
ffi 3ru,9H#î3i'üi,:ì'j
Secretaria General

i¿zn=:':'i i *:'l- ,i:
li---..!--^_-: i-

Sr. Daniel de Alfonso Laso
Director
Oficina Antifrau de Catalunya
C/ Ribes 1-3,
08013 Barcelona

oFtcrNA
ÀNTIÉRÄU
ÉEËAÏArÀ'NYA

i'iûi¡r ¡'¡ : ùil i lili i'i,iiili i
-úar; I i l.¡i:j,.'!i :;j i":1i;':i:' :.ì,:

i;_.=!.,t i¡ i,¡ :_;,uii-iru;

Benvolgut director,

Al DOGC de 9.03.2015, s'ha publicat I'Ordre JUSl37l2015, de 2 de març, per la qual
es crea el Cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat als
registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en el procediment d'elaboració de l'ordre esmentada aqueixa Oficina
Antifrau de Catalunya, mitjançant escrit de 20 de març de 2014, va presentar
al'legacions, us enviem còpia de la memòria la Direcció General de Dret íd'Entitats
Jurídiques, de data 20 de maig de 2014, elaborada d'acord amb el que estableix
I'article 64.5 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, com també de les posteriors memòries d'11
de noveníbre de 2014 i 2 de febrer de 2015.

Així mateix, us enviem còpia dels informes jurídics emesos en el procediment
d'elaboració de l'ordre esmentada, en dates 20 de desembre de 2013, 21 de juliol de
2014i21 de gener de2015.

Cordialment,

Enric Colet
Secretari generaI

Barcelona , 12 de març de 2015
Ref.: AJ aga'13D270

Pau Claris, 81
0801 0 Barcelona
Tel.93 316 41 00
Fax 93 316 41 01
secretar¡a_general.dj@gencat.cat
www. gencat. caVjusticia



KITñ GeneralÍtat de Catalunya
illlt oepalament de Justícía

Direcció General de Dret
i d'Entiúats Jurídiques

Memò¡ia sobre les circumstàncies sobrevingudes durant el procés d'elaboració de Ia
disposició, i sobre les observacions i al'legacions formulades en els tràmits de
consulta, audiència i informació pública del Projecte d'ordre per la qual ,es crea el
Registre d'associacions i fundacions. vinculades a partits polítics,vinculat als
registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya.

l. Circumstàncies sobrevingudes durant el procés d'elaboració del proiecte de
disposició general

Tal com es va fer conslar en la memòria preliminar, aquesta dísposició deriva de les cimeres
per la regeneració democràtica en les quals s'assoli el compromís de crear un registre
d'entitats vinculades a padits polítics. Això es dur a terme mitjançant la creació d'un cens
d'aquestes entitats, vinculat als registres d'associacions i de fundacions que gestiona la
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

En allò que afecta aquest projecte, la iniciativa sorgí anan de les reiterades observacions
efectuades per la Sindícatura de Comptes en els seus ínformes anuals, relatius als retiment
de comptes de les entitats a què fa referèncía la norma en projecte i les quals, d'acord amb
la seva normativa reguladora, li correspon de fiscalitzar.

En aquests informes, la Síndícatura posava de manifest la difícultat i la ínseguretat de
determinar el perímetre d'aquestes entitats pel fet que no exístia cap dísposició normativa
que determinés els críteris de vinculació de les entitats als partits polítics. Alhora també feia
palesa la necessitat de dotar-se d'un pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques
i les entitats que hi estan vinculades. Aquestes consideracíons també són i han estat una
constant en els informes de retiment del Tribunal de Comptes respecte de les mateixes
entitats d'àmbit estatal, com a òrgan competent en exclusiva per al control de I'activitat
economicofinancera d'aquestes entitats en tot el territori espanyol, sens perjudici de les
competències de fiscalítzació dels òrgans homònims de les comunitats autònomes, d'acord
amb allò que disposa I'article 16 de fa Llei orgànica 8l2OO7, de 4 de juliol, de finançament
dels partits polítics-

En paral.lel, el Parlament de Catalunya també expressà [a seva preocupació per la
indefinició indicada, de tal forma que, en mèrits de la Resolució 235/X del Parlament de
Catalunya, per la qual s'aprova I'informe de fiscali2acio 3512012, sobre retiment de comptes
dels partits polítics iles associacions ifundacions vinculades, corresponents a 2010, el
Parlament instà el Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que es
recullen en I'informe de referència, en el sentit de crear l'esmentat registre i aprovar un pla
de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques.

El compliment d'aquesta iníciativa parlamentària, junt amb la relativa a I'encàrrec resultant
de les cimeres, s'assignà al Departament de Justícia, atès que li corresponen funcions de
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registre de les associac¡ons I fundacions en general; com també li pertoca d'exercir com a

òrgan de supervisió i tutela --quan escau- d'aquestes entitats, a I'empara del que disposa
el Decret 19412013, de 9 de juliol, de reestructu¡ació.del Depañament de Justícia, segons el
Decret 2OO12O1O, de 27 de desembre, de creació, denominació í determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, i d'acord
amb el llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En complirnent de la Resolucíó parlamentària que s'ha significat, la Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques inform.à, al mes d'octubre de 2013, que no era competent per
escometre la regulació interessada amb les finalitats preteses, atès que aquesta gaudia
d'una reserva material de llei oÎgànica a I'empara de l'article 23 en relació amb el 6 de la
Constitució espanyola. Per bé que s'índicà que el Parlament podia exercir la iniciativa
legislativa que li correspon a través d'una proposíció de llei.

En el moment de rebre l'encàrrec departamental dè donar úna solució normativa a les
situacions descrites en la cimera de regeneració democràtica, aquesta unitat promotora ja
tÒpà amb les limitacions abans indicades, als efectes del que interessen a altres instÍtucíons
diferents del poder I'executiu, junt amb la no-idoneitat de crear un nou registre -tal com
demandava I'encàrrec- per a unes entitats que ja compten amb un, de caràcter constitutiu
per a les fundacions i declaratiu per a les associacions.

Pels motius i limitacíons competencials exposats, i per tal de donar compliment a I'encàrrec
rebut anan de les cimeres i als interessos conjunts de tots els òrgans i institucions de la
Generalitat de Catalunya, la unitat promotora projectà un ínstrument amb la finalitat que fos
apte i vàlid per assolir les finalitats preteses, per bé que circumscrit a les competèncÍes del
Depaftament de Justícía. I conscÍent també de,les limitacions que això suposava per als
interessos perseguits per altres poders i institucions de la Generalitat pañicipants a la
cimera.

El principal escull consístia en la determinació dels criteris de vinculació de les entitats als
partits polítics amb eficàcÍa vinculant per a la Sindicatura de Comptes. En efecte, el
Departament de Justícia té competències per regular les modalitats d'associacions i

fundacions a l'empara de l'article 118 de I'EAC, determinant els criterls que les configuren
(com podrien ser els de vinculació a un partit polític) en el marc de les competències de la
Generalitat en matèria de dret civil català. En canvi, i com s'ha significat, ni el Departarnent
ni la Generalitat són competents, d'acord amb el repartiment competencial vigent, per
regular aspectes que afecten els partits polÍtics i les entitats de base associatíva que hi estan
llígades, atesa la reserva material a la llei orgànica quan la regulació es dicta en el marc del
finançament dels partíts polítics.

Amb tot, aquestes limitacions se superaren a través de la projecció d'una norma en el marc
de les competències de la Generalitat, en matèria de dret civil català, en allò que afecta les
funcions'del Departament de Justícia respecte d'aquestes entitats civils de naturalesa
privada. Tot això basant-se en la potestat d'autoorganització de I'Administració catalana i la
potestat normativa domèstíca dels censellers respecte dels mitjans organitzatius dels seus
serveis. Alhora, en allò que fa referència a l'aptitud de la norma en el marc de les funcions i

de les necessitats significades per la Sindicatura de Comptes, els esculls indicats es
pogueren superar a través de Ia translació --en aquest projecte- dels criteris de vinculació
estabferts per part del Tribunal de Comptes que es van fer públics a través de la Resolució
de B d'octubre de 2013, per la qual es donava publicitat a l'Acord del Ple del Tribunal, de
data 26 de setembre de 2013, d'aprovació del Pla de comptabilitat adaptat a formacìons
polítiques. Això perquè en aquell moment era l'únic instrument normatiu en I'otdenament
jurídic espanyol que atorgava els elements per establir la vinculació entre una formació
política i les entitats. Es tractava d'un instrument que, per bé que no gaudia de rang legal,
havia estat establert per part de l'òrgan competent per a la fiscalització en exclusiva
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d'aquestes entitats (sens perjudici de les competències dels òrgans de fiscalització de. les
comunitats autònomes) a I'empara del que disposa I'article 16 de la Llei 812007, de 4 de
juliol, de finançament de partits polítics.

Tot í això, un cop ja s'havia publicat I'Edicte de 24 de febrer de 2014, pel qual se sotmetia el
Projecte d'ordre a ínformació pública, es va fer públic, a través del Butlletí Oficial del
Congrés dels Diputafs de data 28 de febrer, un Projecte de llei orgànica de control de
l'activitat economicofinancera dels partits polÍtics, per la qual es modifiquen la Llei orgànica
Bl2O07, de 4 de juliol, sobre flnançament dels partits polítics; la Llei orgànica 612002, de 27
de juny, de partits polítics i la Llei orgànica A1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes.

Aquest Projecte de llei orgànica varia els criterís de vinculació que es recolliren en el
Projecte d'ordre i, âlhora, disposa la inscrípció obligatòria d'aquestes entitats en la secció
específica del Registre de Partits PolÍtics, sens perjudici de la seva inscripció en el registre
que els correspongui per raó de la matèria.

Davant aquesta nova situació sobrevinguda, i atesa la instrumentalitat de la norma vers les
finalitats de la SindÌcatura segons els acords assolits a les cimeres per a la regeneracio
democràtica, es fa necessari modificar el contingut de la norma en projecte per tal que
serveixi a la finalitat pretesa: esdevenir un element coadjuvant per a I'exercici de les funcions
de la Sindicatura de Comptes, de talforma que aquest òrgan compti amb elements objectius
i de caràcler reglat per establir el perímetre de les entitats vinculades afs partits polítics. I en
aquesta linia s'hãn modificat els criteris de vincutació que s'establiren en el projecte, per tal
de fer-los coincidir amb els del Projecte de flei orgàníca -corn a norma que, si s'aprovés,
vincularia la Sindicatuia de Comptes-, i se n'ha afegit un de nou que és d'interès de la
Sindicatura i de la DGDEJ. Aquest nou criteri predicable de Ies fundacions vinculades es
dicta en virtut de les funcions del Departament abans exposades, en els termes que
s'indicaran en el document adjunt justifícatiu dels canvis concrets que s'introdueixen en el
projecte de disposició general i, alhora, coincideix amb el paràmetre de determinació de
vincufació que regula el Projecte de llei del Protectorat.

La justificac[ó del criteri que s'ha seguit per adaptar el contingut del Projecte a les noves
circumstàncies sobrevingudes radica en motius de raonabilitat, racionalitat, eficàcia i
eficiència que fan aconsellable homogeneiþar al màxim els criteris que poden afectar la
inscripció d'unes mateixes entitats en dos instruments de publicitat diferents: un d'estatal i un
altre d'autonòmic; per bé que les finalítats d'ambdues .inscripcions siguÍn diferents. l,
precisament per això, no és obstacle elfet que, en ús de les competències del Departament
de Justícia en matèria d'associacions i fundacions, aquest estableixi altres criteris afegits als
que deriven del finançament dels, partits polítics per tal de donar compliment a les funcions
que li corresponen en aquesta matèria.

D'altra banda, i atès que amb I'aprovació del Projecte de lleí orgànica la inscripcíó
d'aquestes entitats esdevindria obligatòria en el Registre de Partits Polítics, raons de
racionalització i simplifìcació aconsellarien no duplicar la seva inscripció a l'efecte del
perímetre d'entitats vincufades, llevat que la inscripció en un registre ien I'altre respongués a
fìnalitats distintes, rnalgrat que el subjecie actiu fos el mateix.

Alhora, cal prendre en consideració que aquell registre estatal seria obligatori, mentre que el
que preveu el Projecte d'ordre és de caràcter voluntari. Aquest fet, junt amb les
consideracions anteriorment formuladeS, fa prevísible que la norma --en els termes en què
es projectà- es pugui veure notablement afectada en la seva eficàcía respecte de les
finalitats perseguides, fet que també aconsella ampliar l'åmbit i abast d'aquestes darreres:
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Per tot el que s'ha exposat, i fruit de les circumstàncies descrites, s'ha donat una nova

redacció al contingut del Projecte en els termes concrets i amb les motivacions que

s'expressen en el document 1 annex a la present memòria.

ll. lVlemòria justificativa dels canvis introdui'ts en el Projecte arran de les al-legacions

forrnulades

La present memòria s'elabora en complimént del que esiableix l'article 36.3.d de la Llei

1312008, de 5 de novembre, de la presídència de la Generalitat i del Govem'

Per tal de donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració del Projecte d'ordre per

la qual es crea el Cens d'associacions i fundacions vinculades a partits politics, el text
articulat de l'esmentât Projecte es va sotmetre â les entitats que s'ha considerat que podrien

estar afectades pel projecte de disposició general, per tal que poguessín formular-hi les

al-legacions que estimessin oportunes.

Aquestes entitats i institucíons van ser les següents :

- Sindicatura de Comptes de Catalunya

' Fundació Catalanista i Demòcrata -CATDEM
- Fundació Josep lrla, Fundació Privada
- Fundació Privada L'Altemativa
- Fundació Privada Nous Horitzons
- Fundació Rafael Campàlans. FundacÍó Privada
- Fundació Nous Catalans
- Fundació Pere Ardiaca
- Fundació Privada Cercle d'Estudis Sobiranístes
- Fundació lnstitut d'Estudís Humanístics Miquèl Coll iAlentorn
- Associació Egara - Civitas
- Associació Ciutadans pel Canví
- Associãció Joventut Socialista de Catalunya - Sarrià Sant Gervasi
- AssoiiacióCatalunyaConstitucional

Associació Juvenil Joves d'Esquerra Unida iAlternativa
- Associació Joves d'Esquena Verda (JEV)
- Associacíó Joventut Nacionalista de Catalunya

Així mateix I'esmentat Projec{e s'ha sotmès a un període d'informació pública, mitjançant la

publicació d'un Edicte al DOGC núm- 6573, de 3 de març de 2O14-

Díns dels corresponents terminis han formulat al'legacions les entitats i institucions
següents:

- I'lnstitut Català de les Dones
- la Sindicatura de Comptes
- i'Oficína Antifrau de Catalunya

A continuació s'argumenten les acceptacions íntegres o parcials de les al'legácions

formulades, així com els casos que han estat desestimats. l, en'el document Annex I

s'efectua la comparativa entre el text sotmès a informe de I'Assessoria Juridíca, audiència i

informació pública, i el resultant final, tant d'aquest tràmÍts com de les circumstàncies
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sobrevingudes en el procés d'elaboració, amb l'argumentació, en cada cas, de les
molivacions a què obeeixen els canvis introdLits.

1- Al'legacions formufades per l'lnstitut Català de les Dones

S'accepten les al'legacions referents a l'àmbit de les seves competències relatives a la
perspectiva de gènere, que afecten I'article 7, apadats 2,3 i 4

2- At.legacions formulades per la Sindicatura de Gomptes

Les al'legacions de la Sindicatura de Comptes (SC) parteixen de la ínformació que
verbalment traslladà la DGDEJ sobre la. tramitacio en el Congrés del Projecte de lfei

orgànica. Atenent a aquesta circumstància, l'eSmentada institució conclou que si s'aprovés
la dita norma, a'fectaria plenament la norma en projecle perquè la determinació dels criteris
de vinculacíó gaudeixen de reserva materíal de llei orgànica, circumstància que -al seu
torn- condiciona també les seves observacions, que formula de forma alternativa. A saber:

1. Regular els criteris de vinculació per remissió al que pugui acabar regulant la llei
orgànica de finançament de partits polítics en els termes que fínalment s'aprovín.

2. Altrament, que es desdobfi la regulació actual en dos preceptes separats en funcîó
de sí es tracta de fundacions o assocíacions i amb un contingut regulatori resultant
d'homogene'ltzar el que disposen el Projecte de llei orgànica i les propostes de la
Sindicatura traslladades al Parlament de Catalunya mitjançant I'informe del Ple de la
Sindicatura de 27 de novembre de 2013, emès per encàrrec de la ponència
parlamentària que elabora la Proposició de llei electoral de Catalunya.

Respecte de les opcions ofertes per I'SC, cal índícar que, ateses les finalitats que persegueix
el Projecte, en els termes exposats en I'apartat I d'aquest escrit (un cop introduÏdes les
modificacions corresponents de resultes de les circumstàncies sobrevingudes), i atesos els
interessos ioncurrents a què ha de servir aquest, s'estima que no escau establir els criteris
de vinculació per remissió. És parer de la unitat promotora que aquells s'han de regular de
forma positiva i autònoma dels del Projecte de llei orgànica, malgrat que la dita autonomia
comporti transposar els que actualment es contenen en l'esmentat projecte de norma
estatal. I a pesar que, tot i I'autonomia, els criteris de vinculació serveixin finalitats diferents
per a uns mateixos subjectes passius. Per aquesta raó, en allò en què els criteris
coincideixin amb els que, si escau, pugui fìxar la futura norma amb rang orgànic -a la qual
es troba vinculada la Sindicatura però no el Departameni de Justícia-, I'actual Projecte
d'ordre, un cop entrien vigor, servirà simultàniament a les finalitats d'aquella institució i a les
del Departament de Justícia en allò que afecta les seves funcions en matèria d'associacions
i fundacions. l, amb la finalitat d'evitar que una nrateixa disposició normativa pugui servir a
finalitats distintes d'òrgans distints; el Projecte ha incorporat una norma clàusula de
salvaguarda, a través de la qual els criteris queden automàticament actualitzats en el cas
que la llei orgànica modifiqui en el temps els criteris de vinculació. Tot perquè I'essencial, a
I'efecte de les funcions del Departament de Justícia, no són els criteris de vincqlació
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cons¡derats en si mateixos, sinó el resultat d'aquesta, amb independència dels criteris que la

generin: extreure conseqüències de foment de la transparència i el bon govern de les

entitats. I aixö afegit al fet que, d'una banda, la reserva material de llei orgànlca té per

objecte salvaguardar unes finalitats que es regeixen per paràrnetres que depassen l'àmbit

nacional, que no distorsionarà ni incidirà en l'actualment previst; i d'una altra banda, perquè

l'homogene'ització de criteris sota els paràmetres indicats és en benefici de les entitats

afectades a un eventual doble registre, i de la ciutadania en general a la qual se li sírnplifìca

el coneixemenl de I'ordenament jurídic regulador.

Per tot l'anterior s'estima parcialmeni l'al-legació de la Slndicatura, en el sentit de recollir una

regulació diferencia{a de criteris per a les assôciacions i les fundacions, sota I'opció de la

regulació positiva i no per la via de remissió, en els termes que es justificaran en el

document Annex l.'

Respecte de l'al.legacíó que I'SC formula a I'article 7, per bé que no requeriría -per se-
una regulació expressa, ateses les competències de fiscalització de I'SC vers les entitats

objecte de regulació i atès el principi de col'laboració, assistència i cooperació que regeix

l'actuació dels òrgans i administracions públiques, s'ha considerat adient incotporar-lo amb

la ftnalitat d'assolir una homogeneìtat regulatòria respecte d'uh altre àmbit on sí que convé

explicitar-lo, atesa la divergència de finalitats entre una i altra mesura-

Amb tot, també s'accepta parciafment, en el sentit de reconèixer a l'SC o altres òrgans de

control la potestat de comunicar la no-inscripció al Cens d'una entítat de la vinculació de la

qual a un partit tinguin coneixement, per raó de llurs competències. En canvi, no s'accepta

que Ia conseqriència de la' comunicació hagi de cqnsistir a establir el procediment

d'incorporacló de l'entitat al Cens.

Els termes í I'abast concret dels canvís resultants de I'acceptacíó de les al'legacions es

justifica en I'esmentat annex I d'aquest document.

3. Al-legacions formulades per I'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)

En les consideracions a les al'legacions que formula I'OAC se seguêix I'ordre, l'esquema i

els intitulats Que fa servir fa mateixa entitat.

a. Consideracíó preliminar I

Res a objectar al discurs de I'OAC per defensar la seva habilitació en la participació en el

tràmít d'informació pública, per tal com I'evacuació d'al'legacions dins d'aquest tràmit ja
sigui per part d'un ciutadà o d'un ens o ínstitució pública que s'hi personi per raó de les

funcions que eventúalment li atorgui la seva normatíva reguladora- no requereix, atesa la

naturalesa del tràmit, cap justiflcació, ni que s'esgrimeixi o defensi la qualitat en què s'hi

participa; encara menys, doncs, ho ha de fer un òrgan al qual *sota les específiques i

concretes facultats vers entitats de naturalesa privada- ti és atorgada per la seva normativa

6
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b. Consideració preliminar ll, relativa a la pèrdua d'interès del Cens per causa d'una
norrna amb rang de lfei orgànica que es troba en fase de substanciació en seu del
Congrés dels Diputats

L'OAC formula una consideració sobre el fet que els contÍnguts regulats en el Projecte
d'ordre coincideíxen parcialment amb els que són objecte de regulació, a lravés d'una
iniciativa legislatíva que es tramita en el Congrés dels Diputats, mitjançant un Projecte de llei
orgàníca de control de l'actívitat economicofinancera dels partits polítics, per la qual es

modifìquen la Llei orgànica 8l2OO7, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics; la

Llei orgàníca612002, de27 de juny, de partits polítics íla Llei orgànica 211982, de 12 de
maig, del Tríbunal de Comptes. Emparant-se en la que autoanomena "potestat indicativa",
indica a la unitat promotora que aquell projecte comportaria la implantació d'un instrument
de publicitat més efìcaç que un altre de basat en la voluntarietat de la inscripció ifaria perdre
l'interès de la consulta. En relació amb això, cal efectuar les rnanifestacions segùents:

1. L'OAC ha de tenir present que, com bé reconeix el mateix ens, es tracta d'un
Projecte de llei orgànica que pot ser aprovat en els termes projectats o bé no ser-ho.

