del document que el 
formalitzi, en el termini d’un mes a comptar del següent al de la perfecció.  
 
4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels 
actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim 
de la memòria dels comptes anuals, juntament amb la resta d’informació 
que s’especifica a l’article 333-8.e.  
 
5. El protectorat ha de posar a disposició de les fundacions els models 
normalitzats de declaració responsable.  
 
6. En cas d’inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en 
qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració 
responsable el protectorat està legitimat per iniciar les actuacions que 
corresponguin i per exigir les responsabilitats que estableix la legislació 
vigent. Els patrons que facin constar en acta llur vot contrari resten exempts 
de la responsabilitat que se’n pugui derivar.>> 

 
 
Al seu torn, la proposta normativa preveu la declaració responsable en 
els casos següents: 
 

1. Conflicte d’interessos i autocontractació (article 332-9). 
 

2. Contractació laboral o professional retribuïda de patró —o persona 
equiparada d’acord amb l’article 312-9.3— per part de la fundació 
(article 332-10). 

 
3. Actes de disposició sobre béns de la fundació quan el seu valor de 

mercat supera determinats límits o quan no sigui possible la 
reinversió (article 333-1). 

 
 
On abans era exigible una autorització del protectorat o una comunicació a 
aquest, ara resultaria suficient una declaració responsable del patronat de la 
fundació. 
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Es troba a faltar la modificació d’aquells preceptes del Codi civil que tracten 
el protectorat i les seves funcions per tal d’incloure les atribucions 
necessàriament derivades del nou règim de declaració responsable. 
 
Així, d’una banda, entenem que fora convenient la inclusió en l’apartat 
segon de l’article 336-2 d’una nova funció que podria venir redactada en els 
següents termes:  
 
<<Verificar, si escau, les declaracions responsables i la documentació 
corresponent>>. 
 
I d’una altra banda, caldria introduir de forma expressa entre els supòsits 
d’inspecció que la Disposició Transitòria Quarta encomana al protectorat, la 
següent: 
 
<<Ometre la presentació de declaració responsable quan aquesta sigui 
preceptiva>>. 
 
A judici de l’Oficina Antifrau de Catalunya, les dues addicions que acabem 
de suggerir resulten necessàries per dotar de plena coherència la norma 
civil una vegada reformada en els termes projectats. 
 
La verificació de les declaracions responsables per part del protectorat, tot i 
que en certa manera ja es troba recollida en l’article 35.3 de la Llei 26/2010 
i en l’article 332-11.6 de l’Avantprojecte, esdevindrà, de prosperar la 
reforma, el mitjà ordinari de control o supervisió del protectorat sobre 
determinades actuacions de les fundacions.  
 
Per tant, es tracta de mantenir el just equilibri entre la pretensió de 
flexibilització que impulsa la reforma amb l’interès general de supervisió per 
part dels poders públics. 
 
Convé, doncs, que els preceptes del Codi civil que regulen les funcions del 
protectorat incorporin de manera expressa el nou règim de declaració 
responsable en els termes que hem expressat o equivalents. 
 
A títol il�lustratiu, tal conveniència esdevé una necessitat si pensem que la 
conducta més greu, consistent en la pura omissió de declaració 
responsable, no es troba contemplada en l’article 332-11.6 de la proposta 
per la qual cosa resulta raonable que aquest comportament es trobi recollit 
entre els que habiliten l’actuació inspectora del protectorat, a la DT 4ª. 
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Sobre els informes de tècnics independents 
 
 
La reforma projectada preveu que en diversos supòsits calgui incorporar a 
la declaració responsable un informe o la seva validació per <<tècnics 
independents>>. 
 
La intervenció d’externs està prevista en els casos següents: 
 

1. Contractació laboral o professional retribuïda de patró per part de la 
fundació quan la quantia anual superi els 60.000 € o determinat 
llindar. En aquest cas, la norma exigeix que la declaració responsable 
del patronat incorpori <<un informe validat per tècnics independents 
que justifiqui que la contractació és beneficiosa per la fundació i 
respon a criteris del mercat laboral o professional>>. 

 
2. Actes de disposició sobre béns de la fundació quan el seu valor de 

mercat supera determinats límits. Aquí l’informe dels tècnics 
independents té per objecte acreditar <<que l’operació respon a 
criteris econòmico-financers i de mercat>>. 