2. Quant a I'opinió de I'OAC d'acord amb la qual els mecarÍismes contínguts en el

Projecte de llei orgànica podrien fer perdre l'interès en la consulta del Cens que

s'està projectant, s'ha de fer notar a I'esmentada entitat que la finalitat de la norma
projectada per la DGDEJ no és suscitar l'interès de la ciutadania per consultar el

Cens en projecte, sinó garantir la transparència d'acord amb allò que disposa I'article
31.2.7 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim jurÍdic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya. De talforma que qui tingui interès el consulti
i, qui no en tingui, no ho faci. La norma no té cap afany de suscitar I'interès ni

s'adreça a fer-ho, sinó a garantir el principi esmentat d'acord amb el dret dels
ciutadans, consagrat per I'article 28.2.c de la mateixa Llei, d'obtenir una informació
veraç i de qualitat a través de I'existència d'una base de dades (la Guia d'entitats).

c. Consideració preliminar lll, relativa al rang normatiu de la norma en projecte i de Ia
potestat reglamentàrÍa defs consellers

Respecte d'això cal assenyalar que la unitat promotora coneix la doctrína i la jurisprudència
que cita I'OAC, ha valorat i anatitzat els aspectes corresponents a la determinació del rang
que correspon a un contÍngut regulatorí, com el de la norma en projecte, les fínalitats
preteses i els destinataris de la norma. l, amb estricta subjecció a ella, ha elaborat la
disposició projectada amb el rang d'ordre pels motíus que s'exposaran a continuació.

Aixi, en el procés de projecció de la disposició, la unitat promotora ha actuat conforme a

I'ordenament jurídic vígent i conforme a les normes i instruments de planifìcació normativa
aprovats pel Govern de la Generalitat, de tal forma que la bondat del rang escollit, així com
del contingut regulatori i el procediment d'elaboració seguit, ha estat avalada per l'informe
jurídic de I'Assessoria Jurídica del Departament, emès en data 20 de desembre de'2013.
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Draltra banda, i d'acord amb el que s'acaba de significar, en el procés de projecció s'han

tingut en compte el que disposen les normes sobre l'elaboració de disposicions de caràcter

general, com també els acords de govern que aproven directrius- sobre el contingut de

l'expedient iprocedimentd'elaboració d'aquestes normes. Ens referim a la Llei 13/2008, de

5 de novembre, de la presidència de la Generalitat idel Govern; a la Llei 13/1989, de 14 de

desembre, d'organítzació, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de

Catalunya; a la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim. jurídic i de procediment de [es

administracions públiques de Catalunya, ia I'Acord del Govern, de 19 de maig de.2009, pel

qual s'aproven les directrius sobre el contingut de I'expedient i procediment d'elaboració de

disposicíons de caràcter general.

En relació amb això s'ha d'indicar a I'OAC que la norma en projecte se circumscriu al que la

mateixa doctrina citada per I'OAC anomena'potestat normativa domèstica dels consellers".

En efecte, la norma en projecte és de caràcterorgani2atiu íinslrumental..Així, en allò que

afecta el caràcter organitzatiu del projecte, cal posar de manifest que aquesta es limita a

crear un cens relatiu a unes entitats sobre les quals el Departament té la competèncía pel

que fa a la seva inscrípció obligatòria en el Regístre corresponent; que lês e.ntitats que

s'inclouran en el Cens ja hi figuren inscrites, i que I'alta al Cens serà de caràcter voluntari i

amb el fi de donar publicìtat d'una dada no registral com és la vincufació a un partit polític i

també la identificació del partit, en concret.

Efectivament, els registres de fundacions i d'associacions de la Generalitat formen part de

l'àmbit competencial del Departament de Justícia, a l'ernpára del que disposa el Decret

1.94t2O13, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de JusticÍa, i és plenament dins

les facultats organiÞatives del conseller del Departament disposar com s'organitzen els dits

registres, obrir-hi llibres o fer-hi censos que afeclin les entitats de la seva competència.

Respecte del caràcter instrumental de ,la norma, que també resulta evident i totalment

incontebtable, se signifiquen els elements que s'indiquen a continuació'

Quant a les circumstàncies que originen la vinculació d'una entitat a un partit polític i per les

quals pot ser donada d'alta en el Cens, és d'indicar que el Projecte d'ordre les ha determinat

per mera tranSposíció literal de les que fixà el Tribunal de Comptes en el Pla comptable

adaptat a formacions polítiques, que cita I'OAC.

Atès que, un cop la disposició projectada havia estat sotmesa a informació pública

mitjançant I'Edicte de data 24 de febrer de 2A14 (publicat en el DOGG del 3 de març), en

data 28 de febref -i, per tant, amb posterioritat a la data de I'Edicte-, al BOCD es publícà

el Projecte de llei orgànica esmentat, que fixa els requisits de vinculació d'una entitat a un

partit polític; atès que aquesta matèria és reservada a la llei orgånica i que, una vegada que

aquesta hagi fixat les bases de comuna aplicació, el legislador català i, sobre la base de la
potestat norrnativa domèstica dels consellers, el consellei de Justícia podrà dictar una

disposició -no un reglament- en matèría d'organització dels seus registres i els censos

Que es vinculen a les entitats dels registres de la seva competència; i atès que la norma es

dicta en ús de les competències del Departament en matèria d'associacions i fundacions.
\/
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com també que, amb aquesta finalitat, el Cens està vinculat als registres que gestiona la
DGDJ, si el conseller desitgés, als efectes de les competències d'organitzacÍó dels seus

registres, establir una nova categoria o, àdhuc, uns criteris diferenciats dels del Projecte de

llei orgànica en tramitació, res no li ho impediria^ D'una banda, perquè I'alta al Cens és

voluntària, i d'una altra, perquè efs criterís que pugui establir l'Ordre departamental no

interfereixen ni menyscaben els que pugui establir la norma estatal, ni les fnalitats que

aquesta persegueix,

És remarcable, respecte del que s'ha exposat, que la Comissió Jurídica Assessora també té

establerta doctrinalment la diferència entre les disposicions generals dels consellers en

matèria d'organiÞació del seu departament (sense que li calgui una habilitació específìca, ni

una autorització o remissió per part d'una llei) i la potestat reglamentària que també

correspon al conseller quan no té naturalesa organitzativa, i que sí requereix habilitació legal

per tal com la norma de naturalesa reglamentària desplega la llei amb el caràcter

d'innovació, impuls í creació que caracteritzen les norrnes de naturalesa reglamentària, del

qual no participa la norma projectada.

En conseqüència, novament cal discrepar de lês consideracions de I'OAC, per tal com la
rtorma en projecle no afecta de forma directa o indirecta la posició jurídica dels ciutadans, ni

afecta tampoc les relacions amb altres admínistracions. En aquest sentit, cal fer notar que

l'alta o inscripció al Cens és voluntària i la rnanca d'inscripció no té conseqüències
jurídiques. Per això la norma té un caràcter exclusívament organitzatiu i es mou en l'àmbit de

la instrumentalitat de la normatlva bàsica estatal i de la regulació relativa a la Sindicatura de

Comptes, d'acord amb el que es justifìcà en la memòria preliminar. Convé reiterar, encara,

que el Cens en qüestió afecta les entitats que són competència de la DGDEJ del

Departament de Justícía i que ja figuren inscrites en els regÍstres que aquesta gestiona.

I per tot pfegat també cal discrepar de les consideracions de I'OAC sobre el fet que la

determÍnació positíva dels criteris de vinculacló depassa l'àmbit organitzatiu que és de la
competència d'un conseller, segons que s'ha argüit en l'apartat precedent.

S'ha de discrepar també del fet que el mateix extrem i vici es derivi del contingut de la
publicitat de les dades, atès que unes són facilitades de manera voluntària per I'entitat i les

altres coincideixen amb les dades registrals que, d'acord amb I'art.315-1-1 del llibre tercer

def Codi civil de Gatalunya (GcCat), és potestat organitzativa domèstica del conselle¡ decidir

si se'n fa efectiva la publicitat dírectameni a través dels registres de la seva titufaritat i pels

mitjans de publicitat material que estableix el llibre tercer del Codi civìl de Catalunya, o bé a

través d'altres mitjans com són els electrònics i al marge dels registres, com és la Guía

d'entitats-

Quant a l'efecte negatiu que la manca d'alta al Cens pot generar per a les entitats, que

també esgrímeix I'OAC, cal indicar que és a mans de les entitats resoldre aquesta mancança

donant-s'hi d'alta, ja que també forma part de fa potestat organitzativa domèstica del

conseller establir la política de les subvencions que convoca i atorga sobre la base del crèdit
pressupostari que li atorga el Parlament de Catalunya i que, per evident, no mereix
justificació.
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Així doncs, la conclusió només pot ser que la norma en projecte és de naturalesa

estrictament organitzativa i de caràcter instrumental. I s'ha de concloure també, d'acord amb

el que disposa l'art. 39.3 de la Llei 1312008, de 5 de novembre, de la presidència de la

Generalitat i del Govem, que pot tenir rang d'ordre, sense que això suposi cap pÈrdua de

garanties ni cap menyscapte en la participació en fase d'elaboració. N'és una mostra el fet
que el tràmit d'informació pública no era preceptiu però slha ofert. Això no obsfa perquè

s'hagi consÍderat la no-procedència de sol.licitar el dictamen de la Comissió Jurídica

Assessora a què fa referència I'OAC, el qual és potestatiu i inusual en les ordres dictades en

ús de la facultat normativa domèstica. La no-sol'licitud ha respost a la valoració dels

interessos en joc, les afectacions per a tercers a qui no s'ímposen obligacions i que

numèricament són ínfims. En definitiva, per raons de proporcionalitat i capteniment en l'ús

dels recursos i mitjans públics disponibles, no corresponia ni era adequat posar en marxa

una maquinària destinada a normes amb rang vertaderament reglamentari, o de naturalese

organitzativa amb les implicacions de les característiques clarament establertes per la
doctrina que cita I'OAC. Màximament quan fa Llei reguladora de l'esrnentada institució

estatutària, precisament per aquesta causa, ha previst el dictamen arnb caràcter potestatiu,

senyal inequívoc que només se n'indica la conveniència quan les conseqüències, el

contingut o la intensitat ho fan recomanable, aspecte que el legislador deixa a criteri de la

unitat promotora atenent al principí de confiança legitima i bon fer dels operadors jurídics i

funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Aspectes que han estat valorats per la unitat

promotora i per l'Assessoria Jurídica conforme als criteris en ús que s'han signifícat.

d. Al'legacions a I'articulat del Projecte sobnès a informació pública

Article 3

A I'igual de I'OAC, aquesta unitat promotora dóna per reprodutdes les consideracions a les

quals es remet la dita'Oficina i formulades sota l'epÍgraf 3.b, relatiu a la consideració

preliminar ll d'aquesta memòrìa-

S'ha d'afegir que les finalitats d'una i altra norma -l'esmentat 
Projecte de tlei orgànica de

control de l'activitat èconomicofinancera dels partits polítics i aquest Projecte d'ordre-, per

les raons a les quals ens remetem, són diferents i que uns i altres criteris poden conviure

jurídicament de forma pacífíca.

Quant a l'observació relativa al fet que alguns dels criteris establerts en el projecte com a

determinants de la vinculació són predicables de les fundacíons però no de les associacions,

cal significar que el nou redactat del projecte, c¡nforme al que ja s'ha justificat en apartat

precedents, supera aquest obstacle.
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Articfe 4

No s'accepta I'al.legació d'incorporar al Cens les dades que sol'licita I'OAC perquè, segons

s'argumentarà arnb motiu d'una altra al'legació d'aquest òrgan, aquestes dades són de

naturalesa registral i ja compten amb els mitjans de pubficitat material a què fa referència

l'adicle 315-B del CcCat.

Cal reiterar que el Cens, la publicitat del qual es fa efectiva per mitjà de la Guia d'entitats, és

un instrument del Registre í que, atesa la fìnalitat perseguida per la norma -transparència-
, no es veu motiu per incorporar a la Guia unes dades la publicitat de les quals és de

naturalesa registral; que la norma que regula aquest aspecte -el CcCat- és de rang legal,

ique ja s'hi han fixat un règim específìc iels mitjans adients perfer efectiva la publicitat.

Quant a la dada no regístral --circumstàncies que determinen la vinculació- que demana

I'OAC com a dada pública a afegir al Cens, atesos el grau de tecnicisme relatiu a les causes

que motiven la vínculació, la complexitat tècníca a qualifìcar-les, a voltes, i el poc que

aporten als destinataris naturals.de la norma en projecte -la ciutadanía en general-, no

s'estima oportú afegir-la al Cens, per bé que això no obsta perquè qui tingui interès a

conèixer-fa, si I'expedient ho permet, hi demani l'accés a l'empara del que disposa I'article
.37 de I'LRJPAC.

A aquest efecte, cal recordar que els destinataris de la norma són les entìtats vinculades als

partits políiics i els cíutadans en general que vulguin conèixer si una persona jurídica privada

regulada pel CcCat està vínculada a afgun partit polític o no hi esià-

En el cas que qui estigui interessat en la dada que demana I'OAC sigui la mateixa Oficina o

alguna altra institució pública, la lleialtat institucional i el pr¡ncipi de col'laboració

interadministrativa legalment establert els confereix un accés diferenciat dels que correspon

als ciutadans, i sota un altre règim -atesa 
la naturalesa dels consultants-, emparat en

I'LRJPAG. Per aquest motiu tampoc no s'aprecien raons justificades per atendre l'al'legació

formufada, ja que el requerim.ent compta amb mecanismes ädequats i suficients per al

coneixement d'allò que interessa l'OAC.

Quant a la darrera observació de I'OAC a aquest precepte, relativa al fet que es prenguin en

consíderació les vinculacions indirectes, s'ha d'indicar que no s'acaba de comprendre la

relació que té amb el precepte que se cita. En tot cas, es pot afegir que amb les

modificacions introdurdes en els preceptes en què s'estableixen els criteris determinants de

la vinculació, aquest aspecte ja ha estat recoflit en el Projecte de llei orgànica l, en

consequència, traslladat al projecte objecte de Ia present memòria.

Article 6

En relacíó amb el suggeriment de I'OAC de suprimir el mitjà de publicitat de les dades

registrals de les entitats vinculades contingut en l'apartat segon del precepte, s'ha de

signifìcar que la unitat promotora no ho considera oportú, tenint en compte la finalitat oue
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mot¡và la seva incorporació: donar a conèÍxer al ciutadà en general qu¡ns són la via i el mitjà

per conèíxer altres dades de les entitats objecte del projecte (estatuts, òrgans de govern i

altres) que les afecten i a les quals no es dóna publicitat a través de la Guia. Tot, atesa la

instrumentalitat d'4qpesta norma vers els registres d'entitats qUe el ciutadà no ha de

çonèíxer forçosament.

Article 7

Respecte de l'afticle 7 del Projecte sotmès a informació pública, I'OAC adverteix que el

registre obligatori estatal d'aquestes entitats pot restar eficàcia al Cens autonòmic en

projecte.

En relacÍó arnb això s'ha d'indiçar que¡ segons siha exposat en apartats precedents, es

tracta d'una circumstància sobrevinguda. Amb tot, essent cert el risc que anuncia I'OAC,

raons de racionalització i simplificació que obliguen totes les adminístracions públiques,

aconsellen no cônvertir: la inscripció en obligatòria, ja que es tractaria d'una duplicitat que no

eslaria justificada sÍ les finalÍtats d'una i altra fossin coincidents.

Amb tot, per superar el perill que anuncia I'OAC, i segons es justificarà en I'annex a la
present memòria, l'efectivitat de la norma es pretén assolir a través de l'ampliació de les

fnalítats preteses i per la via d'activitats i funcions de foment.

Quant a les propostes concretes de I'OAC per evitar la pèrdua dlefiçàcia, caf dir que no

s'ajusten a fa legalitat vigent,'atès que tes entitats objecté de la present ordre són de

naturalesa privada i, per tant, les potestats exorbítants de I'Administració com la que indica

I'OAC (!a suplència de l'òrgan de govem) o d'altres requereixen una habilitació legal que el

CcGat no ha previst.

L ¿

Santiago Ballester Muñoz
Director general

Barcelona, 20 d'e maig de 2014
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Versió sotmesa a audiència i informació
pública

Ordre
de XX de XX de 2014 per Ia qual es crea
el cens d'associacions i fundacions
vinculades a partits polÍtics

D'acord amb els articles 118.1.c i 2.c i 150
de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, els
poders públics estan al servei de l'interés
general i dels drets de la ciutadania. En
compliment d'aquesta finalitat cal fer
efectiva la garantia de bon servei públic,
de transparència i d'accés per part dels
ciutadans a tota [a informació, així com
garantìr l'adequat rendiment de comptes
de les accions i actuacions de les diferents
administracions públiques.

El Govern de la Generalitat i les principals
institucions de Catalunya en favor de la
lluita per la transparència i la regeneració
democràtica, van definir, en el document
de 22 de febrer de 2013 elaborat per la

Justificació defs canvis introduits

Es modifica l'exposició de motius
per adaptar-la als canvis introduits
en Ia norma en projecte; així com
per fer més didàctica l'exposició
atès que de les al'legacions
formulades per I'OAC sembla que
aquest òrgan no ha entès les
motivacions, les finalitats ni els tÍtols
competencials en el marc de les
que es regula. D'aquÍ que, essent el
preàmbul un element d'interpretació
de fes normes i amb la finalitat de
guanyar en claredat, s'hagi
modificat el preàmbul,

Versió resultant d'aquests tràmits i de
circumstàncies sobrevingudes

Ordre
de XX de XX de 2014 per la qual es crea el
Registre d'associacions i fqndacions
vinculades a partits'polítics, vinculat als
registres d'associacions i fundacions de
la Generalitat de Gatalunya,

En el marc de les cimeres per a la
r'egeneració democràtica, el Govern de la
Generalitat i les principals institucions de
Catalunya compromeses en aquesta comesa
van acordar establir una mesura de
reforçament de la transparència en la gestió
defs padìts polítics de Catalunya, que es
plasmaren en el document de la Presidèncla
de la Generalìtat de data 22 de febrer de
2013.

Llacord perseguia establir un mecanisme de
transparència per fer efectiva la publicitat de
les entitats prìvades que mantenen una
vinculació amb els parlits polítics, fixar el
perímetre de les associaçions i les
fundacions que el componên, ì fer accessible
informació d'interès general a la ciutadania i

DEFINITIU DP INFORMACIO PUBLICA



les institucions que hi tenên competències.

Promoure la transparència i fer accessible als
ciutadans la informació d'interès general
veraç, objectiva i neutral respecte de .les
esmentades entitats, constitueix una eina de
foment de la participació social en l'àmbit
pol[tic, aixl com una expressió de respecte
dels dreis estatutàriament reconeguts.

En aquest sentit, la Ltei 2612010, de 3
d'agost, de règim juridic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya,
disposa que és obligació dels'poders públics
concernits garantir el dret dels ciutadans a
una bpna administració i a uns serveis
públics de qualitat. Segons I'esmentada Llei,
les administracions públiques de Catalunya
s'han de fer garants de ì'efectivitat dels drets
indicats a través de I'exercici de llurs funcions
d'acord amb els principis de transparència,
accessibilitat, pafticipació ciutadana i accés
als arxius i els registres.

Les associacions i les fundacions que foren
objecte de tractament en la cimera són
competència del Departament de Justícia,
que en gestiona els registres i n'és l'òrgan de
superuisió i de protectorat, d'acord amb les
potestats Que li confereix la Llei 412008, de
24 d'abril, del llibre tercer del Codi civii de
Catalunya.

Presidència de la Generalitat, una mesura
de reforçament de Ia transparència en la
gestió dels partits politics, que tenia per
finalitat donar publicitat de les entitats
vinculades als partits polítics per fixar el
perfmetre de partits polítics, associacions i

fundacìons . vinculades que tenen
I'obligació de retre comptes a la
Sindicatura de Comptes.

La Resolució de I d'octubre de 2013, de la
Presidència delTribunal de Comptes per la
qual es publica l'Acord del Ple de 26 de
setembre de 2013, d'aprovació del Pla de
comptabilitat adaptat a les formaciôns
polítiques, determina els crìteris objectius
de vinculació d'una entitat a un partit
polític.

Vistes la Llei 412008, de 24 d'aþril, del
ìlibre tercer del Codi civÌl de Catalunya,
relatiu'a les persones jurídiques; ta ile¡
1812010, de 7 de juny, de la Sindicatura de
Comptes; I'article 12 de la Lleí 13/19E9, de
14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de
I'Administració de la Generalitat de
Catalunya, i I'article 39.3 de la Llei
13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència i de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la Direcció General de Dret i

d'Entitats Jurídiques i en ús de les



atribucions legalment conferides, Amb els objectius esmentats, i atenent a les
funcions que en aquesta matèria
corresponen a la Direcció General de Drei i

d'Entitats Jurídiques del Departament de

Justícia, la present Ordre té per finaìitat crear
un Cens de les associacions i les fundacions
vinculades als partits polítics que estiguin
inscrites en els regístres d'entitats que
gestiona I'esmentada unitat orgànica, per tal
de fer accessible a la ciutadania en general
un conjunt d'informació relativa a les entitats
que reuneixin els crìteris de vinculació amb
un pañit politic.

La classificació específica d'una entitat dìns
la categoría de vinculada a una formació
política que efectua aquesta norma, és a

efectes censals i en ús de les competències
del Departament de Justícia en matèria de
registres d'associäcions i fundacions, í de
supervisió i tutela d'aquestes entitats, a
l'empara del que disposa el Decret 19412013,
de 9 de juliol, de reestructuració del
Departament de Justlcia, segons el Decret
20012010, de 27 de desembre, de creació,
denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departamenis de
l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, i d'acord amb el llibre tercer del
Codi civil de Catalunya.

Atès que, d'acord amb I'article 4 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
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procediment i règim juridic de l'Administració
de la Generalitat .de Catalunya, aquesta
gaudeix de la potestat d'autoorganització
mitjançant els òrgans i dins els límits
estaþlerts per la Constitució, ['Estatut
d'autonomìa de Catalunya í la resta de
I'ordenament jurídic;

Atès el principi de col'laboració segons el
qual actuen i es relacionen les diferents
administracions i institucions públiques;

D'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del
llibre tercer del..Çodi civil de Catalunya, relatiu
a les persones jurídiques i l'article 39.3 de la
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitàt i del Govern;

A proposta de la Direcció General de Dret i

d'Entitats Jurídiques i en ús de les atribucions
legalment conferides per l'article 12 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim juridic de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Es modifica la redacció de I'apadat
primer per ler més evident la

vinculació del cens al registres.

Arlicle 1

Objecte

Aquesta Ordre té per obiecte la creació i la

Article 1

Objecte i àrnbit subjectìu d'aplicació

Aquesta Ordre té per obj ecte la creació i la



El contingut de l'article 2 del text
sotmès a informació pública, per
raons de tècnica normativa s'ha
refós amb I'article 1 actual.

També per raons de tècnica
normativa s'ha passat l'artìcle 5 a
I'actual artÌcle 2,

La introduccìó d'aquest nou
precepte rau ên el fet que
l'ampliació de l'objecte i contingut
regulatori que compren nous
procediments i tràmits han fet
necessarì regular el iègim i la
naturalesa del cens.

L'ampliació del contingut regulatori
ja s'ha exposat a la memòria que
obeeix a circumstàncies sobre
vingudes ì a l'acceptació d'algues
esmenes. I davant I'ampliació que
això ha generat s'ha fet necessarì
esclarir aquests aspectes amb la.
fìnalitat d'augmentar la seguretat
iurfdica.

Article 2
Naturalesa i règim jurÍdic

1. El Cens té naturalesa administrativa,
s'estableix a efectes informatius i de publicitat
per al foment de la transparència i el bon
govern, i està vinculat els registres
d'associacions i de fundacions que gestiona
la Direcció General de Dret i d'Entitats
JurÍdiques del Departament de Justícia.

2. L'òrgan competent de la gestió del cens és
la Direcció General a què fa referència
l'apartat precedent.

3. L'accés públic a les dades del Cens i el
tràmit de donar-hi d'alta una entitat són
gratuils, L'alta requereix que l'entitat estigui
prèviament inscrita en els registres
d'associacions o fundacions de la Generafitat
de Catalunya, d'acord amb el que disposa el
Ilibre tercer del Codí civit de Catalunya.

4. S'aplìquen a Ia tramitació dels
procediments censals i els relatius al distintiu
de transparència i bones pràctiques de

Article 2
Àmbit su bjectiu d'aplicació

La present norma resulta d'aplicació a les
associacions i les fundacions vinculades a
partits polftics inscrites al registres
d'associacions i fundacions de la
Generalitat de Catalunya

regulació del Cens d'associacions i de
fundacions de la Generalitat de Catalunya
vinculades a paftits polítics que estiguin
inscrites en els reg¡stres d'associacions i

fundacions de la Generalitat de Catalunya.

tegulació del cens d'associacions i

fundacions de la G-eneralitat vinculades a
partits polítics l'àmbit d'actuació dels quals
sigui Catalunya.



govern les normes generals de procediment
administratiu, així com els articles 315-3 a
315-8 del llibne tercer del Codi civil de
Gatalunya en' allò que afecta el dret
substantiu dels aspectes censals.

Els criteris de vinculació s'h¡n variat
pels motius qud s'han exposat en la
mem òrla justificativa.

De les dues opcions ofeftes per la
Sindicatura i segons s'ha significat
s'acollia ìa consistent en regular
explícitament els criteris de
vinculació, reproduint els que es
contenen en el projecte de llej
or$ànica per a entitats vinculades o
dependents.

D'aquests 4, els continguts a les
lletres a) ¡ b) coincideixen amb els
que proposa la Sindicatura i no
s'acullen 'els que aquest òrgan
proposa com a lletrqs c) i d), sinó
que els criteris de vinculació
continguts en aquestes lletres
també reprodueixen els del Projecte
de llei orgànica. No s'acapien els
criteris de les lletres c) i d) que
proposa la Sindicatura perquè la

norma en projecte es dicta en ús de
les competències del Departament

Article 3
Assoclacions vinculades

1. Als efectes d'aquesta Ordre, tenen la
consideració d'associacions vinculades a
partits polítics aquelles en les quals aquests
puguin exercir, directament o indirectament,
el control de I'entitat.

2. En particular, es considera que existeix el

a) Posseir la majoria dels drets de vot en
l'assemblea general de I'associació.

b) Tenir [a facultat de nomenar o de
destituir la major.ia dels membres de
l'òrgan de govern de l'entitat.

c) Poder disposar¡ en viftut d'acords
celebrats amb tercers, de Ia majoria
dels drets de vot en l'assemblea
general.

d) Haver designat amb els seus vots Ia
majoria dels membrês de la junta de

control a què fa referència l'apartat precedent
quan el partit polltic.es troba, en relació amb
I'entitat, en alguna de les situacions
següents:

Article 3
Entitats vinculades

Als efectes d'aquesta Ordre, s'entén per
associacions i fundacions vinculades a
partits polítìcs aquelles en les quals
concorri alguna de les circumstàncies
següents: .

Que hagin estat constituÏdes amb una
apofiació majoritària, directa o
indirecta, de la formació polftica.

Que el seu patrìmoni fundacional
estigui format, amb caràcter de
permanència, en més d'un 50 % per
béns o drets aportats o cedits per Ia

formació política.

Que la formació politica controli
l'Òrgan de govern en termes similais
als que regulen la vinculació per a la

societat mercantil en l'article 42 del
Codi de comerç.



govern o directiva de l'associació

Es considere que concorre la circumstància a
què fa referència l'apartat d) precedent quan
la majoria dels membres de la junta directiva
de l'associació són memþres del màxim
òrgan de direcció del partÍt potític o d'una
altra entitat vinculada o que en depèn.

Article 4
Fundacions vinculades

Als efectes d'aquesta Ordre es considera que
una fundació està vincufada a un partit polític
quan concorre alguna de les circumstàncies
segtients:

a) Que s'ha constituit amb una aportació
majoritària, dÌrecta o indirecta, de la
formació polltica o d'entitats
vinculades o que en depenen.

b) Que el seu patrimoni fundacional està
format, amb caràcter de permanència,
en més d'un 50 o/o pêt béns o drets
apodats o cedits per les entitats

de Justícía vers aquestes entitats,
d'acord amb el CcCat. i aquest no
atorga facultats per a la
comprovació dels comptes anuals,
aspectes en els que es fonamenten
els criteris de la Sindicaiura. per
tant, atès que I'alta censal sota els
criteris que proposa la Sindicatura
requereix una qualificació de la
concurrència dels requisits a través
d'un ìnstrument que (e[s comptes
anuals) que el Departament no està
facultat a requerir, no són
admissibles els criteris perquè no
perm etrìen verificar-ho.

Les. modìficacions a aquest
precepte també es corresponen a la
translació dels requisits de
vinculació que el projecte de llei
orgànica efectua i que es
corresponen amb els de les lletres
a), b) i c) que també proposa la
Sindicatura. L'única salvetat és que
la Sindicatura per a la lletra a) no
s'ajusta estrictament al criteri de la
Llei orgànica, en parlar de
"apoftació inicials o posteriors",
cosa que tècnicament no és
correcte en les fundacions perquè
les "posteriors" formen part del
patrimoni que ia es recull a la lletra
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esmentades en ¡'apañat a).
c) Que la formació politica, directament

o a través d'entitats vinculadeq, pot
nomenar o destituir la majoria de
membres del patronat.

d) Que les operacions amb
transcendència econòmica entre la
fundació ì el partit politìc o les seves
entitats vinculades representen més
del 50 % del total de les despeses o
dels ingressos de I'exercici comptable
de qualsevol d'elles.

b),

Quant al criteri de vinculació recollit
a la lletra d), que proposa la
Sindicatura i que no es contempla
en el projecte de Llei Orgànica,
s'admet atès que segons s'ha
justìficat a la memòria, aquest
projeote es dicta en ús de les
competències del Departament i,
per tant, no te perquè coincidir amb
la norma estatal.

L'acceptació obeeix al fet que
aquest criteri de la lletra d) figura
com a criteri per considerar que
existeix una vinculació entre
entitats, d'acord arhb el Projecte de
Llei det Protectorat.
Pe raons de tècnica normativa
s'han reordenat les dades,

Alhora, per raons de seguretat
jurídica i d'acord amb el que es
justifica en el preàmbul i regula
l'article 1 s'ha afegit un nou aparta 2
que explicita que el Cens es nodreix
de dades registrals.

Article 5
Dades del Cens

1. Són dades censals les següents:

- Tipus d'entitat
- Denominació
- Número d'insäripció registral
- Data d'inscripció en el registre

corresponent
- Partit polític amb el quales vincula
- Classificació general i especlfica de

l'entitat .

- Adreces postal i electrònica

Article 4
Dades del cens

Les dades que constaran al cens són les
seguents:

- tipus d'entitat
- denominació
- número d'inscripció registral
- data d'ìnscripció
- partit polític amb el qual es vincula
- classificaciógeneral
- classificacióespecífica
- adreca postal



Ateses les al'legacions de l'OAC i

amb la finalitai de deixar més clar

Article 6
Accés a les dades censals i pubficitat formal
deles dades registrals

Article 6
Publicitat

Segons s'ha justificat, s'ha passat el
contingut regulatori d'aquest
precepte, per raons de tècnica
normativa, a ì'actual article 2.

Article 5
Òrgan competent de la gestió del cens

L'òrgan competeni de la gestió del cens
d'associacions i fundacions vinculades a
parlits polítics és la DireccÍó General de
Dret i d'Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia.

adreça electrònica
població
pà9, web
telèfon
fax

Pàgina web
Telèfon
Fax

2. Les dades del Cens es nodreixen de les
que figuren inscrites en els registres
d'associacions i fundacions de la Generalitat
de Catalunya, llevat d'aqueìles que no siguin
d'inscripció obligatÒria a I'empara del que
disposa l'article 315-2 del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, que són apoftades
per les entitats interessades.
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'1, La publicitat de les dades del cens es
farà efectiva a través de la Guia d'Entitats
de Catalunya, editada pel Departament de
Justícia, que és consultable a través de la
pàgina web del Departament de Justícia:
http : //www2 0. g e ngat. cat/po rta l/s iteiJ u sti ci a.

2. La publicitat formal de les dades
registrals de les associacions i fundacions
es farà efectiva d'acord amb el que
disposa I'article 315-8 del Codi civil de
Catalunya.

1,L'accés a les dades censals es fa efectiu a

través de la Guia d'entitats de Catalunya que
edita el Depaftament de Justícia, consultable
a través de la pàgina web del Departament:
httpl/Www2 0. g en cat. cat/p o ña l/s ite/J u sticia.

2. La publícitat formal de les dades registrals
altres que les censals de les associacions i

fundacions vincufádes a partits polítics, es fa
efectiva d'acord amb ef que disposa l'article
3'15-B del Codi civil de Catalunya, i amb
subjecció al règim establert per la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

allò que s'ha justificat per a
inadmetre-les, s'ha canviat
formalment la redacció del
precepie. Alhora, per raons de
segureta i congruència amb
l'ampliació dels contìnguts
regulatoris relatius al règim juridic
s'ha regulat explÍcitament la
subjecció de la publicitat a ìa
LOPDP.

S'han efectuat canvis formals de
redacció i per raons de tècnica
normativa.

Article 7

ProceÇiment d'incorporació al cens

1.l'alta al cens es formalitza a instància de
les entitats interessades.

2. La sol,ìicìtud d'alta s'ha d'ãcompanyar de
la documentació següent:

- Certificat del secretari de I'entitat que
es pretén donar d'alta al cens, amb el
vistiplau del president, acreditatiu que
l'òrgan de govern de l'entitat ha
acordat que s'hi incorpori.
- Documentació justificátiva del
compliment d'algun dels requisits o
circumstàncies que s'indiquen als

Article 7
Procediment d'incorporació al Çens

1. L'alta al cens es praetica a instància de
les entitats interessades.

2, La sol.licitud d'alta s'ha d'acompanyar
de la documentació següent:

Certificat del secretari de I'entitat,
amb él vistiplau del president,
acreditatiu de l'acord de l'òrgan de
Govern competent d'incorporar-se
al cens.

Documentació justificativa del
compliment d'algun deìs requis its

.T



Raons. de congruència i raonabilitat
coìncidents amb les motìvacions
efectuades respecte de I'art. 2 han
fet aconsellable introduir aquest nou
aspecte procedimental ja que
ateneni a les obseruacions de la
Sindicatura, s'ha regulat
expressament la potestat dels
òrgans fisçalitzadors de posar en
coneixement del qestor del cens

Article I
Rectificació i actualització de les dades
censals i baixa del Cens

'1. La rectificació i I'actualització de dades i la
baixa del Cens s'efectuen de conformitat amb
el procediment establert a I'adicle 7, amb
l'acreditació documental de les
circumstà ncies que es pretenen modificar o,

articles 3 i 4 i comunicació censal de
les dades que s'aporten a instància
de les persones interessades.

3. Correspon a la persona que ocupa el

càrrec de director generaf de Dret í d'Entitats
Jurfdiques resoldre sobre les petìcions

d'incorporació al cens en el termini'de tres
mesos des de fa presentació de la sol'licitud.

4. Contra la resolució esmentada ai punt
anterior, la persona interessada h¡ pot

interposar recurs d'alçada davant del
conselier o la consellera de Justícia, en el

termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
seva notificació, o qualsevol altre recurs que
es consideri convenient per a la defensa dels
seus interessos.

establerts a l'artícle 3.

3. Correspon a la perSona que ocupa el

càrrec de director general de Dret i

d'Entitats Juridiques resoldre sobre ìes
peticions d'incorporació al cens en el
termini de sis mesos des de la presentació
de ìa sol'licitud.

4. La resolució de la persona que ocupa el
càrrec de director general de Dret i

d'Entitats Jurídiques posa fi a la via
administrativa, i els interessats poden
interposar recurs d'alçada davant del
conseller de Justícia, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació, o qualsevol altre recurs que es
consideri convenient per a Ia defensa dels
seus interessos.



si escau, de la corresponent petició motivada
de baixa censal.

2. L'actualització de les dades censals
comporta, de forma automàtica, lâ
modificació de les dades corresponents que
figuren inscrites en el full registral de l'òntitat
en el registre d'associacions o fundacions,
segons correspongui, i viceversa.

I'exìstència d'entitats vinculades no

.censades; junt amb la nova
regulació d'un complet procedìment
per atorgar el Distintiu de
Transparència que no guaidaria
congruència si el procediment
censal no continguás una regulació
més complerta de tots els aspectes
essencials com són lralta, la baixa i

la rectificació.

Segons s'ha justificat a la memòria
la regulació es formula per
acceptació de l'observació de la
Sindicatura

Amb tot, donada [a naturalesa de
l'observació i la voluntarietat de I'alt
al cens s'ha fet necessari regular el
procediment per gestionar les
comunicacions i les conseqliències
d'aquestes.

Article 9
Comunicacions de vinculació

1. Les institucions i els organismes públìcs
amb competències de fiscâlització de les
entitats vincúlades als partits pol[tics, poden
posar en coneixement de l'òrgan gestor del
Cens les dades de què disposin en relació
amb I'eventual vinculació d'una entitat amb
un partit polític.

2. L'òrgan gestor del Cens trasllada la
comunicació de vlnculaci6 a I'entitat afectada
i at partit polític corresponent, per tal que en
el termini de 15 dies formulin al'legacions en
el seu descàrrec o, altrament, sol'licitin l'alta
al Cens.

3. Un cop rebudes les al'legacìons o la

sol:licitud d'alta, l'òrgan competent dicta la



Els canvis s'han introduït a instància
de les observacìons de I'OAC, amb
la finalitat de donar major efectivitat
al cens que és d'alta voluntària, per
la via de fomentar-ne ìa inscripció ì

d'acord amb el que s'ha justificat a
la memòria.

Article 10
Efectes de la incorporació al Cens

1. La ìncorporació al cens és a efectes
informatius i de publicitat.

2. L'alta al cens constitueix un indicador de
transparència que es pot prendre en
consideració en les convocatÖries . de
subvencions, préstecs, avafs i altres ajuts de
la Generalitat.

3. En tot cas, és un requisit necessari per
prendre part en les convocatòries de
subvencions que efectuT el Departament de
J ustícia.

4, Anualment, l'òrgan gestor del Cens
elabora un informe estadístic sobre els
moviments censals i els expedients instruì1s
amb motiu de les comunicacions de
vinculació i els resultats d'aquests.

Añicte 8
Efectes de la incorporació al cens

L'alta al cens constitueix un indicador de
transparència que es pot prendre en
consideració en les convocatòries de
subvencions, préstecs, avals i altres ajuts
de la Generalitat. En tot cas, és un requisit
necessari per poder prendre part en les
convocatÒries de subvencions 'del

Departament de Justfcia.

resolució corresponent, que es notifÍca a

l'entitat afectadá i al paftit polftic,

4. Alhora, dóna compte a la institució o òrgan
comunicant del tancament del procediment i

el seniit en què s'ha resolt.
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5. L'informe a què fa referència I'apartat
precedent es publica a la pàgina web del
Depaftament de Justícia ì es recull a la
memòria anual d'activitats del meteix
Departament.

S'incorpora aquesta nová disposició
per tal que coincideìxi i existeixi una
congruència entre el que han
reconegut les entitats per via de
subvencions convocades pel
Departament ,o respost al conseller
per escrit en el marc de I'elaboració
d'aquesta norma.

D'aquesta forma s'estalvien
tramitacions i gestions als afectats.

Disposició Transitòria

L'Òrgan gestor deI Cens practicarà d'ofici, en
el termini de tres mesos comptadors d'ençà
de I'entrada en vigor de la present Ordre,
l'alta al Cens d'aquelles entitats que hagin
concorregut a la darrera convocatöria de
suþvencions del Departament de Justlcia,
destinades a les entitats vinculades a partit
polítics amb representació parlamentària, que
hagin acreditat una efectiva vinculació amb
aquells; o previ reconeixement exprés ì

formal, per parl dels parlits polítics davant el
conseller de Justfcia abans de I'entrada en
vigor d'aquesta Ordre, vers les eniitats
associatives i fundacionals que tenen
vinculades
Disposició final primera

Els criteris de vinculació a que fan referència
els articles 3 i 4 de la present Ordre quedaran
automàticament actualitzats amb aquells que

en cada cas resultin de la normativa
reguladora del finançament dels partits
polÍtics.



Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor a partir dels
tres mesos de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya

S'ha modificat la redacció relativa a
I'entrada en vigor degut a la
informació coneguda d'ençà de la

tramitació de la norma en allò que
afecta el desenvolupament tècnic
dels treballs TIC?s que han de
permetre fer efectiva la publicitat
censal i amb la finalìtat de cercar
mecanismes alternatius.

Barcelona, ... de maig de2014.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor a partir dels vint
dies comptadors d'ençà de la seva publicació
al Dìarì Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en allò que fa referència a I'alta al Cens.

La p.ublicitat efectiva de les dades censals a
que fa referència l'article 6 de la preseni
Ordre mitjançant la Guia d'Entitats queda
demorada fins a l'efectiu desenvolupament
dels treballs tècnics que permetin l'accés a

través d'aquella.

Fins aquell moment la publicitat es farà
efectiva a través de certificació censal.

D'aquella circumstància se'n donarà publicitat
a través del corresponent anunci publicat al
Diari oficìal de la Generalitat i a la pà9. web
del Depaftament.