 
3. Actes de disposició sobre béns de la fundació quan no sigui possible 

la reinversió. En tal cas, l’informe ha d’acreditar <<la necessitat de 
l’acte dispositiu i les raons que justifiquen la no-reinversió>>. 

 
 
Aquesta intervenció ja estava prevista a la vigent Disposició Addicional 
Segona del Codi civil, pel que fa a operacions de disposició de certa 
rellevància econòmica. 
 
Sens perjudici que estendre els supòsits en què resulti preceptiu l’informe 
d’aquests externs comportarà necessàriament per a les fundacions un cost 
econòmic afegit, la presència dels mateixos obeeix a la conveniència 
d’introduir un plus d’objectivitat que avali l’operació de què es tracti basat 
en el coneixement tècnic extern. 
 
Doncs bé, l’interès públic exigeix les màximes garanties de què el criteri 
tècnic extern que s’incorpora a les declaracions responsables sigui 
veritablement objectiu i no vingui condicionat per la contraprestació 
econòmica de l’encàrrec. 
 
En aquest sentit, la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col�legis professionals, defineix en l’article 2 les professions 
titulades com aquelles que <<es  caracteritzen per l’aplicació de 
coneixements i tècniques per a l’exercici de les quals cal tenir un títol 
acadèmic universitari [...]>>. 
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Només qui es trobi en possessió d’aquest nivell de coneixements i de 
tècnica podrà desenvolupar amb garanties la tasca informadora qualificada 
que es deriva de l’Avantprojecte.  
 
Alhora, el sotmetiment d’aquests professionals titulats a uns principis bàsics 
sobre les condicions d’accés a la professió, règim d’incompatibilitats, drets i 
deures, règim disciplinari... constitueix la garantia de què seran respectats 
els interessos generals i els dels destinataris de la seva activitat 
professional. 
 
Per l’exposat, i per coherència de l’ordenament jurídic, suggerim que les 
referències que l’avantprojecte fa als tècnics independents, sigui substituïda 
per <<professionals titulats independents>>. 
 
 
Finalment, i pel que fa al primer dels supòsits en què resulta preceptiva la 
incorporació de l’informe dels externs —contractació laboral o professional 
retribuïda de patró per part de la fundació quan la quantia anual superi els 
60.000 € o determinat llindar— es constata que la redacció proposada de 
l’article 332-10.3 només es refereix als contractes amb un patró per la qual 
cosa quedarien excloses les persones que s’hi equiparen ex article 312-9.3. 
 
Entenem que aquest efecte d’exclusió no és desitjable perquè el conflicte 
d’interessos encara hi és present, i resulta raonable que el tractament sigui 
el mateix, d’acord amb la voluntat d’equiparació del legislador. En 
conseqüència, suggerim que sigui afegida al precepte la referència a <<les 
persones que s’hi equiparen>>. 
 
 
 
Sobre la publicitat registral 
 
 
L’Avantprojecte preveu tres modificacions puntuals que afecten el Títol I 
(Disposicions generals) del Llibre III (Persones jurídiques) del Codi civil. 
 
En concret, es projecta modificar la lletra e) de l’article 315-2 quina 
redacció actual és: 
 

<<Article 315-2 
Constància registral de les persones jurídiques 
 
En el full registral obert per a cada persona jurídica s’han d’inscriure o 
anotar, segons que correspongui, els actes següents: 
>>a); b); c); d) [...] 
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e) Les delegacions de funcions i els apoderaments generals, i també llur 
modificació, revocació o substitució, a excepció dels poders generals per a 
plets. Aquests actes no són inscriptibles en el cas de les associacions. 
f); g); h); i); j); k); l); m) [...].>> 

 
La modificació proposada per l’Avantprojecte elimina la referència als 
apoderaments generals. 
 
La supressió pretesa comporta una restricció de la publicitat. 
 
En atenció al principi de transparència, tota mesura restrictiva de la 
publicitat ha de quedar degudament justificada. 
 
Atès que del Preàmbul de l’Avantprojecte no es pot deduir quines són les 
raons que justifiquen dita restricció, l’Oficina Antifrau de Catalunya ha de 
suggerir que sigui degudament motivada la mesura restrictiva de la 
publicitat. 
 
 
 
 
Barcelona, 7.7.2011 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