Alhora es comunicarà individualitzadament a
les entitats que han causat alta automàtica a
l'empara dels Dìsposició Transitòria i als
partits amb els que aquestes es vinculen.
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Memòria complementària sobre el Projecte d'ordre per la qual es crea el Cens

d'associacions,i fundacions vinculades a partits polltics, i s'estableix el model

orientatÍu d'informe d'auditoria de control intern de les fundacions

El Projecte d'ordre per Ia qual es crea el Cens d'associacions i fundacions vinculades a

partits polítics va obtenir un primer informe favorable de I'Assessoria Jurídica del

Departament de Justícia en data 20 de desembre de 20'13. Amb lapetició d'informe

s'acompanyava amb ellext del projecle, una memòria general i una memòria d'avaluació de

_l'impacle de les rnesures proposades, ambdues de data 21 d'octubre de 2013.

En data 21 de juliol de 2O14, quan ja s'havia sotmès el Projecte a informació pública, la

mateixa Assessoria va emetre un nou informe favorable al Projecte d'ordre, anan de la
tramesa de la Diiecció General de Drel i d'Entitats Jurídiques del text del Projecte d'ordre

per la qual es crea el RegÍstre d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics,'

vinculat als registres d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya. Al text del

projecte, s'hi adjuntava una memòria sobre les circumstàncies sobrevingudçs durant el

procés d'elaboració de la disposició, i sobre les observacions i al'legäcions formulades en

els tramitS de consulta, audiència i informació pública del Projecte d'ordre.

En aquest informe jurídic ja es feia esment de la Resolució 611/)(, díctada pel Parlament de

Catalunya, mitjançant la qual es va aprovar I'informe de fiscalització 3212013, sobre el

retiment de comptes dels partits i les associacions i les fundacions vÍnculades conesponent

al 2012, í s'instava el Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes

recollides en l'informe de fiscalització. En l'apartat,2.b d'aquesta Resolucíó s'instava el

Govern a definir el model d'informe d'auditoria de l'Òrgan de Control lntem de les

esmentades fundacions i a determinar f'òrgan encanegat de redactar-lo, perquè els p¡rtits i

les fundacions qûe s'hi vinculessin ccimplíssin el que disposa l'article:15, apartat u, de la

disposició addicional setena de la Llei 812007, de 4 de juliol, sobrefinançament dels partits

polítics.

Atès que es va assignar al Departament de Justícia el compliment de la Resolucíó 6llD( del

Parlament de Catalunya i que aquesta institució va instar el Departameni a definir el model

n.
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' d'informe d'auditoria de l'Òrgan de Control lntem de les esmentades fundacions, tal com

recomanava l'esmentat lnforme de fiscaliEació 3212013 de la Sindicatura de Comtes,

aprovat per la mateixa.Resolució, el proppassat mes de juliol la Direcció General de Dret i

d'Entitats'Jurídiques s'adrecà al Síndic de Comptes Þer demanar-li que li fes anibar una

proposta que respongués a les finalitats que la Sindicatura de Comptes preveia que havia'de

pêrseguir elmodel d'informe en qüestió.

En resposta a aquesta petició, el mes de setembre d'enguany la Sindicatura de Comptes de

Catalunya va trametre un Acord del Ple de la Sindicatura de Comples de Catalunya de 23 de

setembre de 2014 en relacíó amb el Projecte d'ordre per la qual es crea el Cens

d'associacions i fundacions vinculades a partits þolítics, mitjançant el qual es proposa

incoporar-hil'òrgan encanegal de redaclar I'informe d'audÍtoria dê control intern, el contingut

mínim de I'informe d'auditoria de control intern i una proposta de model d'informe d'auditoria

de control intern.

Un cop fetes les anteriors actuacions, i a fì de complir el manament del Parlament de

Catalqnya, s'ha incorporat al text del Projecte d'ordre un nou article, el número 11, que

regula I'informe d'auditoria de control intern de les fundacions vinculades a partits polítics, i

s'ha inclòs aquest informe a I'articfe 5, com a dades censals. S'han incorporat també a

l'Ordre dos annexos: un amb.el m'odel d'informe d'audiÍorÍa intema amb opinió favorable iun

aftre amb ef model d'informe d'auditoria de control intero amb deficiències de control intern.

Aquests models segueixen els que ha proposat, a títol örientatiu, la Sindicatura-de Gomptes,

i tan sols s'hi ha afegit algun aspecte que s'ha cregut rellevant per determinar, quant al

sistema de control intem, la delimitació de responsabilitats entre l'òrgan de control intern i ef

patronat.

També s'ha valorat la possibilitat d'incorporar.a I'Ordre una guia o mödel per fer els manuals

de procediments de control intern, però finalment slha descartat perquè, donat el rang

orgànic de la Llei sobre elfinançarnent de partits polftics --que és d'on emana la necessitat

advertida per la Sindi6atura-, excediria el que pot regular uná Ordre i, a més; el precepte

en què preveu el sistema de control intern tampoc aclareix st¡ficientment en què ha de

consistir isobre què ha de versar.

Aíxí, el Projecte d'ordre dísposa que els patronats de'les fundacions que estiguin vinculades

als partits polítics que figurin d'alta en el Cens i aprovin els informes d'auditoria de control

intern sobre la gestió economicofinancera de I'entitat, els elaborin conforme als models

d'informe d'auditoria que, amb caràcter orientatiu, estableix aquesta norma'

2
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E-s prçtén donat complfmenf amb aquesfa regulació a,la Resoluc¡ó .611/X, i, amb lâ limitació

del rang de la norma,;s'estableix quin éS l'òfgan gUê hq ij'aprovar llinlorme d'auditofia de

control lnter¡ i es dissenya, per a aquelles fundacions Que elfacìn, gn rnodel orientatiu per

formular.lo.

La disposìció addicionaf de I'Ordie.esteþleix que les previsions a quQ fa ieferència liarticle 11

són dfsplicació a loiçs les fundacions rçgulades pel ltibre tercer del Codi civjl de Catalunya, i

a'le.s especials a què fa rêferència la Llei 912012, cle 25 de, ju-liol. de, rnodificació del Text

rêfés de la Lleidé caixes dreslalvis de,Catalunya que elaborin informes d'auditoria de control

inlern. Aquestia previsió es fa extensiva a toles les funfacions, perquè entenem que el fet

dlestablir Òçans i sislemes de contol intern afavoreix la transparència en la gestió de fes

fundacions i el bon govem, i perquè aquelles que decide¡xin cqmptâr amb sistemes de

contró! ínlprn ifonnulin l'iñforme de contlol, ho facin disposanl dels,models orientatius que

ofeieix iã nonha.

,'l /
t/
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Santiago Ballester Muñoz
Djreotor Eeneral de Dr'et i d'Entitats:Jur:ídiques

Barcelona, l1 de novembre de,2}14
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ftJlemòria justiiicativa defs canuis introduils en el Projecte d'Ordre pef qual.es trea el

cens d'åssoc¡ac¡ons i fundacions vinculades a partiÉs polítics vinculat als reglttès
il'sssoci¡ciong i fundacions de Ia Generallfat de Gatalunya

Ël projecte d'ordre e que f,a refenùncia I'intitulat.de fa present memoria, en el decurs del
procediment legalrnent establert per a.la teva fuamitació ha'estat bbjede de lres. infonnes
jurídice. Els dos dafiÞrs emesos'ämb.rnotiu de canvis substànfìus en el continguT regulatòri
del projecte de. disposició genenat que requerián d'un pruhunciamenl d'aquesta unitat

administrativa.

En data 30 de genÊr de 2015 es va tramètre a I'Assessoria Jurídica pei a la sèla aprovació i

publicació fes versions catalanã i iastellana del projede d'Ordr'e en les {ue, essencialment

es recollien la'pràctica.fotalitat de les obsarvacíons forrnúlades per l'.Assessoria en els.'seus

informes de 21 de juliol de 2Oi4 i de 21 'äe gener de 20.'15, aixf com les contingudes en el
coneû'eleÐtrònic de 28 de gener d'ençjuany.

l/litjahçant coneÙ de 2 de fubrè d'enguany, l'Assessoria torna a interessar a la unitat
promotora.de la norma qus mancâ Ia memòiia en que es justifiquin els observacions'de la

referida.unilat que no hgn estãt ateses- '

Del oontingut dels referits informes i del'coneu elactiònic, la darrem versió 'del Frojecte
d'OrdrË. recull íntegrarnent totes les observacions tant de confingut substantiu com de
tècnica normatíva, æp ríe fes quals te et càrcèr d'essencial-,

No es va justificar però, tal ícom indicava I'informe de21 úejuliol'de 2O14el fet que no es
'donés audiènoia a I'associacjó Coordlnadora catalana de.Fundacionsi ni ala Fundaciín

^ pârâ ê/ .Anå/í.vs y /os Esfudios S.ocls/es. El motiu fou que la primera' no. cornpla oom a
a-ssociades a cap de leE entibts'que integitin l'åmbÍt subjectiu de la norma en projecte i,

quânt â la:segona Êerquè és l'àmbit eslatal.

L'infoime de juliol de ?'O14 tåmbá fa notar qúe manca iustificar el pergúè no ha estat admesa

una de fes obselvacions de I'lnstitutu Catalå'de les Dones- ExpresSar que el motiu fou que la
redacció necessària per a donar-hi.compfiment no âportâva res subsfantiu i, en canvi, feia
molt Éanagosa,la ledura i la comprênsió d'un precepte ja de per sicomplhat

Quanf als fibrer de dades de çaråc{er Êersonâ que l'Assessoria reçorda cautelar ment,

indicar que no eerà precfs crearJos'atès que el funcionamenf del c,ens no ccmporta tractar

dades d'aquosta naturalesa.

Quant la 'observació relatiùa a la disporic¡ó fnalsobre act¿ralÍtzacio automàtica defs critêris,

fer þales que ¡o s'ha afès la reoomahació atès qua f'observació no és essencíal, sinö una

Fau Clar¡E, ãl
08010 ElÐrrdôna
Yêt- ssslB 41 oo
Flry9t 31G 4t 33
dgduj.dj@Oorrql.ceI
wrrnr. goncat.ce{uslicie
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niera recomânació i que'els risc.que.poda {lAi}sessoria.;a'.introduir-la el matÊix' precepte

lrenerva ja que e¡ fura puþticitat al .D..OGC..de I'actualilzació i es pût notificar

ind¡ú¡dualiEadament a les ehtitatå atèe el limitat fef¡r.rgtre .' . :

Respecte l'informe de 21 de genei de 201 5 es iustifica que;

La man'ca de tramesa del.documeirt d'lnforme de la-sindibaturi en forinat word. i
' sense firma fou'un error atès que es dispgsa del document signat que la Sindicatura.
' aprovà en un plena'ri, '

Ei Ooná'per.incorporat i repruduTT'a la pr rsent memðria el paràgåf deL preàmbul del
prûiecte que fH nslar I'Assessoria en.la pà9. I del seú infonne panàgraf tercer.

La resta d'aspecte.s tots han estäl recollits itingufs en compte.llevat involUirtari oblit.

Bàrcelonä, 2 de febrer de 2015

I
L

Santiago Eallester Muñoz

Director. g eireral'de Diel i d'Entitat's J urídi{ues
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INFORME JURÍDIC

Data: 20 de desembre de 2Q13

Assumple: . Projecte d'ordre per la qual es crea el cens d'associacions i fundacions
vinqulades a partits polítics

Sol'licítant: Direcció General de Dret id'Entitats Jurídiques

1.. ANTECEDENTS

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques ha tramès a aquesta Assessoria
Jurídica, en data 21 d'octubre de 2013, el text del Projecte de d'brdre per la qual es crea
el cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics, acompanyat dluna
memòria general i d'una memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades,

amþdues de 21 d'octubre dà ZOtg.

L'esrnentat. Projecte d'ordre ha d'ésser sotmès a informe deis señeis juridics, de
conformitat amb el que disposa I'article 65 de la Llei 2.612010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de pTocediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb
l'artiçle 4.1.a) de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organitzacio dels serveis jurídics de
l'Administració de la Generalitat.

2.- ANÀLISÍ ¡UNíOICR

2,1 Marc competencià|. márç normatiu i hãbititacíó legal

El Projecte d'ordre té per objecte crear el cens d'associacions i fundacions vinculades a
partits polítics.

L'article 118,1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (en endavant, EAC) disposa que
correspon â fa Generalitat, respectant les condicions bàsiques que I'Estat estableixi per
garantir la igualtai en I'exercici del dret i la reserva de llei orgànica, la competència
exclusiva sobre el règim jurídic de. les associacions que compleixen llurs .funcions

majoritàriament a Catalunya. Aquesta competèhcia inclou en tot cas:
I
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a) La regulació de les modaljtats d'associació, de la dênorninació de les associacions,

de les finalitats, dels requisits de constitució, modificació, extinció i liquidació, del

contingut dels estatuts, dels òrgans de govem, dels drets i deu¡es dels associats, de
les obligacions de les associacions i de les associacions de caràcter especial.

b) La determînació i el règim d'aplicació dels beneficis fiscals de les associacions que

estableixi la normativa tributàría, i també la declaració d'utilitat pública, el contingut i

els requisits per a obtenir-la.
c) EI registre d'associacions.

En matèria de fundacions, l'ápartat 2n,d'aquest mateix article 1'18 disposa que correspon
a la Generalitat la compeJència exclusiva sobre el règim jurídic de les'fundacions que

compleixen .llurs fuhcions majorÍtàriament a Catalunya í especifica que aquêsta

competència inclou:

a) La regulació de les modalitats de fundació, de la denominació de les fundacìons,

de les finalitats i dels beneficiaris de fa finalitat fundacional; de'la cãpacitai per a
fundar; dels requisits de constitució, modificació, efinció i liquidació; dels estatrfs; de

la dotació i el règim de la fundacié en procés de foimació; del patronat i el
protectorat, i del patrimoni i el règim econòmic ifìnancer.
b) La deterrninació i el règim d'aplicació dels beneficis fiscals de ies fundacions que

estableixi la normativa tributària.
c) El'registre de fundacions.

lfinalment, I'apartat 3 d'aquést arlicle 118 estableix que correspon a la Generalitat la

fixació dels oriteris, la regulació de les condicions, l'execució i el control dels ajuts públìcs

a les associacions i les fundacions.

Pèlque fa a la Sindicatura de Cornptes, cal tenir prgsent que, d'acord amb I'article 80 de

I'EAC, és l'Òrgan fiscali?ador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control

d'eficiència de la Geñeralitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Gatalunya.

D'altra banda, de conformitat amb I'article 150 de I'EAC, correqpon a la Generalitat, en

matèria d'organiEació de la seva admínistr:ació, la competència exàusiva sobre les

diverses modalitats.organiÞatives i instrumentals per a l'actuació administrativa (lletra b).

ld'acord amb l'article 110 de I'EAC.corresponen a la Generalitat, en l'àmbit de les seves
competències 'exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat

reglameñtària i la funció executiva. Aixi rnateix, estableíx aquest precepte que correspon
únicament a la Genèrelitat I'exerciei d'aquestes potestats i,funcions, mitjançant les qu.als

pot establir polítiques pròpies.

Quant al marc norrnatiu, en. matèria d'associacions, cal fer'esment de la Llei orgànica
1l2OO2, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, que enumera en la seva

disposició final primera els articles que tenen caràcter d'orgànics en constituir el

ff t#+etJeñamentaHãsseeiaeié-# arteffiela-€ofi stifi Jei¿r-e'ts-
. articles que són.de directa aplicació a tot I'Estat a l'empara de I'article 149.1.1 de'la

Constitució; els preceptes que cônstitueixen legislació processal atès l'article 149:1.ô de

2
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la Constitució i els preceÞtes que es dicten ateses les competències estatals d'Hisenda
General de I'article 149.1.14 de la Constitució.

Entre els preceptes que tenen caràcter d'orgànics es troben els articles 32 a 36, que
regulén les associacions d'utilitat pública: els requisits per a la declaració d'utilitat pública
(art. 32), els drets d'aquest tipus d'associacions (art. 33), les seves obligacions (art. 34),
el proæd¡ment per a la deÇlaració d'utilitat pública (art. 35), i altres beneficis (art. 36),

En matèria de fundacions, la Llei estatal 5012002, de 26 de desembre, de fundacions,
defineix, a la seva disposició final primera, I'aplicació de I'esmentada Llei: els preceptes

de la Llei que sén d'aplicació geneial a I'empara de I'article 149.1.1 de Constitució; els
preceptes gue constitueixen legislació civil i són d'aplicació general a I'empara de l'article
149.1.8 de la'Constitució sense perjudici de I'aplicabilitat preferent del dret civil foral o

especial, allà. on n'hi hagi; i els preceptes que constitueíxen legíslació processal de
conformitat amb l'articie 149.1.6 de la Constitució.

Mitjançant la Llei 4|2OOB, de 24 d'abril, es va aprovar e[ llibre tercer del Codi civil de
Calalunya, relatiu a led persones jurldiques, fa qualva ser mödifìcada per la Llei 16/2008,
del 23 de desembre, de mesures fiscafs i financeres, per lä Llei 512O11, del 19 de juliol, de
modificació de ia Llei 4l2OO8, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,

relatiu a les persones'jur'ídiques, íper la Llei 712012, del '15 de juny, de modificació del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Aquest llibre tercer té com a primer objectiu refondre, sistematitzar i harmoniEar, d'acord
amb ,les exigències propies de la tècnica codificadora, la legislació catalana
d'associacions ífundacions, continguda en la Llei 711997, del 18 de juny, d'associacions, i

la Llei 5l2OO1, del2 de maig, de fundacions. Alhora, però, també es va aprofitar en l'àmbit
específic de les associacions i les fuhdacions, pér a actualitzar alguns aspectes de llur

règim jurídic a fi d'afavorir-ne I'operativitat i de Qarantir que puguin complir de manera

més efectiva les finalitats que els són pròpies.

Tanmateix, cal assenyalar que la legislació catalana d'associacions i fundacions anterior
al llibre tercer del Codi civil de, Catalunya (aixÒ és; la Llei 711997, del 18 de juny,

' d'associacions; i la Llei 5l2OO1, del 2 de maig, de fundacions); no va ser derogada en la
seva totalitat pel llibr:e têrcer del Codi civil de Catalunya,

Així, en matèria d'associacions van quedar vigents els articles relatius a les relacions amÞ

l'Administració: articles 30 (utifitat pública), 31 (foment de I'associacíonisme) i 32

(subvencions i convenis) i els articles reguladors del Gonsell Català d'Associacions
(articles 36, 37 i 38, llevat de I'apartat d)) de la Llei 711997, del 18 de juny. Posteriorment,

aquests aÍicles van ser derogats per la disposició derogatöria primera, lletra b), de la Llei

1012011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

En matèria de fundacions, resten vigents els articles 51 (autoritzacions del protectorat) i

52 (resolucions del protectorat) de la Llei 5l2OO1, de 2 de maig.

3
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Pel que fa al registre de persones jurídiques, d'acord arrb l'article 315-1.1delllibre tercer
del Godi civil de Catalunya, els registres de persones jurídiques dependents de la
Generalitat són públics i assumeixên funcions de qualificació, inòcripció i iertificació,
també assumeixen, si escau, funcions de dipòsit de comptes i aftres docurnents.

Pel que fa a les fundacicins, cal recordar que aquestes entitats adquireixên personalitat
jurídica definitiva ar¡ìb la inscripció de la cafta fundacional en êl Registre de Fundacions
(article 331-1.4 del Codi civil de Càtalunya) i que correspon at Protectoiat, entre altres
funcions, la de portar el Regístre de Fundacions (article 336.2 del Codi civil de
Catalunya). lque.el'Registre de Fundacions, es troba regulat pels apartats V íVl de ta
lnstrucció per a I'organiEacií i el funcionament del protectorat de la Generalitat sobre les
fundacions piivades de Catalunfa, apÉovadá pel Decret 3711987, de 29 de gener.

Pel que fa a les associacions, aquestes s'han d'inscriure, només a efectes de publicitat,
en el Registie d'Assocíacions (article 321-5 del Codi civil de Catalunya). lque el Decret
206/1999, de 27 de juliol, va aprovar el Reglament diorganització i funcionament del
Registre d'As'sociacions.

Pel que la a la Sindicatura de Comptes, dlacord arnb la Llel 1812010, del 7 de juny, la
Sindicatura té entre d'altres funcigns, la. de fiscalitzar la comptabilitat dels processos
electorals l'àmbit dels quafs se circumscriu a Catalunya, itarnhÉ la comptabilitat i liactivitat
econòrnica i financera dels partits politics, les federacions i les agrupaeions d'electors que
partíciþen en aquests processos, d'acord amb la normativa reguladora del finançament
dels partits polítics (article 2.g), í la de fiscalitzar les associacíons i ies fundacions
sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades orgànicament a partits p.olítics anib
representació al Parlament (a(icle 2.h).

Aixi mateix,.d'acord antb liarticle 3.d) de I'esmentada Lfei, resten subjectes al control de la
Sindicatura de Comptes els partits politics amb representació parlamentària, les
associaciéns i les fundacions vinculades orgànicament i sotmeses a1 protec{orat de la
Generalitat i les agrupacions d'electors, i pel que fa a les obligacions de les entitats
fiscalitzades, I'article 4.2 de la Llei, preveu que 14is efectes del que estableix t'añicle 2.g,
els þañits potítics i /es assoc iacions i les fundaclons sofmeses a/ protectorat de la
Generalitat i vinculades orgànicament a/s pattits polítics han de presentar llur
comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini de srs rnesos a comptar del
tancamerlt de cadà, exercici. Així mateix, les formacíons politiques i llurs fundacions
vínculades amb rëprèsentació institucional han de presentar llur comptabilitat a ta
Sindicatura de Comptes en el termini establert per la nonnativa electoral. Aquesta
dooumentació. ha de permetre identifícar els fluxos dTngressos i despeses. En qualsevol
cas, ha de formar part d'aquesta documentació la que han de trametre al Tribunal de
Comptes'd'acord amb el que estableix la normativà regutadora d'aquest organ."

Mitjançant la Resoluci1 2351X, el Parlament de ,Catalunya va aprovar I'informe de
fìscalització 3512012, sobre' el retiment de comptes dels partits polítics i de les

a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Cornptres que recull I'infoime esmentat
(DoGC de23.07.13).
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Quant a les observacions i recomanacions formulades a l'avantdit lnforme i pel que ara
interessa, referent a les fundacions vinculades als partits polítics, la Sindicatura va
apuntar que "Sera recomanable l'estàbliment d'un registre públic de fundacions i
associ aci o n s v i n c u I ades a/s parfifs pol ític s".

Quant a la 'vinculació' de les fundacions alq partits polítics aquest és r¡n concepte que no
es troba definit en la normativa legal que regula els partits polítics i el seu finançamént,
aixÒ és, la Llei orgànica 612002, de 27 de juny, dels partits polítics i la Llei orgànica
812007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, tot i que la disposició
addicional setena de la Llei orgànica 8t2O07 sí que es refereix a les fundacions i

associacions vinculades als partits polÍticsr.

Cal notar, però, que en aplicació de la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica
812007., que encomana al Tribunal de Comptes I'elaboració d'un pla específìc de comptes
per'a les formacions polítiques, el Pledel Tribunal de.Comptes, en la sessió de 26 de
setembre de 2013, va aprovar el Pla de comptabilitat adaptat a les formacio¡s polÍtiques
(BOE de 21.10.2013), el qual sí que conté els criteris per determinar la vinculació de les

r 
La disposició áddicional setena de la Llei orgànica 8l2OO7, de 4 de juliol, estableix:

"Uno. Las apoñaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinquladas a los partidos
politicos con representación parlamentaria estarán sometidas a ìos mecanismos de fiscalización y
control y al régimen sancionador previstos, respectivamente, en los tÍtulos V y Vl de esta Ley, sin

å:ï i3JiJff,:3:'å""t'rif#::i":"Ëil,ff ã3"ËJ'"0î;oaciones ¡{ asociaciones vincuradas a

- partidos políticos serán los previstos en la legislación aplicable en cada caso.
Tres. En el caso de las donaciones, estarán sometidas a los límites y requisitos previstos en el
caþítulo segundo del título ll de la presente Ley, cpn las siguientes especialidades:
a) No será de aplicación lo previsto en la letra c) del apartado dos del artfculo 4 ni el ltmite
establecido en la letra b) del apartado uno del artículo 5.
b) Las donaciories efectuadas por personas jurídicas deberán ser aprobadas por el órgano o
representante competente en cada.caso y cuando sean de carácter monetario y tengan un importe
supeiíor a 120.000 euros tendrán que formalÍzarse en documento público.
A los efectos de este apartado, se considera donación toda liberalidad, monetaria o nô, entregada
por una persona fisica o jurídica, destinada a financiar genéricamente los gastos generales de la
fundación o de la asociación. '

Cuatro- No tendrán la consÍderación de donaciones, a los efectos de esta disposición adicional, las
entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para
financiar una actividad o un proyecto concreto de la fundación o asociación, en cuanto tal actividad
o proyecto se realice como consecuencia de un interés común derivado de las activÍdades propias
dél objeto societario o est¡atutario de ambas entidades.
Cinco. Las fundaciones y asociaciones reguladas en esta disposición adicional estarán obligadas a
formular y aprobar sus cuentas en los términos previstos en la legislación vigente y a realizar una
auditorla de sus cuentas anuales. Una vez emitido por el Tribunal de Cuentas el informe de
fiscalización de las aportaciones a las que s.e refiere.el apartado Uno de este artículo, vendrán
obligadas a hacer públicas, preferentemente a travéS de su página web, el balance y la cuenta de
resultados de forma que esta información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos.
Sejis. Las fundaciones y asocìaciones reguladas por esta disposición adicional estarán obligadas a
informar anualmente al MinìsterÍo de Hacienda y AdministracÍones, Públicas de todas las
donaciones y aportaciones recibidas, a cuyo fin se aprobará una orden ministerial en [a que se
indicarán el contenido, alcance y estructura de la información que ha de facilitarse. Además, todas
las donaciones procedentes de personas jurtdicas deberán ser objeto de notificación al Trjbunal de
Cuentas en el plazo de tres m.eses."

5



Generalitât de Catelunya
Depafamenl dê Jùst¡c¡â

fundacions als partits polítics. Així, a la part tercera (Comptes anuals), apartat I (Normes
d'elaboració dels cömptes anuals), epígraf 1 I (Parts vinculades), s'hi estableix el següent:

"3. Se presumirá que una fundacíón está vinculada a un partido, a efectos de cumplir
con el deber de informar en las cuentas anuales indivìduales de la formación política

'- en los térrninos requeridos por este Plan, . cuando concurran algunas de las
siguientes circunstancías: ,

a) Que la fundación haya sido constituida con una aportación mayoritaria,.directa o

indirecta, de la formación política
b) Que su.patrirnonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en
más de un 50 por 100 por bienes o dêrechos aportados o.cèdidos por la formación
politica.
c) Que la formación política controle el Patronato en términos similares a los que se
regula para la sociedad mercantil la vinculación en el artículo 42 del Código de
Comerc¡o."

De conformitat amb el Decret 20012010, de 27 de desernbre, de creació, denominació î

determinació de liàmbit de competència dels depártarnents de I'Administració de la
Generalitat de Catalunya, correspon al Departarnent de Justícia l'exercÍci les atribucions
pròpies de I'Administració de la Generalitat en l'àrnbit de les assocíacions i les fundacions
(article 3.12.4), i d'acord an'lb el .Decret 19412013, de 9 de juliol, de reestiucturació del
Departament de Justícia, correspon a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques,
entre d'altres, exêrcir les funcions que Ja legislació vigeht atribuêix al Departament de
Justícia en matèria d'associacions ifundacions (article 92:1.a).

, Quant a l'habilitació per a aprovar la disposició projectada i el seu rang normatiu, en
l'àmbút de la potestat reglamentäiia de la Gêneralitat, cal recordar que el Govern de la
Generalitat la té atriburda, amb caràcter general, per I'article 68.1 de l'Estatut d'autonomia
de Catalunya, i els articles 26.e) i 39.1 de la Llei 13/2008; del 5 de novembre, de la
presidència dè la Generalitat i del Govern, i que, d'acord amb l'article 39.2, els consellers
poden dictar disposicions reglamentåiies en matèría d'organiZació def departament del
qual són titulars, eñ els lermes que. determirta la legislació sobre organització de
I'Admínistració de la Generalitat, i també e.n poden dictar de relatíves a altres üratèrles, en
supòsits específics, si una norma amb rang de lléi ci un décret del Govern èls ho autoritza
expressament.

En el cas que. ens ocupa, la diiposició projectada. es traúa' d'una norma de caíre
, essencialment organitzatiu i instrumental.

Aixi mateix, dlacord amb l'article 40.1 de la Llei l3l2008, del 5 de novembre, les
disposicions reglamentàries dictades pels consellers adopten forma d'ordre.

Per tant, d'acord amb el rharc competencial í rìormatiu expgsat, et rang normatiu ha de
ser el d'ordre, la Generalitat de Catalunya és competent, i el conseller de Justícia es,troba
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2.2 Procediment d'elaboració i tramítació del Proiecte d'ordre

El títol lV de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les

administracions públiques a Catalunya, regula el procediment d'elaboració de

disposicions reglamentàries en l'àmbjt competencial de l'Administ¡ació de la Generalitat.

De conformitat amb I'article 60 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, als efectes de I'esmehtat
títol lV, s'entén per disposicions réglamentàries les disposicions de caràcter general amb
rang inferior al de liei dictades pel Govern o pels ôonsellers dels departaments de

l'Administració de la Generalitat que, qi.ralsevol que sigui la matèria de què tractin,
continguin normes que innovin l'ordenament jurídic (apartat 1), i resten excloses del

concepte de disposició reglamentària les instruccions i les circulars o ordres de servei
emeses pels òrgans de I'Administració de la Generalitat (apar'tat 2).

Constã en l'expedient una primera versió del Piojecte d'ordre.

D'acord amb el que estableíx I'article 64 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, els projecles de

disposicions reglamentàries han d'anar acompânyats sempre d'una memòria general,

d'una memòria .d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades¡ i també dels
informes preceptius i els que sol'liciti l'òrgan instructor.

L'esmentat precepte indica el coÍrtingut mínirn que han de tenir la memòria general

(article 64.2) i la rnemòria d'avaluació de I'irnpacte de les mesures proposades (article

64.3).

Consten en I'expedient les memòries anteriorment esmentades, relatives' at Projecte
d'ordre que ara s'informa, signadès, ambdues, pel diiector general de Dret i d'Entitats
Jurídiques, ên data 21 d'octubre de 2013.

Pel que fa a la memòria general d'acord amb l'avantdit article 64.2 aquesta ha de

contenir, com a mínim, la justificáció de la necessitat de la d[sposició reglamentària i

l'adequació d'aquesta als fins que es persegueixen; el marc normatiu en què s'insereix; la

relació de les dìsposicions afectades pel projecte de disposició reglamentària i la taula de

vigències i derogaciòns iesultânts; la competència de la Generalitat sobre la matèria; la
relació motivada de les persones i entitats a les quals s'ha d'atqrgar el tràmit d'audiè'ncia i ,

la procedència, siescal¡, de sotmetre I'expedient a informació pública.

Examinada la memòria general que s'acompanya amb el Projecte d'ordre, cal notar el

següent:

Tot i que la memòria no conté un epígraf específic relatiu a la competència de la
Generalitat sobre la matèria (articte 64.2.d) de ìa Llei 2612010, del 3 d'agost), es
pot entendre complimentat per la memòria en I'apartat relatiu al marc normatiu, on

es fa referència als títols competencials relatius a fundacions i associacions, com

també a I'organització de I'Administració de la Generalitat.
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: Aquesta Assessoriá Jurídica comparteix l'apreciació de la procedència del tràmit

. d'audiència eom també les entítats a les quals s'ha d'atorgar el tràmít esmentat:
l'Associacié Côordinadora 'catalana de fundacions, als partits polítics ì a les
entitats de les quals ja es té constància de la seva vinculació a partits polítics: la
Fundació Catalanista i Demòcrata T¡.ias Fargas, la Fundació Rafael Gampalans, la
'Fundación para el Análisis y los Estu.dios Sociales; la Fundeció lnstitut d'Estudis
Humanístics Miquel Coll í Alentorn, la Fundació Josep lrla, la Fundació Nous
Horitzons, la Fundació Cercle d'Estudis Sobiranistes, la Fundació l'Altemativa,
l'Associació Ega¡a - Civit?s, '

Tanmateix, pel quq fa als partits polítics, la memòria no especifica, si es vol refèrir
als partits polítics amb iepresentació parlamentària, o en coherència amb I'article
1 del Projecte, el partits polítics l'àmbit d'actuacíó dels quals sigui Catalunya.

D'altrá banda, aquesta Assessoria considera que també caldria donar aùdiència
del Projecte d'ordre a la Sindicatura de Comptes.

Pel que fa a.la no procedència del tràmit d'lnformació pública, la memÒria
considera que, atès que la norma projectada es dicta en vÍrtut de la potestat
d'autoorgañiÞació de I'Administrabió de la Generafitat, no es considera necessari
la informació pública del Projecte d'ordre, A més del caràcter oiganitzatiu de la
norma, l'àmplia audiència prevista permet considerar correcte la no obertura del
tràmit d'informació pública;

De conformitat amb I'article 64.2.c) de la Lleí 2612010, del 3 dlagost, la memòria
ha de contenir la relació de les disposicions afectades pel projeote de disposició
reglàmentària í la taula de vigències i derogacions, es constata que I'apartat de la
memòria eS diu que I'Ordre es dicta "per donar compliment a les niesures
acordades pel Govern de la Generatitat de reforçarnent de la transparència en la
gesfró de paftits polítics'i no cdmporta Ia derogació de caþ disposicio vígent", a
aqueqt respecte se suggereiX completar aquest apartat amb una referènciá a la
Resolució 2351X, del Parlament de Catalunya que .va aprovar I'informe de
fiscaliÞació 3512012, sobre el retiment de comptes dels partils polítics i de les

associacions i fundacions vinculades, corresponent al2O1O i a\2O11, i va instar el
Govern a seguir les récomanacions de la Sirrdicatura de Compies que recull
l'informe esmentat

Dialtra banda, la memòria d'avaluació de les mesures proposades ha d'integrar un
informe d'impacte pressupostari en què s'avaluï la repercussió de la disposició
reglamentària en els recursos personâls i materials'.i en els pressupostos de la
Generalitat, així com les fonts i procediments de finançament si escau; un informe
d'impacte econòmic i social, en què s'avaluTn els costos i beneficis que implica el þrojecte
reglarnentari per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica; i un informe
d'impacte normatiu en qúè s'àvaluï la incidència de les rnesures proposades per la

de reducció de càrregues.adrninistratiVes per als ciutadans i les empreses; per últiin,
també haurà de figurai un informe d'impacte de gènere.
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Examinada la memòria d'avaluacìó d'irnpacte de les mesures proposades que
s'acornpanya amb el Projecfe d'ordre, cal observar que aquesta s'ajusta al conlingut
mínim especificat per la Llei 2612010, del 3 d'agost, tanrhateix, cal 'afegir l.es

consideracions seg üents:

pel que fa a l'informe d'impacte pressupostari, la memòria afirrna que "La creacio
del llibre registre i d'una nova categoria d'enifitats, compoña I'adaptació del
s,sfema'ìnformàtic actual de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
(SPICA) i de la Guía d'Entitats editada à través de la pàgina weh. E/s cosfos
aproximats de /es modificacions es calculen en 30.000 euros". En tot cas, caldrà
sol'licitar el corresponent informe de la Direcció General de Pressupostos del

fft;ffä:'i,rtiffi"fli;::l.,:Tüliu, a ra memòria es diu que ,:et projecte

d'ordre crea elcens d'associacions i fundacions vinculades a pañits polítics que
ds nodrirà automàticament a:mb les dades ja contíngudes en e/s reglsfres
d'asSoclactons i fundacions de la Generalitat. Consegüentment, el sistema que
s'executarà no comporta cap cànega administratíva per a les entitats en general ni
per a Ia ciutadania ni les empreses, ni afecta e/s.seus drets irnÍeressos legítims.
Únicament afecta á /es assocra cions' i fundacions vinculades a partits polítics'a les
quals no se?s exigeixen cànegues administratíves rnnecessàries sinó (tnicament
la nêcessitat d'apoftar un certificat de la formació polítíca de'la seva vinculació
efectÌva i la sol'licitud d'inscñpcio en elcens.n
pel que fa a I'informe d'impacte de gènere, lg memÒria afirma que s'ha tingut en
compte l'ús de llenguatge no sexista ni androcèntric i que el Projecte d'ordre no
'conté disposicions que afectin el tractament'igualìtari del gènere. En tot cas,
caldrà sol'licítar I'informe corresponent a I'lnstitut Català de les Dones.

Quant als tràmits d'audiència i informació pública que preveuen els articles 67 i 68 de la
tlei 2612010, del 3 d'agost, ens: remetem a les consideracions efectuades amb
anterioritat.

Pei que fa af dietamen del .Consell de'Treball, Econòmic i Socidl de Cataluny4, de
conformitat amb I'article 2.1.de la Llei 7120O5, de I.de juny, del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya, correspon a aquest òrgan emetre dictamen amb caràcter
preceptiu, no vinculant i previ a la tramitacÍó conesponent,'sobre els projéctes de decret
del Govem que regulen matèries.socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, segons que es
determini en les disposicions administratives que es dictin per at desenvolupament
reglamentari de I'esmentada llei, i d'acqrd amb lãrticle 24.2 del Decret 4312007. de 20 de
febrer: ^EI Pte det Consell de Treball, Eçonomíc i Socíat de Catatunya, ha d'eme.tre els
dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant i previsoþre els projectes de decret de[
Goyeim qye, pel seu objecte i contingut, tinguin una relacío suósfanciá/ amb /es mafèn'es
socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, excepte aquells que tinguin per finalitat
I'estructuracio o organització interna dets depa¡taments de la. Generalitat, unitats
admínistratLves i 'del 

seu personal." Per tant, respecte del .Projecte d'ordre que ara
s'informa no procedeix sol.licitar el díctamen conesponent.

I

I
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Dlaftra banda, no cal sotmetre ld iniciativa a informe de la Comissió de Govern Local de

Catalunya, atès que el Projecte d'ordre no afêctael règim local (art. 193.1.a delText refós

de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 212003, de
28 d'abril). 

'En 
aquest mateix sentit, no és necessària la intervenció de les entitats locals

de Catalunya que preveu l'article 70'de la Llei 26t2111,.del 3 d agost, atès que el Projecte

d'ordre no les afecta de manera especjfica.

Per acabar, quant a la necessitat de diclainen de la Comissió Jurídica Assessora I'article

69 de la Llei 2612010; del 3 d'agbst, . preveu que els projectes de disposicions
' reglamentåries que es dictín per desþlegar les lleis o el dret europeu i llurs rnodificacions

s'h4n de sotmetre amb caràcter prqceptiu al dictamen de la Ôomissió Jurídica Assessora,
perlant,,idljçs¡6 amb el que estableix I'artiôle 8.2.b) de la'Llei 5i2OO5, de 2 de maig, de

la Comissió Jurídica Assessora, en la tramitació del Projecte d'ordre objecte d'aquest
informe no és preceptiu el dictamen d'aquesta Comissió, en tractar-se d'una disposició
general.de- caràcter organitzatiu, tot ique cal reçordarque, d'acord amb I'afticle 9.1.a) de
la LIei 5l2OO5, de 2 de maig, la Comissió pot dictaminar sobre els projectes de

disposicions de caràc'ter general que no inclou I'article 8.2.b) si l'òrgan competent els

sotmet a la seva consíderabió.

2. 3 Coniiriout del Proiecte dloidre

L'objecte del Projecte d'ordre és la creació del cens d'associacions i fundacions
viñculades a partits polítics.'

Quant a I'estructùra i contíngut del Projecte d'ord[e, aquest consta d'un preàmbul, sis

articles i una disþosició final.

Pel que fa al preàmbul, hem de recordar que el preàmbul de tota norma ha de ser
expressiu, almenys, del títol competèncial que fonamenta ta {isposició projectada, del

marc nornatiu en el qual S'insereix, com tâmbé ha d'expressar la justificació i la finalitat
de la disposició normativa.

Pel que fa al tÍtol competenclal; çal valorar positivament la inborporació de.la referència a
la cornpetència estatutària que fonamenta la regulació projèctada, tanmateix, cal fer un

seguit de consideracions al respecte. Així, en coherència amb la fórmula dels preàmbuls

de les disposicions generals, és al primer paràgraf on cal indicar el titol compétencial de

I'EAC que permet aþrovar el. projecte d'ordre (Dictamen 1i13 de la C.omissió Jul,ídica

Assessora), això és els articles 118.1.c) i2.c)i 150 de I'EAC, Pel que fa a la cita de

lrarticle 71.3 de I'EAC, se'suggereix la'seva supressió, atès que no és un títol

competencial sinó que es refereix a un principi d'organiLació i funcionament de

l'Administració de la Generalitat.. i

Pel. que fa'al marc nortnatiu, el preàntbul del Projecte .d'ordre fa esment de les normes en

el marc de les quals s'insereix, i també conté la justificació i la finalitat de la regulació
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D'altra banda, com a qüestìons de caire formaf relatives al preàmbul cal fer les
consideracions següents.

- al paràgraf segon del preàmbuf es diu que "el Govern de la Generalitat i les principals
institucions de Catalunya en favor de la lluita de la transparència i Ia regeneració
democràtica, van definir una mesura de reforçament de la transparència en la gestió dels
partits polítics..,", se suggereix incloure una referència al document que acordà aquestes
mesures.

- suggerim revisar el redactat del paràgraf tercer per tal de fer-lo més entenedor

- al paràgraf quart suggerim el següent: traslladar la cita dels precepiès estatutaris al
paràgraf primer del preàmbul; suprimir la referència a la Llei 712012, de 15 de juny, per
innecessària; suprimir la menció del Decret 19412013, de I de juliol, de reestructuració del
Departament de Justícia, atès que aquest Decret ja s'esmenta a la memòria general que
acompanya el Projecte d'ordre; suprimir la referència a la Resolució de I d'octubre de
2013 delTribunal de Comptes, que jâ se cita al paràgraf tercer; fer referència a l'article 12

de la Llei 13/1989, de.14 de desembre, i incloure una referència a la Llei 13/2008, del 5
de novembre, de la presidència i de la Generalitat i del Govern (per exemple, a l'article
3e.3).

L'article I del Projecte estableix I'objecte del Projecte d'ordre, que és la creació del cens
d'associacions i fundacicns vinculades a paftits polítics l'àmbit d'actuació dels quals sigui
Catalunya.

Com ja b'ha exposat ala consideració jurídica primera d'aquest informe, correspon a la
Sindicatura de Comptes, d'acord amb la Llei 1812010, del 7 de juny, entre d'altres
funcions, la dê fiscaliEar les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la
Generalitat i vinculades orgànicament a partits polítics amb representació al Parlament
(article 2,h), reStant subjectes al control de la Sindicatura els partits polítics amb
rep.resentació parlamentària, les associacions i les fundacions vinculades orgànicament i

sotmeses äl protectorat de la Generalitat i les agrupacions d'electors,

És per aixö, que es considera que I'article 1 del Projecte hauria de fer referència a
associacions i fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat. Així; es proposa la
redacció següent: "Aquesta Ordre té per objecte la creacio i Ia regulació delcens de /es
assocracions i fundacions sofmeses al protectorþt de la Generalitat vinculades
orgànicament al paftits polítícs |àmbit dtactuació dels quals siguiCatalunya'.

L'article 2 del Projecte fa referència a l'àmbit subjectiu d'aplicació'tot establint que les
associacions i fundacions vinculades a partits polítics s'han d'inscriure en. el cens
d'entítats viñculades a partits polítics. Tánmateix, es constata que aquest precepte entra
en contradicció amb I'article 3 del Projecte que preveu que la incorporació al cens es farà
de mänera automåtica des del Registre d'associacions o el Registre de fundacions de la
Generalitat de Catalunya segons s'escaigui.
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Així doncs, ségons es desprèn de l'article 2 la inscripció en el cens és a instància de part i

amb caràcter oUt¡gatori, com tamþé és desprèn del paràgraf 'primer de l'article 3, que

prevôu que les entitats vinculades hauran de sol'licitar exþressament la incorporació al

ceRs. Tanmateix, es cqnsjdera quq I'ordre proje-ctada, essencìalment de caire

organiÞatiu, no és I'instrument normatiu idoni per establir obligacions a les entitats sinó

que aquestes obligacÍons hauran de venir delerminades i establertes per una norma amb
rang legal.

Per tant, si s'optés per una ordre com a ínstrument jurídic que ha de regular el cens, 9s
considera que en aquest s'haufien d'incorporar' les entitats que voJuntàriament ho

sot.licitessin, i que es nodriría dè .les dades que voluhtàriament aportessin les entitats

vinculades

Així mateix, l'article 2 del Projecte conté els criteris d'acord ainb els qúals es presurneix

que una entitat està vinculada a un partit polític.'Tanmateix, es cónsidera que caldria

especifícar que aquests criteris ho sórr als efectes del projecte d'ordre, I especificar si ho

són ô ho amb caràcter acumulatiu, igualment se sirggereix que s'estableixin en un articlê

diferenciat, que podria portar per títol "Eñtîtats vínculades'i i modificar 'Es presumeix que

son entitats vinçulades a parlits polítics:" per "Als efecfes d'aquesta Ordre, s'entén per

a ssociacÌorts' î fund aicion s vinculade s a partits pplítics .......'..

L'article 3 del Projecte regula I'accés al cens.

D'acord arnb el paràgraf primer, les entitats viriculades hauran de sol'licitar expressamenf
la incorporació al cens i presentar, a l'òrgan adrninistratiu compelent un certificat del
'representant lggal del partit polític al qual està vinculada de reconeixement de la seva

vinculació, d'on es deriva que l'òrgan que ha f,s.gestionan el cens no pot verificar el

compliment dels criterió d'acord amb els quals s'entén que hi ha la vinculació entre

l'entitat i el partit polític. Tanmateix, el paràgraf tercer preveu que la incorporació al cens
-es fa de manera automàtica des del'Registre d'assoÇiacions o el Registre de fundacions

de la Generalitat seþons escaigui. En aquest punt, calfer constar que la memòria general
que aconìpanya el Projecte d'ordre slafirma que "La duplicitat de.registres administratius
per a /es ássocia cior¡s i fundacions sofmeses al Frotectorat no siadeq.ua als prirlcipis

generals de simplificació i racionalitat administrativa, per la qual cosà es propos.a la

creacio d'un llibre de regîstre [slc/ d'associacions ifundacions vinculades a parfits polítiçs,

que es nodreixi de ta informació dels ¡pgisties sense que suposi cap obligació afegida per

a les entitafs." Per tant,. caldria modiflcar'l'avandit paràgraf prirher de I'article 3 del

Projecte.

El paràgraf segon prevêu que en el cas de les fundacions su$ectes al protectorat, la

vinculaoió al partit polític pot ser objecte de verificació d'ofici a través dé l'âñàlisi dels

cornptes anuals que dlacord amb la normativa vigent presenten anualment.

Per acabar, el paràgraf quart preveu que legalment s'establirà el ¡ègirrr de sancions de

aquest que es considera qùe caldria suprimir atès que mitjançant uña norma de caràcter

reglamentarís'està establint un rnañdat al poder legislatiu.
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L'article 4 estableix les dades que han de constar al cens,

L'article 5 preveu que l'òrgan competent per a la gestió del cens és la Direcció General de
Dret id'Entitats,

L'article 6 es dedica a la publicitat, preveíent I'apartat primer que la publiciiat de les dades
del cens es farà efectiva a través de la Guia d'Entitats de Gatalunya, editada pel

Departament de Justícia, que és consultable a través de la pàgina web del Departament
de Justícia, htlp;/wWw2,0.gencal.caUpofal/sitefuslicia. Com a qüestió formal, a I'apartat
2, se suggereix modificar "l'afticle 31.5-8 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a /es þersones jurídiques, modificada per ta LIe¡
7/2012, de 15 de juny'' per "!'article 315-8 det Codi civit de Çatalunya"

D'altra banda, cal dir que es troba a fallar a la disposició projectada una mínima,regulació
del procedíment de tramitació de la inscripció al' cens, això és, per exemple, e la
documentacíó que caldria aportar amb la sol.licitud d'incorporació al cens, I'audiència, sí

escau, a I'entitat, i la resolu'ció qUe s'adopti.

Per últim, a la disposíció final relativa a I'entrada en vigor, caldría substituir 'aquesta ordre
entra en partit'' per "aquesta, ordre entra en vigot".

3,- CONCLUSTONS

Analitzat el Projecte d'ordre per la qual es crea el cens d'associacions i fundacions
vinculades a partits polítics, aquesta Assessoria JurÍdica I'infcirma favorablement, per tal
que es coñtinuï la seva tr.amitació, sens perjudici que es tinguín en consideració les
oþseûacions realitzades en aquest informe.

VÌst.i plau

Adela ida Gonzâlez Agudo
Advocada de la Generalitat

Rei AJ-aga 'l3D270

Rojo
de la Generalitãt

Cap de I'Assessoria Jurídica
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INFORME JURIDIC COM PLEMENTARI

Data: 21 dejuliolde 2014

Assurnpte: Projecte d'ordre per la qual es crea el Registre d'associacions i fundacions
vinculades a partits polítics, vinculal al registres d'associacions ífundacions
de la Generalitat de Catalunya

So['licitant: Director general de Dret id'Entitats Juridiques

I.. ÀNTECEDENTS

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques ha tramès a aquesta Assessoria
Jurídica, en data 29 de maig de 2014, el text del Projecte d'ordre per lã qual es crea el

Registre d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics, vinculat al registres
d'associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya, acompanyat d'una merhòria
sobre fes circumstàncies sobrevingudes durant el procés d'elaboració de la disposició, i

sobre les observacionò i al.legacioñs formulades en els tràmits de consulta, audiència i

Ínformació pública del Projecte d'ordre, de data 20 de maig de 2014.

L'esmentat Projecte d'ordre ha. d'ésser sotmès a informe dels serveis jurídics, de
conformitat amb el que disposa I'article 65 de la Llei 2612010, del 3 d'agost; de règim
juridic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb
l'article 4.1.a) de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics-de
I'Administració de la Generalitat.

2.. ANÀUSI JURÍDICA

2.1 Ma.rc coFbçtencí?|. marc norrnatiu i habilitació leqal

Qüant al marc competencial i normatiu i I'habilitació legal del conselter de Justícia, per a
I'aprovació det Projecte d'ordre, ens remetem a les consideracions jurídiques efectuãdes
en I'informe jurídic d'aquesta Assessoria .Jurídica, de 2A de desembre de 2013,

D'altra banda, cal afegir qúe, mitjangant là Resolució 6111X (DOGC de 14.04,14), el

Par'lament de Catalunya va aprovar I'lnforme de fiscalifzacio 3212013, de la Sindicatura de
.'¡.

Comples, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les assocíacions i

fundacions vinculades, corresponent al 2012. Així mateix, el Parlament va instar èl

Govern a seguir fes recomanaòions de la Sindicatura de Cornptes recollides en l'lnforme'
de fiscalització esmentat, i especÍficament: :

t1
t'
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0E010 Barcelonâ
Tel 93 3lô 43 32
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a) Establir un registre públic de fundacions i associacions vinculades als partits
polítics. ,

b) Definir el model d'infbrme d'auditoria i l'òrgan encarregat de redactar-lo perquè elspartits i les fundacíons que hi estiguin vinculades compleixin l;article rs i f'aÈa,tåi uãe
la disposició addicional setena de la Llei' orgà¡icä Blzotoz, o"i ¿ o" l'ï¡ol, sobre

, 
finançament dets parlits potítics (LOFpp).

Així mateix, el Parlamerlt de càtalunya'va.recomenar a les formacions polítiques de
Catalunya que adaptín llur conlrol comptable al Pla de comptabilitat adaplat a les
formacions polítiques, aprovat per la Resolució del I d'octubre de 2org Je la fràsioenciadel Tribunal de Comptes.

Quant a tes observacions i recomanacíons formulades a I'avantdit lnforme de fiscaliÞació,ipel que ara interessa, referent a les fund¿cíons iassóciacions úinculades ats partits
polítics, la sindicatura de comptes va aþuntar. er següent: ; _ 

:

l'Referent â.|ês fundacions vincurades ers partits porítics

()

3' Mítjançant el Decret 25912o08 es va aprovar el Pla de comptabilítat que és
obligatori per a totes les fundacions i les associacions subjectes ; ä'Ëg;;Ì"ció de ta
Generalítat que tinguin I'obtigació de formular comptes "nu"i.. 

'-e'-'--"-. -- 'u

La identificació de les fundacions i associacions vinculades als partits polítics s,ha
realiÞat a partir de la informació sol'licitada als partits polítics. No hi ha un registre
públic on es pugui obtenir les fundacíons i associacions vinculades.als partits polítics,

S."* re.comanable t'esta:bliment d'un registre púbtic de fundacions i associacrons
vncurades ats pañits polítics.

20 de desembre de 2013, pql que fa a la
ítics aquest és un concepte que no es troba
artits polítics i el seu finançament, això és, la
its polítics i la Llei orgànica BI2OO7, de 4 de

tot i que la disposició addícional setena de la

partits porítics. 
s fundacio'rs i.associacions víncurades ars

Cal nótar, però, qqe en aplicació de la disposicíó addicional vuitena de Ia Llei orgànica
8/2007, que enòomana al Tribr.¡nal de Comptes I'elaboració d,utr pla específic de cJmptesper a les formacions polítiques, el PIe del Tribunal de Comptes, en la sessió de 26 de
seteftbre de 2013, va aprovar el Pla de co.piJ¡¡¡t.iãoãpt"t a tes forma"¡oo. pïiñr"l
(BoE de21-10-2013), el qual sí que conté els criteris per determinar: la vinculació de les
fundàcions als partits polítics.

z
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D'altra banda, es troba en tramitació parlamentàrial al Çong¡és dels Diputatb el Projecte
de llei orgànica de .control de l'activitat econòmica f¡nancera dels partits polítics, per la
qual es modifiquen la Llei orgànica 8l2OO7, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits
polítics, la Llei orgànica 612002, de 27 de juny, de partits polítics, i la Llei orgànica
211982, de 12 de maig, del'Tribunal de Comptes. Pel que ara ínteressa, i quant a Ia

modificació de la Llei orgànica 812007, es modifica la disposició addicional setena, tot
estabfint les circumstàncies en base a les quals es considera que una fundació està
vinculada o és dependent d'un partit polÍtic, com també els criteris en base als quals una
entitat està vinculada o és dependent d'un partit polltic. D'altra banda, es modifica també
la Llei orgànica 612002, per tal d'eslablir I'oblígatorietat d'inscripció de les.fundacions ì

entitats vinculades als padits polítics en el Registre de partits, inscripció aquesta que
constitueix requisit per a concórrér a les convocatòries .públiques de subvencions
destinades a fundacions i entitats vinculades a partits polítics o dependents d'aquests. En
qualsevol cas, es preveu gue la inscripcióen.el Registre de partits es reafitzarà amb
independència de la seva inscripció en el Registre de fundacions o entitats conesponent
per raó de la matèria o pel seu àmbit territorial.

2.2 Procediment d'elaboració i tramitació del Proiecte d'ordre

Pel que fa al procediment d'elaboració i tr:amitació del Projecte d'ordre, ens remetem a

l'avantdit informe jurldic de 2O de desembre de 2013, ifem les consideracions addicionals
següents:

S'ha incorporat a I'expedient una memòria complementària de la memòria general, de la
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, de data 29 de gener de 2014, de
valoració de les obseruacions i consideracions fcirmulades a I'informe jurídic de 20 de
desembrè de 2013.

Pel que fa al tràmit d'audíència, segons la memòria general, de 21 d'octubre de 2013, de
la Direcció General de Dret i d'Entitats Juridíques, calia donar audiència a les entitats
següents: I'Associació Çoordinadora catalana de fündacions, als partits polítics i a les
entitats de les quals ja es té constàncid de là seva vinculació a partits polítics: la Fundació

, Catalanista i Demöcrata Trias Fargas, la Fundació Rafael Campalans, la Fundación para
el Análisis y los Estudios Sociales, la Fundació lnstitut d'Estudis Humanlstics Miquel Coll i

Alentom, la Fundació Josep lrla, la Fundació Nous HoriEons, la Fundació Cerele
d'Estudls Sobiranistes, la Fundació l'Alternativa, I'Associació Egara - Civitas,

Gonsten a I'expedient els esÞrits del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, de 3
de març de 2014, donant audiència a les entitats anteriorment esmentades, llevat de
l'Associació Coordinadora catalana de fundacions ni la Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales, sense que constí a I'expedient justificació sobre aquest pafticular.

lgualment, consten a l'expedient els esc.rits donant audiència a la Fundació Pere Ardiaca,
I'Associació Juvenil Joves d'Esquerra Unida i Alternativa, l'Assòciació Joves d'Esquena
Verda (JEV), I'Associació Joventut Nacionalista de Catalunya-JNO, la Fundació Nous

1 Actualment en termini d'ampliació d'esrirenes (fins el 2 de setembre de 2014)
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catalans, l'Associacíó Ciutadans pel Canvi, l'Assocíació Joventut Socialista de Catalunya-
Sarrià-Sant Gervasi, l'Associació Cataluña Constitucional.Catalunya Constitucional,

lguglment, arran de I'observació formulada en l'avantdit informe jurídiç, es va donar
trasllat a la Sindicatura de Comptes, rrnitjançant escrit dei director general de Dret i
d'Ehtitats Juiídiques de 3 de març de 2014.

Pel que fa al tràmit d'ínformació pública, la mdmòria general va apuntar la no procedêncía
d'aquest tràmit, atès que la norma projèctada es oicta . eå v¡rtut oe i" pot".i"ì
d'âutooganiÞació de I'Administració, criteri aquest respecte del qual no es va ptantejar ,

cap objecció a I'informe.jurfdic.tot tenint en compte tarnbé l'àmplia audiència prevista.

Ïanmateix, ccjnsta a l'expedient que per Edicte de 24de febrer de 2o14es va sotmetre a
informació pública el projecte d'ordre per la quai es .i"" ui 

""o" ;;;;;;i;;; 
j

fundacions vinculàdes a partits porítics (DoGc de 03.03.14).

En qualsevol cas, cal valorar positivament l'obertura del lràmit d'informació pública.
D'acord amb l'article 68 de la Llei 26t201o, del 3 d'agost, els projectes de disposiciót:gl"Ifllària es pôden sotmetre a informació púbiica pãr'un termini'no inferiora quinze
dies hàbils, 9!e qs pot reduir fins a un mínim de set dies hàbils si raons i"g;d"r."ì
motivades així ho justifiquen, que pot coincidir temporalment amb el tràmít d'audiència i
en el qual s'ha de posar a disposició de,les persones que ho sol.licitin la documentació
preceptiva.

Aíxí doncs, a diferència del tràmit'd'audiència, de caràcter preceptiu i essencial, el tràmit
d'informació pública es con'figura com de caràcter potestãtiu. El consell de Garanties
Ëstatutàries, en el Dictamen 17tzoio, de 15 de juliót, sobre règimjurídic i de procediment de les admÍnistracions públiques de unciar
sobre la regulació dels'tràmits d'audiència i íniormació pú ,J 1"
diferència principal rau en el fet que I'audíència afecta p"iron", í inter.e-ssos particulars,
mentre que la informació pública afecta un grup indeterminat de persones iinteressos,
amb la finalitat que I'elaboració de la disposició general 

". pr"c"å"ixi d'un Uãuat social
previ. Per aquests motius, com a reglâ general, el seu caràcter no és preceptiu,
esdevenint així un instrument'previst en la legislació però sotmès en cada cas a la
voluntat del Govern; pel gue fa ala seva aplicació en el procediment d,elaboració dels
reglaments."

Consten en I'expedient de tramifació del Project'e de decrét els certificats dels serveis
Tenitorials del Departament de Justícia de Gírona, Lleida,. Tarragona i les Tenes dê
l'EÞre, de conformitat amb els quals no s'ha presentat cap ai.legacio- als Serveis
Tenitorials esmentats durant el període d'informació pública del projectã d'ordre-

Pel que fa als informes i al^legaciorts rebudes, consten a l'expedient els següents:

- lforl9 d'impacte de gènere, de l'lnstitut Català de les Dones de data 13 de març
de 2014. A l'informe'es fa la ¡.ecornanació de substituir determinats termes
androcèntrics .e¡ el text del Projecte d'ordre, i fent diverses consideracionò per al
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cas que la constància censal d'aquestes persones jurídíques inclogui dades de
caràcter personal.

lnforme d'impacte pressupostari, emès amb caràcter favorable per la Direcció
General de Pressupostos del Departament d'Economia i Corleixement, en data 26
de març de 2014,

Al'legacions de la Sìndicatura de Comptes, de 20 de març de 2014, amb
propostes de modifícació dels articles 3 i 7 del Projecte d'ordre.

Al'legacions de I'Oficina Antifrau de Catalunya, de 20 de rnarç de 2014, amb
diverses consideracions preliminars, relatives, fonamentalment, sobre la
coincidència de la iniciativa projectada amb un projecte de llei estatal amb
incidència sobre la matèria, sobre la forma de la disposició i I'exercici dê la
potestat reglamentària dels consellers, i amb propostes de modificació dels
articles 3, 4, 6 i7 del Projecte d'ordre.

D'acord amb I'article 64.5 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, I'expedient ha d'incloure una
memòria de les. ebservacions i les al-legacions presentades en els tràmits d'informes,
audiència í informació pública, itambé de les raons que han dut a desestimar-les, si és el
cas.

Consta una memòria de la Direcció General de Dret i.d'Entitats Jurídiques, dd data 20 de
maig de 2014, sobre les circumstàncies.sobrevingudes durant el procés d'elaboració de la
disposició, i sobre les observacions i al'legacions formulades en els tràmits de consulta,
audiència i informació pública del Projecte d'ordre.

Pel que fa a les circumstàncies sobrevingudes durant el procés d'elaboració del projecte,
la mernòria fa referència a la publicació al Butlleti Oficial del Congrés dèls Diputats del
Projecte de llei orgànica de control de I'activitat econòmica financera defs partíts polítics,
per la quaf es modifiquen fa Llei orgànica 8l2OO7, de4 de juliol, sobrefìnançament dels
partits polítics, la Llei orgànica 612002, de 27 de juny, de partits polítics, i la Llei or$ànica
211982, de 12 de maig, del Tr:ibunal de Comptês. Davant aquesta nova éituació
sobrevingu{a, "i atesa la ihstrumentalitat de la norma vers les fìnalitats de- fa Sindicatura
de Comtpes segons els acordÉ assolits a les cimeres per a la regeneració demoiråticar,
afirma la memòria "es fa necessari modificar el contingut de la no.rma en projecte per tal
que serveixi a la finalitat pretesa: esdevenir un element coadjuvant per a I'exercici de els
funcions de la Sindicatura de Comptes, de tal forma que aquest òrgan compti amb
elements objectius i de caràcter reglat per establir el perímetre de les entitats vinculades
als parlits p-olítics. I en aquesta iínia s'han modificat els criteris de vinculació que
s'establiren en el projecte, per tal de fer-los coincidir.amb els del Projecté de llei orgànica

-com a norma que, si s'aprovés, vincûlaria a la Sindicatura de Comptes-, ise n'ha afegit
un de nou que és d'interès de la Sindicatura i de la DGDEJ."

Així mateix, valora les observacions formulades per l'lnstitut Català de les Dones, la
Sindicatura de Comptes i I'OfÍcina Antifrau de Catalunya, amb la corresponent.justificació
per a la seva estimació o no.
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Pel que fa a les consideracions formulades per l'lnstitut Català de les Dones, aqueix
lnstitut assênyala que "examinat el projécte siobserva que el seu article 4 relaciona les
dades que constaran al cens: en aquesta àrea cal recordar ei mandat establert per la
normatíva vigent de recoflir les dades,desagragades per sexe sempre que facin refeiènc¡a
a dades personals, en el hostre cas aaães referides a la ioentit"i u" les persones
fundadores i/o dades referides a ra identitat de res persones que formen part de r,òrgan de
govern de les assocíacions i fundacions vinculades a partits polítics', respecte de ì-a qual
no es prbnuncia la Direcció Generar de.Dret i d'Entitatb .lurioiques. 

' . - -r - -'-

En aquest punt, i pel que fa af Cens d'associacions i fundacions vinculades a partíts
polÍtics, vinculat al registres d'assocjacíons i fundacions de Ia Generalitat de Catalunya,
cal recordar que si'el funcíonament del Cens que es crea comportés el tractament de
dades de caràcter personal, catdria creai el corresponent fiûer de dades de caràcter
personal, d'acord amb el que estableix la normatiúa de protecció de dades de çaràcter
personal.

Pel que fa a l'informe de Ia Comissió de Govern Local de Catalgnya i al dictamen del
Consell de Treball; Econòmic i Social de Catalunya ens iemetem a les consideracions
efectuades a I'informe ¡uiloic preliminar de.20 de desemb re de 2013

' Per acabar; quant a la necessita de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, l,article69 de la Llei 2612010, .del 3 d'agost, preveu que els pr:ojectes de disposicio-ns
reglamentàriès que es dictin per desplegar les lleis o el dret europeu i llurs modíficacions
s'han de sotmetre amb caràcter precepliu al dictamen de la Comissió Jurídica n*.ulror",
per tant, i d'acord amb el que estableix l'article B.2i..b) de la Llei st2oos, de 2 de maig, de
fa Comissió Jurídíca Assessora, en la tramitació del Projecte d'ordre objecle d'aquest
informe no és preceptiq,el dictamen d'aquesta Comissió, en tractar-se d'una disposíció
general de caràcter órganit2atiu, tot i que cal recordar que, com ja es apuntar a l'ànterior
informe jurídic de 20 de desembre de 2013, d'acord amb I'articre 9.1.a) de ra Llei;;tóõ,
de 2 de maiþ, la Comissió pot díctaminar sobre els projectes de disposicions de caràcter

. 
general qu'e no inclou llarticle 8.2.b) si l;òrgan competent els sotmet a la sevâ l

consideració- A aquest respecte, la unitat promotora ha considerat la no procedència de
sol'licítar el dictamen,'el qual és potestatiu iinusual en.les ordres dictades en ús de la
facultat normativa domèstica. ( ) En definitiva, per raons de pioporciqnalitat i
capteniment en l'ús dels recursos i mitjans públics jisponiOtes, no oorresponia fii era
adequat posar en marxa una rnaquin¿rià oestinada a nim", amb rang vertaderament
reglamentari, o dé naturalesa organíEativa amb les implicacions de les caracterÍstiques
clârament eStablertes per, af doctrina que cíta Ia OAC".

2.3. Continqut del Proiecte d'ordre

En d¡ta 20 de desembre de 2013,' aquesta Asséssoria Juridica va emetre un informe
jurídic favorable al Projecte d'ordre, sobre eltext del Projecte i sobre la document"c¡jór"
I'acompanyava, que van ser valorades per la memòria de la Direcc¡ó General de Dret i
d'Entitats Jurídiques de 2g de gener de 2014.
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El Projecte d'ordre que ara s'informa és el resultat dels tràmits d'informes, audiència i

informació pública,

Val a dir que, com a Çonseqüència de les al.legacions formulades i dels informes rebuts
durant la tramitació, i un cop valorades les al'legacions i observacions per la Direcció
General de Dret i d'Entitats JurÍdiques, s'ha modificat el Projecte d'ordre, d'una banda, a

l'efecte d'incorporar els suggeriments formulats per l'f nstitut Català de les Dones, i d'altra
banda, per tal d'incorporar algunes de les propostes formulades tanl per la SÍndicatura de
Comples com per I'Oficina Antifrau de Catalunya.

Pel que fa a l'estructura del Projecte d'ordre, aquest consta d'un preàmbul, 10 añicles,
una disposició transitòria i dues dispogicions finals.

Com a qüestió prèvia relativa al títol, caldría modificar 'Registre d'associacions i

fundacions vinculades......", pêt "Cens d'associacions i fundacions vinculades .....".

Pel que fa al març normatiu, el preàmbul del Projecte d'ordre fa esment de les normes en
el marc de les quals s'insereix, i també conté la justificació i la finalitat de la regulació
projectada. Tanmateix, caldria incorporar la referència a la. competència estatutària que
fonamenta la regulació projectada, i en coherència amb la fórmula dels preàmbuls de les
disposicions generals, és al primer paràgraf on cal indicar'el títol competencial de I'EAC
que permet aprovar el projecte d'ordre (d'acord amb la doctrina de la Comissió Jurídica
Assessora)

Al paràgraf tercer, després de "llibre tercer del Codi cívil de Catalunya", se suggereix
afegir "relatíu a les persones jurídiques".

Pel que fa al penúltim paràgraf del preàmbul, se suggereix suprimir la referència a la LIei

412008, de 24 d'abril, per raó que el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, ja se cita en
un paràgraf anterior del' preàmbul, i incloure la referència a I'article 39.3 de la Llei
1312008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, al daner
paràgraf. AÍxí, se sqggereix la redacció següent:

"Per tot això, a proposta de la Dírecció General de Dret i d:Entitats Jutídiques, i en ús
de les facultats legalment conferides per I'article 12 de la'Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organítzació, procediment i règirn jurtdic de I'Administració de la
Generalitat de Catalunya, i I'article 39.3 de la Lìçi 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat idelGovern,"

D'acord amb I'article 1, I'Ordre té per objecte la creació i la regulació del Cens
d'asSociacions i de fundacions de la Generalitat de Catalunya vinculades a partits polítics
que estiguin inscrites en els registres d'assôciacíons i fundacions de la Generalitat de
Catalunya.

A I'article 2, se suggereix modificar el tÍtol en el sêntit següent: "Naturalesa, adscripció i

règim jurÍdic del Gensn, en coherència amb el contingut de la regulació del referit
precepte.

...
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D'acord amb el þaràgraf primer, el Cens té naturaiesa administratîva, s'estableíx a efectes
informatius i de publicitat per al foment de la transparència i el bon govern i està vinculat
als registres d'associacions i de fundacions que geçtiona la Direcció General ile Dret i
d'Entitats'Jurídiques del Departament de Justícia.3" rugg"reix modific", "qu" gestiona"
per "adscrits'.

lguâlment, a l'aparlat 2 se suggereix la redacció seguent: 'El Cens d'associacions i de
fundacions de la Generalitat de Catalunya vinculadles a partits polítics s,adseriu a la
Direcció General de Drei í d,¡ntitats Jurídiques-' 

- 
'--- .,' 

-' - - ---

D'acord amb I'apartat 4, "S'apliqu"n 
" ia tramitació dels þrocedíments censals (.,) a¡xí

com els articles 315-3 a 315-8 del llibre tercer del Codi civit de Catatunya, 
"";i¡j q";

afecta eJ dre! substantíu dels aspectes censals", per a una major ."guËt"t jurí¡ic;,-;;
suggereix concretar, en la mesura del possible, a què es vol referir'"nãllò quá afecta els
dret substantiu dels aspectes censals".

Una de les principals novetats de Projecte d'ordre sotmès a inforrne respecte de la versió
anterior, rau en la regulació continguda als. articles 3 i 4, Aíxí, 

"" 
,""uìl en aquests dos

preceptes una regulacíó diferenciada .dels criteris en base als quals 
"* .oniÌd"ra, als

efecteb de l'ordre, que una associació o una fundació està vinculadá a un partit polític, ique la Direcció General de Dret i d'Entiiats Jur:ídiques justifica en la rnernòria de 2g de
m3ig de 2014 i el quadre annex que I'acompanya.

unicament; se suggereix modifica r a la llerra d) de l,aparta I 2 i al darer paràgraf, la
referència a'junta de govem o directiva" per "òrgan de'govern,', com és fa referènä¡"; i;
lletra b), i d'acord amb t'article 322-L 1.b) del ltibre tercer det Codi civil de Catalunya.

L'article 5 estableix les.dades que han de constaral Gens, il'artÍcle 6 regula l,accés a les
dades censals i ia publicitat formal de les dades registrals altres que tJs censals de les
associacions i fundacions vinculades a pârtits polítics.

L'article 7 regula el procediment d'incorporació al Cens.

f 'acord amb I'apartat 1, l'alta al Cens' es formalitza a instància de les entitats
interessades,, pêr tant té caràcter voluntari.

corn a qüestions de caire formal relatives al preàmbul, fem avinent que:

se.suggereix uníficar els termes que s'emprä a l'article relatius a "alta al Cens" o
"incorporació al Cens".
se suggereiX modificar ets termes androcèntrics.
se suggereix modifical "es pretén donar d'afta al cens" per.se sol.licita ...,,
se suggereix modificar "la persona que ocupa el càrrec de.directo.r general,' per
ldirector o directora generar", i 'petició d'incorporació" per- "sol,liciiud
d'inborporacíó".

I
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es proposa modificar "contra la resolució esmentada al punt anteriof' per "contra

la resolució esmentada al apadat anterior".

D'altia banda, se suggereix que la unitat promotora valori la conveniència d'incloure un

apartat relatiu a la presentació de sol'licitud d'incorporacìó al Cens. Així mateix, en

preveure que el direclor general ha de resoldre sobre les peticíons d'incorporació aì cens

en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol'licitud, cal recordar que I'article

54.1 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, estabieix que en elq procediments iniciats a

sol.licitud d'una persona interessada, sens perjudici de l'obìigació de les administracions

públiques de resoldrp expressament, el venciment del termini sense que se n'hagi

notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre estimada
'per silenci administratiu la seva sol.licitud, per tant, es proþosa afegir una referència al

sentít del sildnci i que eltermini de tres mesos és per resoldre i notificar.

L'afticle I regula la rectificació i actualització de les dades censals i baixa del Cens,

I'article 9la comunicació de vinculació de, il'article 10 els efectes de la incorporació al

Cens.

Atès el contingut de la disposició transitòría, ès corisidera una disposició addicionalja que

s'hi estableix un manament de caire no normatiu adreçat a l'òrgan gestor del Cens.

D'aeord amb la dìsposició final primera "Els criteris de vinculació a què fan referèncìa els

artictes 3 i 4 de la present Ordre quedaran automàticament actualitzats amb aquells que

en cada cas resultin de la normativa reguladora del finançament dels partits polítics'. Se

suggereix la seva supressió per. råó que no afavôreix el principi de seguretat jurídica, i si

com a consequència de la modificació de la normativa reguladora del finançament dels

partíts polítics, la unitat promotdra considerés que cal procedir a modiftcar els criteris en

base als quals una associació o fundació es consideren v¡nculades a un partit polÍtic,

caldria inicíar el corresponent expedient de modificació de l'ordre:

La dísposició flnal segona.conté diversa regulació. En primer lloc, estableix l'entrada en

vigor de ilordre als vÍnt dies de la seva. publicació al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya, en allò que fa ¡:eferència a l'alta àl cens.

Tanrnateix, se suggereix establir una vacatíolegr.s general, ja que l'entrada en vigor ho ha

de ser també per a laltra regulació que conté ['ordre, així pêr exemple, els criteris de

vìnculació de les associacions i fundacioris, i, si el que es vol és demorar I'entrada en

vigor del.que preveu l'article 6.1, establir únicament aquesta excepció. Aixi, se suggereix

la redacció seguent, o sirnilar:

"Aquesta Ordre entra en vigor als vint dies de la seva publicaciÓ al Diari Oficial de la
Generalitat de Gatalunya, llevat del que estableix l'artícle 6.1, que entrarà en vigor amb la

implantació efectiva dels treballs tècnics que'permetin I'accés ã través de la Guia

d'Entitats de Catalunya"

Atès el contingut dels daners tres'paràgrafs de la disposició final segonâ, es considera

que hauria de formar part d'una disposició transitòria.
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3.. CONCLUSIONS

Analitzat el Projecte d'ordre per la.qual es crea el Reglstre d'associâcions i fundacions
vinculades a part¡ts polltics, vinculat als .reg[stres d'associacionS i fundacions'de la
Generalitat dè 'Catalunya l'infonha favorablement, per taf que es continuï la seva
tramitació, sens perjudici'qUg es t¡nguin en consideració les observacions realitzades en
aquest

Adela id a González Ag udo
Advocada de la Generalitat
Assessoria Jurídica

Ref: AJ-aga 13D27o

Carles M. Gârcia'
Advocat de la
Gap.de I' Jurfdica

10

t7t t4



ffi Generalitat de Catalunya
Hlü Departament de Justícia

Secretariá General
Assessoria Jurídica

INFORñITE JURIDIC COM PLEMENTARI

Data: 21 de gener de 2015

Assumpte: Projecte d'ordre per la qual es crea el Cens d'associacions í fundacions
vinculades a partits polítics, i s'estableix el model orientatiu d'informe
d'auditoria de control intern de les fundacions i s'aprova la guia per a

I'elaboracíó dels manuals de procediments interns de control

Sol.licitant: Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

1.- ANTECEDENTS

En data 21 dejuliol de 2014 aquesta Assessoría Jurídica va emetre un informe jurídíc

complementari, amb diverses observacions, sobre el Projec{e d'ordre.pel qual es'crea el

Registre d'assocíacions i fundacíons vinculades a partits polítics, vincufat als registres

d'associacions ifundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques ha tramès a aquesta Assessoria'
.Jurídica, en data 27 de novembre de 2014, un nou text del Projecte d'ordre per la quâl es

crea el Cens d'associacioris i fundacíons vinculades a partits polítics, i s.'estableix el

model oriehtatiu d'informe d'auditoria de control íntern de les fundacions i s'aprova la guia

per a l'elaboració dels manuals de p¡ocedíments interns de control, acompanyat d'una

memòria coniplementària sobre el Projecte d'ordre; de data 1f de novembre de 2014.

L'esmentat Projec{e d'ordie ha d'ésser sotmès a informe dels serveis jurídics, de
conformÍtat amb el que disposa I'afticle"65 de la Lleí 2612010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procedìment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb

l'article.4.1.a) de Ia Llei 711996, de 5 de juliol, d'organitzacjó dels serveis juridics de

l'Administració de la Generalitat.

2.. CONSIDERACIONS JURíDIQUES

Primera.- Quant al marc normatiu en què s'insereix el Projecte d'ordre, ens remetem als

anteriors Ínformes jurídics .d'aquesta Assessoria de dates 20 de desembre de 2013 i 21

de júiiol de 2O14. Així mateix, cal tenir en compte que al DOGC de 31 .12.2014, s'ha

âu Claris, Ef , 6â pl.
08010 Barcelona
Tel.93 316 43 32
Fax 93 31 6 43 05
assessoria.dj@gencat.cet
www. gêDcåLcatlj usticia
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publicat la Llei 2112014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de
verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utílitat pública.l

L'objecte de la Llei 2112014, del 29 de desembre, és regularel contingut i I'abast de les
funcions del Protectorat í l'òrgán de superv.isió de les associacions d'utilitat .pública i el
règim jurfdic que els és aplicable.

Pel que fa al Protectorat, d'acord âmb el seu article 2 'El Protectorat és l'òrgan de
I'Administració. Que té encomanada la funcio de vetllar pel recte exerc¡c¡ del dret de
fundació i d'assegurar que elfuncionament de les fundacions s'ajust¡ a la legalitat vigent,
en e/s termes-establerts per I'art¡cle 336-2 dçl Cod! civil de Catalunya" (apartat 1) i 'El

., Protectorat exerceix /es seyes funcions per ninja de/s organs del departament competent
en matèria de fundacions i, pel que fa a les fundacíons especials, per mitjà del dît
depaiñlament i el depaftament competent en matèria de caixes d'estalvis, en els termes
estableñs per l'afticle 67 det text r?fós de la Llei de baixes d'estalvis de Catalunya,
aprovat pel ,Decret legislatiu 1/2008, de l'11 de març" (apartat 2).

D'altra banda, la Llei 2112014 modifica diversos precepte5 del llibre tercer del Codi cívil de
Catalunya, relatíu a les persones jurídiques, i deroga la Llei 5l2OO1, del 2 de maig, de
fundacibns, en la.part que no havia estat derogada per la Llei 4l2OO8, del 24 d'abril, del
llibre tercer del Codí civil de Catalunya; relatiu a les persones jurídiques, i deroga també
fa disposició transitöria quarta de la Llei 4l2OO8, del24 d'abril.

Com ja eS va exposar a I'avantdit informe jurídic complementari de 21 de juliol de 2014,
mitjançant la Resolució 6111X (DOGC de 14.04.14), el Parlament dg Çatalunya va
aprovar l'l.nforme de fiscali2ació 32J2O1\ de la Sindicatura de Comptes, sobre el retiment
de comptes dels partits polítics i de fes associacions i fundacions vinculades,
corresponent al 2012. Així mateix, el Parlament va instar el Govern a seguir les
recomanacions de la Sindicatura de Çomptes recollides en I'lnforme de fìscalitzaeií
esmentat, i específicament:

'a) Estäblir un registre públic de fundäcions i associacions vinculadeS âls partits polítics.

' les fundacionsque hi estiguin vínculades compleixin.l'articie 15 i l'apartat u de la disposició
addicional setena de la Llei orgànica 8l2OO7, del 4 de juliol, sobre finançainent dels partits
potítics (LOFPP).'

Així mateix, el Parlament de Gatalûnya va recomanar a les formacions polítiques de
Catalunya que adaptin llur control comptao-le al Pla de comptaþílifat adaptât a les
formacionb .polítiques, aprovat per la Resolució del I d'octubre de 2013 de la presidència
del Tribunal de Comptes.

Quant a les observacions i recomanacions formulades a I'avantdit lnforme de fiscaliÞació,
i pel que ara interessaí referent a les fundacions i associacions vinculades als partîts
polítics, la Sindicatura de Comptes va.apuntar el segr¡ent -

r. D'acord amb la dísposició final cinquena, la Llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat
publicada al DOGC, amb les excgpcions que estableix la pròpÍa disposició final cinquena.
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"Referent a les fundacions vinculades als partits polítics

2. El concepte de vinculació entre les formacions polítíques i fes sevis fundacions no està

definit en la normativa que regula els partits i el seu frnançament. Aquest és un aspecte que

caldria regular legalment per establir un marc de referència clar i els mecanismes de control

adients,

Cal que es defineixin i detimitin e/s supòs/s de vínculació entre fundacions privade.s i parfrfs

polÍtics.

Situació actual:

El nou Pla de comptabilitat adaptat per a formacions políiiques inclou en les normes

d'elaboració dels comptes anuals la nota I 1, Parts vinculades, en què el Tribunal de Comptes

defineix i estableix els criteris de vinculació entre fundació i partif polÍtic.

El criteri de vínculació establert en aquest Pla no és homogeni amb efs establerts en altres
plans comptables ien la normativa comptable intemacional.

3. Mitjançant el Decret 25gt2OO8 es vã aprovar el Pla dJcomptabilitat que és oblÍgatori per a

totes les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat que tinguin

I'obligació de formular co¡Tlptes anuals.

La identificació de les fundacÍons i associacions vÍnculades als partits polítics s'ha reálltzal a

partir de la informació sol.lícitada als partits polítics. No hi ha un registre públic on es pugui

obtenir les fundacíons i associacions vinculades als partits polftics.

Seia recomanable I'establiment d'un registre públic de fundacions I assocl,aclons vinculades

als pañits polítics.

(.) ,

4. CONCLUSIONS
Com a resultat del tieball realiL:at es formulen les observacíons i recomanacions següeñts:

Cap partit polttic ni cap fundació víncufada ha retut l'informe resultant de l'auditoria del sistema

de control intern estabtert en I'artícle 15 ien I'apartat u de la disposició addicional setena de la

LOFPP.

Ciutadans, PP, ICV i la Fundació.Josep lrla han retut diferent documentació però aquesta no

permet avaluar eì grau de compliment i adequació del slstema de control intem Íniplantat pel

paitit o fundacíó.

Cal que es deftneixi el model d'informe d'auditorià i I'òrgan encanegat de redactar-lo peryuè

els partits i les fundacions que hi estiguin vinculades compleixin l'añicle 15 î l'apaftat u de la
disposició setena de la LOFPP."

Com ja es v,a exposar a l'informe jurídic de 20 de desembre de 2013, pel que fa a la
lvincuiació" de les fundacions als partits polítics aquest és un conceÞte que no es troba '

definit en la normativa legal que regula els partits polítics i el seu finançament, això és, la
Llei orgànica6120O2,de2! de juny, dels partits polítics ila Llei orgànica 8l2OO7, de 4 de
juliol, sobre finanþament dels partits polít¡cs, tot i que la disposició addicional setena de la
Llei orgànica 812007 sí que es refereix a les fundacions i associacions vinculades als
partits polítics.

:¡
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Caf notar, però, que en aplicac¡ó de la disposició addícíonàl vuitena dê la Llei orgànica
U2OA7, que encornana al Tribunaf de Comptes I'elaboració d'ún pla especific de comptes
per a les formacions polítiques, el Ple del Tribunal de Comptes; 'en la sessió de 26 de
setembre de'2013, va aprovar el Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques
(BOE de 21.10.2013), el qual sí que conté efs criteris perdeterminar lavinculació'de les

fundacions als partits polítics.

D'altrà banda, es troba en tramitació pailament'àriaz al Congrés dels Diputats el'PÍojecte
de llei orgànica de control de i'activitat econòmica financera dels partits pólÍtics, per la
qual es modifiquen la Ltei orgànica 812007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits
polítics, la Llei orgànica 612002, de 27 de juny, de partits polítics; i la Llei orgànica
2h982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes. Pef que ara interessa, i quant a la
modificació de la Llei orgànica 8t2OO7, es modifica la disposició addicional setena, tot
establint les circumltàncies en base a les quals es consídera que una fundació està
vinculada o és dependent d'un partit polític, com també els criteris en base als quals una

entitat està vinculada o és dependent d'un partit polític. D'altra banda, es modifica lambé
la Llei orgànica 612002, per tal d'establir I'obligatorietat d'inscripció de les fundacions i
entitats vinculades àls partits'polítics en el Registre de partits, inscripció aquesta que

constitueix requisit per a concórrer a les convocatòries públiques de subvencibns
destinades a fundaçions i entitats vinculades a partits polítics o dependents d'aquests. En
qualsevol cas, es preveu que la inscripció en el Registre de partits es realitzarà amb
independència de la seva'inscripció en el Registre de fundacions o entítats corresponent
per raó de la matèria o pelSeu àmbit tenitorial.

Pel que fa a 'l'informe d'auditoria" a què es. refereix l'lnforrne de la Sindicatura de
Comptes, l'article 15 de la Llei orgànica 812007, preveu que 'Los partidos politicos
deberán prever un sistema de control intemo que garantice la adecuada intervencion y
contabílización de todos /os aÇfos y documenfos de ías que se deríven derechos y
obligaciones de contenido economico, conforme a sus esúafufos. El informe resultante de
esta auditoría acompañará a Ia 'documentación a rendir al Tribunal de' Cuentas.', i

l'aþartat ú de lá disposició addicional setena preveu quie "Uno. Las apoñaciones que
reciban /as fundaciones y asociaciones vinculadas a /os partidos políticos con

a v
control y a[ regimen sancíonador prevístos, respectivamente, en los títulos V y W de esfa
Ley, sÌn perjuìcio de las normas propias que les sean de aplicacion."

Seqona.- Segoñs s'afirma a la memòria complementària de la Direcció General de Dret i

d'Entitats Jurídiques d'11 de novembre de 2A14, "atès que es va asSlgnar al Deparlament
de Justícia.el complíment de lã Resolució.611/X del PariEment de Catalunya ique

-aquesfa ìnstitució va instar el Depaftament a definir el model d'informe d'auditoia de
l'Òrgan de control intem de /es esmentades fundacions, tal com recomanava I'esmentat
informe de fîscalització 3A2013 de ia Sindicatura de Comptes, aprovat per la mateixa
Resolució, el proppassaf mes de juliol Ia Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
s'adreçà. al Síndic de Comptes per demanar-li que li fes anibar una proposta que

2 Actualment en termini de manteniment dlesmenes i¡rots particulars en el Ple (fins el 16 de gener
de 2015).
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respongués a les fìnalitats que la Sindicatura de Comptes preve¡a que havia de perseguir
el model d'informé en qüestió..

En resposta a aquesta peticíó, el mes de setembre d'enguany'la Síndicatura de Comptes
ya trametre una Açord del PIe de Ia Síndicatura de Comptes de 23 de setembre de 2O14

9n relació amb el Projecte d'ordre per Ia g.ual es.crea el Gens d'assoc¡ac¡ons vinculades a
paftits polítics, mitjançant el qual es proposa incorporar-hi l'òrgan encarregat de redactar
l'informe d'auditoria de control intern, el contingut mínim d'auditoria de control intern i una
proposta de modeld'Ínforme d'auditoria de control intern".

En base a aíxò exposat, Ia mempria explicita les modifìcacions introduïdes al Projecte
d'ordre en tramitació-

En tot cas, però, pel que fa al referit Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 23 de
setembre de 2014, que esmenta la memòria es fa constar que s'ha tramès a aquesla
Assessoria un document de wôrd titulàt "Acord del Ple de la Síndicatura de Comptes de
Catal¡tnya del 23 de setembre del 2014 en relacio amb el projecte d'Ordre per la gual es
crea elcens d'associacions i fundacions vinculades a paftits polítics", sense éignar ni

identificació de l'òr.gan emissor.

Tercera.- El noú Projecte d'ordre consta d'un preàrirbul, 11 articles, una disposició
addicional, una disposició transitòria i dues disposicions finals, i es completa amb dos
annexos

Pel que fa al contingut del Projecte d'ordre, es fan les consideracions seguents:

- Amb caràcter previ, cal dir que aquesta Asséssoria es reitera en les observacionS
ïormulades a I'informe jurídib complementari de 21 dejuliol de 2014, les quaks no han
estat acollides (lfevat de Ia modificació al títol del Projecte de "Registre" per'Cens'), i

respe'cte de les qual tampoc no consta que la unitat impulsora def projecte hagi valorat la
seva no acceptació

- El nou text del Projecte ha modificat el títol de la disposició, aíxí, ara s'intitula Projecte
d'prdre pel qual es crea ef Cens d'associacions í fundacions vincufades a partits polítics, i

s'estableix el model orientatiu d'Ínforme dlauditoria de control intem de les fundacions i

s'aprova la guia per a l'elaboració dels manuals de procediments interns de control.

Així doncs, s'ha suprimit, respecte de Ia darrera versió I'incís final r..... vinculat als
regÌstres d'asseciacions ifundacions.de Ia Generalitat de:Catalunya", sense que consti
cap justificació a la memòria.sobre aquêsta supressió, i s'ha aiegÍt "..... s'esÉaóleix el
modeÍ orientatiu d'informe d'auditoria de contro[ intern de les fundacions i s'aprova la guia
per a ['e[aboràció dels manuals de procediments interns de control".

' : Pel que fa al preàrnbul, es fan les consideracions següents:

al paràgraf cinquè es proposa concretar, per a una majbr claredat, fa matèria a
què es fa referèncîa, així, es proposa substituir 'les funcions gue en aquesta
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matèr¡a correspon" per "/es funcions que en matèria d'assocraclons i fundacions
eorrespon'.

Al paràgraf sisè se suggereix 'procés d'incorporacio àl cens" per "procediment
d'incorporació al cens"; d'altra bandá, potser és sobrer el terme'bensa/s"després.
d'"entitats".

Al parågral setè, de nou co¡tingut, es justÍfìca que per a "la determinacio dels
criteris de vinculació d'una entítat amb un paftit polític la norma pren com a

referència el que dþosa el Pla de Comþtabilitat de /es assocracions i /es
fundacions de'la Generalitat de Catalunya, així com els paràmetres de vinculacio
que I'lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuéntas y el Tribunal de Cuentas.han
estable¡t en els Blans de complabilitat de petites'í mitjanes entitats sense afany de
Iucre, i en I'adaptat a formacions polítiques, respectivamenf'. Es considera que

caldria completãr la memòria que acompanya .el : Projecte . d'ordre amb lá
justificació d'aquest aspecte, tot tenint en compte que els briteris de vinculació que

estableix el Projecte d'ordre no s'han modificat respecte iJe I'anterior versió, i que
en la memòria de la Direcció Gêneral de Dret i d'Entitats Jurídiques de 20 de maig
de 2O14, s'apuntava que "s'han modificat els citeriç de vinculació que s'establiren
en el projecte [dodre], per tal de fer-los coincidk amb els del Projecte.de llei
orgànica -com ? norma qqe, si s'aprovés, víncularia a la Sindicalurq de Comptes:;
i se n'ha afegit un de nou que es d'interès de la Sindícatura i de la DGDEJ."

Al paràgraf novè, se suggereix afegir "polític" després de'paftit".

Se Sqggereix.la supressió del paràgraf desè, àtès que el paràgraf dotzè també fa
referència al model orientatÍu d'informe d'auditoría de control intern les fundacions.

Al paràgraÌ onzè, cal substituir "Llei Orgànica de finançament de partits polítícs, .

8/2007, de 4 de juliol" per.'LIei orgànica 8/200.7, de 4 de juliol, sobre finançament
de partits pglítics",'Ì al paràgraf dotzè, cal substitutr Ia Llei9f2012, de 25 de iuliol, .

de modificacio del Text refos de la IIei de caixes dtestalvis de Catalunya" pér "el

I en reîos oe la uel cte caxes d-esrary/s Qe {.atalunya, 'aprovàT-pel-Decref
Iegíslatiu 1/2008, de I'11 de mqrç". En aquest sentit, cal recordar que, d'acord
amb el Manuaf d'elaboració de normes de la Generalitat, quan es fa la citació per
primera vegada d'una llei o un decrêt, cal fer=ho de la manera següent: llei/decret,
número, any, dia; mes, títol.

Finalment, i quant al marc normatiu Que se cita en el preàmbul d'ordre, es proposa
' que es faci esment també de fa recent Llei 2112014, del 29 de desembre, del

protectorat de.les fundacions Í de verificació de I'activitat de les associacionS
declarades d'utilitat pública.

L'article 1 del Projecte, que esfableix l'objecte i Pàmbit subjectiu d'aplioació, conté un nou

apartat 2 d'aærd arnb el qual "L'Ordre també estableix el model .orientatiu d'înforme
d'auditoria de control intem de /es fundacions vínculades à partÌts polítics, i aprova Ia Guia
per a I'elaboracío dels procediments de controt que só'n objecte d'audítoia intema".
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Tanmateix, val a dir que amb el Projecte no s'annexa la Guia a què fa referència l'article
1.2, per af qual cosa caldria suprim¡r l'incís final, com també la referència que a

I'esmentada Guia fa també el títol del Projecte d'ordre. En aquest punt, cal constatar que

a la memòria de la Direcció General de Dret idlEntitats Jurídiques d'11 de:novembre de

2O14, s'afirma que "Tamhé s'ha valorat la possibilitat d'incorporar a I'Ordre una guia o

model per fer els manuals de procedimenfs de control . intern, pero f¡nalmeht s'ha
descaftat p.erquè, donat el rang orgànic de la Llei sobre el finançament de. paftits polítics -
que és d'on emana la necessitat advertida per la Sindicatura-, excediria el que pot regular
una Ordre ...".

L'article 2 del Projecte, que estableix la naturalesa i el règim jurídic del Cens, ha suprimit
a I'apartat 4, la réferència als procediments relatius al distintiu de transparència.i bones
pràctiques de govern-

L'article 3 del Projecte estableix els criteris en base als quals es consÎdera. que una

assocîació resta vinculada a un partit polítíC.

L'article 4 del Prójecte d'ordre estableix ëls criteris en base als'qual es considerä que una
fundació resta vinculada a un partit polític. Com a qûestió formal, se suggêreix una revisió
dels temps verbals del precepte (així, a títol d'exempfe, es proposa modificar "Que sha
constitult" per "Que s'hagi constituit'), així mateix, a les lleties a i c, se suggereix
mcjdifÍcar "fòrmació política" per "partit polític". l

l-'article 5 del Projecte detalla les dades que conformen el cens

Al primer paràgraf caldria afegir "polítiôs" després de "pañits"; així mateix, caldria numerâr
el paràgr:af, atès que s'ha afegit un.segon paràgraf de nou contín$ut. Com a nova dada,

censal, es preveu l'informe d'auditoria de control intern de les fundacions.

D'acord amb l'apartat 2, les dades del cens es nodieixen de les que figuren ínscrites en

els registiés d'associacions.ifundacions de la GeneralÍtat de Gatafunya idéls comptes
anuals de fes entitats, llevat d'aquelles qué no siguin d'inscripció obligatòria a I'empàra
del que disposa I'article 315-2 del llibre tercer del Codi civit de Catalunya, que són
aportades per les entitats interegsades.

L'article 6 es dedica a I'accés a les dades censals i publicitat fo¡'mal de les dades
registra.ls, I'article.T iegula el procediment d'incorporació al cens, I'article I la rectificació i

actualització de les dades censals i baíxa del Cens, l'article 9 les comunicacions de
vinculació i I'article 10 els efectes de la incoçoració al Gens.

L'article 11, de nou contingut, es dedica a l'informe d'auditoria de control intem de les

fundacíons vinculades a partits polítics. El referit article preveu:

"1. Coúespon al patronat de les fundacions amb vinculació als partits polítics aprovar I'informe

d'auditoria de Control lntern a que fa referència la normativa sobre finançarnent de partits

polítics, elaborat per llurs òrgans de control intern.
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2. Les fundacigns donades d'alta al Cens que aproven els informes a que fa referència

I'apartat precedent el formulen d'acord amb efs models de caràcter orientatiu que figuren en

els An jrexes 'l i 2 de la present Ordre,r adjunt amb els comptes anuals de la fundació que es

presenten davant el Protectorat-i Ì

Com a qüestions formals, a l'apartat 1 calbria substituir 'fundacîons amb vinculació als
pañits ptolítics': pet "fundacions vinculades a/s paftits potítics", en cohêrènêia amb la

redacció de la resta d'articulat del Projecte d'ordre. Així mäteix, se suggereix revisar la

redacció de I'apaftal2; per tal com es refere¡x a "informes" mentre que I'apartat 1 es

refereix a "l'it'tformè d'auditoria'\ així mateix, tot i que els annexos del projecte estableixen
uns models "de caràcterorientatiu"de la re.dacció de l'apartat 2 serñbla que es'desprèn
que les fundâcions hauran de,seguir aquests models ("... el foimulen fl'informe] d'acord amb

e/5 modeld de caràcter orientatìu ...).

El Projecte d'ordre conté una nova dispòsicié'addicionalde conformitat amb la qual:

"1. Les previsions a que fa referència I'artícle 11 són d'aplicació a les fundacions rqgulades pel

Llibre tercerdel Codi civil de Catalunya i'a les especials que preveu la Llei 912012, de25 de

julioi, de modificació del Text refós de la llei de caÍxes d'estalvis de Catalunya que s'hagin

dotat d'òrganS dè control intern, auditoria o asbimilats,

2. En el suposit a que fa reférència l'apañat precedent, les fundacions han d'adoptar les

previsions oportunes per tal d'asSegùrar la independència cie criteri defs òrgans de control

intern ì l'adequada regulació estatutària i la pub[icitat de llurs funcions."

Pel que fa a I'addicíó de l'article 11, la memòria de la Direcció General de Dret i d'Entitats

Jurídiques fa constar que el mes de setembre de 2014,la $indicature Ée Gomptes de

Catalunyá va trametre un Acord del Ple de la Sindicatura de 23 de setembre de 2014,

mitjançant e¡ qual proposa incorporalhi l'òrgan encarregat de redactar l'informe d'auditoria
de control intern, el contingut mínim de I'informê d'auditoria de control íntern i una
proposta de model d'informe d'audìtoria de iontrol intern. Per això, justifica la memòria, "a

fi de.complir el manament del Parlament de Catalunya s'ha incorporat al text del Proiecte

d'ordre un nou article) el núniero 11, que regulal'infgrme d'auditoria de control intem de
a p a com a

dadeç censa/s .9'han incorporat també a l'Ordre dos annexos: un amb el model d'informe
d'auditoria interna amb opínio favorab[e i un altre amb e[ mode[ d'informe d'auditoria de
control intem amb defÌciències de control intêrn. Aquests models segueixen els que ha
proposat, a títol orientatiu, la Sindicatura de Comptes, i fan bo/s s'hi ha afe.git algun
aspëcte que s'ha cregut rellevant per determinar, quant a/ slstema,de control intern, la
delímîtació de responsabilitats entre I'òrgan de control intem iel patronat."

Així mateix, i quant a la disposició addicional, segons. la memòria de la Direcció General

de Dret i ,d'Entitats Juridiques, la previsió de l'article 11 ves fa extensiva a fofes /es

fundacions, perquè entenem que el fet d'establir organs i sisfemes de control intern

afavoreix Ia transparència en Ia gestió de /es fundacionE i el bon govem, i perquè aquelles
que .decideîxin ëomptar amb sísfemes de control intern i formulin I'informe de control, ho

facin disposant dels models orientafius que ofereix la norma".
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Tanmateix, pel que fa al nou article 11 í la. nova disposíció addícional, cal fer les,
consideracions seguents:

Atès el continþut substantiu de I'article 11 i de la disposició addicional, transcrits abans,
es considera que les previs¡ons que s'hi contenen excedeixen del caràcter essencialment
organitzatiu i instrumental de la resta def projecte d'ordre, no essent aquest instrument
normatiu de rang suficient per establir oblígacions a l'òrgan de govern de les fundacions
vinculades als partits politics, com és I'aprovacíó de l'informe d'auditoria de contrel intern,
(article 11) iestendre també aquesta obligació a la resta de fundacions, incloses les
fundacions especials (disposíció addicional).

En aquest sentit, en l'àmbit de la pötestat reglamentària de ia Géneralitat,'cal recordar
que el Govèrn de la Generalitat la té atribuïda, amb caràcter generä|, per f'article 68.1 de
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, iels articles 26.e) i 39,1 de la Llei 1312OO8, del 5 de
novembre,. de la. presidència de la Géneralitat i del Govem, i que, d'acord amb l'article
39.2, els 

'bonsellers 
poden dÍctar'disþosicions reglamçnlàries en matèria d'organit2ació

del departament del qual són titulars, en els tennes que determína la legislació sobre
'.organiÞació de lAdministració de la Generalitat, itambé en poden dictar de relatives a
aftres matèries, en supòsits específics, si una norma amb rang de llei o un decret del
Govern els ho autoritza expressament. I en els cas que ens ocupa, fa memòria de la
Direccíó General afírma que "Es preiten donar compllment amb aquesta regulació a Ia
Resolucio 611/X, i, amb la timitació del rang de la norma, s'estableix quin és |Òrgàn que

,ha d'apiovar l'inforne d'auditoria de controll íntern í es díssenya, per a aquelles
fundacions que el facin, un model orientatiu per formular-ho", tanmateix, com ja s'ha dit es

considera que les previsions delq referits preceptes excedeixen del caràcter rnerament
instrurnental, sense que es trobi al llibre tercer del Codi civil de Catalunya emparâment
legal per a l'habilitació a favor del conseller de justicia. lgualment, es considera que fes

refèrides previsions troba¡ien difícil encaix a l'órdre que preveu I'article 5.2 de la Llei
2112014, del 29 de desernbre, del protectoçat de les fundacions i de verificació de
I'ac-tivitat de les associacions declarades d'utilítat pública, que habilita el conseller del
departament corhpetent en matèria de fundacions i associaclons a fixar,.mÍtjançant ordre,
el nivell de subjecc¡ó de les fundacíons i associacions d'i.¡tilitat pública als instruments de
transparència en funció de la dimensió de les entitats i de I'origen de les fonts de
finançament.

En tst cas, si la unítat impulsora considerés que existeix habilitació legal suficíent, caltenir
compte, d'una banda, que I'article 11ila dispíosició addicional irnplicarien una modificació
substancial en el contingut del Projecte d'ordre que, de mantenir-se, hauria.de compoftar,
al nostre judici, l'obêñura d'un nôu tråmit d'audiència i informació pública, tot tenint en
compte, .així mateix, que sobre les fundacions especials el departament ccimpetent en
matèria de caixes d'estalvÍs també exerceix funcions de çontrol d'acord amb el que
estableix el Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya respecte a llur objecte,
activitat i continuïtat, i, també respecte a llur pressupost (article 67 delText refós), id'altra
banda, si es díc1és en desenvolupament de norma amb rang de llei, calðria que el

Projecte d'qrdre fos sotmès a dictamen de la Comissíó Júrídica Assessora en base al que

estableix I'article 8.2.b) de Ia Llei 512005, de 2 {e rnaig, de la Comissió Jurídica
Assessora.
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GenefaliÞl de Catalunya
Depaitament de Justícla

Pel que 'fa .a la disposició transitòria i les disposicions finals, ens remetem a les
consideracions efectuades a l'informe jurídic complementari de 21 de juliol de 2014, Així
mateix, d'acord. amb els criteris-de tècníea normativa, se suggereix la incorporació dels
corresponents títols.

El Projecte d'ordre es cornpleta amb dos annexos, el primer que estableix el "Model
d'info¡me d'auditoria ihterna" iel segon el "Model d'infprme d'auditoria de controt'intern
amb mesures conectores dê control intem". Com qüestiqns de caire formal,.al títol de
I'annex 1 se suggereix modif,icar 'd'auditoria interna'per "de control întern", i al paràgraf
cinquè se suggereix modificar "per emçtre'n I'opinio" per "per emetre'n una valoració", en
coherència amb la redac0ió del darrer paràgraf del referit model.

3.- CONCLUSTONS

Analitzat el Projecte d'ord¡.e per Ia qual e-s crea el Cens d'associacions i fuhdacions
vinculades a .partits polítics, i s'estableix el model orientatiu d'informè d'auditoria de
control intern de les fúndacions i s'aprovà fa guia per a l'elaboració dels manuals de
procediments intems de controf, aquesta Assessoria emet informe per tal que es continuï
la seva tramitació, sens perjudici que es tÍnguin en consideració fes observacions
contingudes en aquest informê, en especial les formulades, amb caràcter. essencíal,
respecte de I'article 11 i la disposició addicional.

Adelaida Agudo Carles M
Advocada de la Generalitat
Assessoria Jurídica

Generalitat
l'Assessoria Jurídica
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