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Antecedents 

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució 
especialment dirigida a preservar la transparència i la integritat de les 
administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. L’OAC es 
configura com una eina per a impulsar i reforçar les bones pràctiques en 
l’actuació pública. En aquest context s’emmarca la potestat indicativa que la llei 
atorga a l’OAC, facultant-la a assessorar i formular propostes i recomanacions 
les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes d’actuació i de règim interior 
de l’OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de la direcció de 
prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en tràmit 
d’aprovació.  

En el marc de la fase d’informació pública del Projecte d’ordre per la qual es 
crea el cens d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics 
(instrumentada mitjançant edicte del Departament de Justícia de data 24 de 
febrer de 2014 publicat al DOGC núm. 6573 de 3 de març de 2014) es van 
formular al�legacions i suggeriments per part de l’OAC el 20 de març de 2014.  

El 18 de juny de 2014, en fase de seguiment s’envia un escrit per tal que el 
Departament de Justícia informi a aquesta Oficina sobre quin és l’estat de 
tramitació de la disposició normativa. L’escrit de seguiment es va reiterar el 26 
de gener de 2015. 

El 2 de març de 2015  es publica al DOGC l’ordre 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.  

El 12 de març de 2015, el Secretari General del Departament de Justícia, envia 
còpia dels informes jurídics emesos en el procediment d’elaboració de l’ordre 
esmentada.  
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Actuacions de seguiment 

 

Donant compliment a l’article 30 de les NARI, l’OAC ha dut a terme les 
corresponents actuacions de seguiment, consistents en demanar la informació 
relativa a l’estat de la norma i valorar les modificacions introduïdes en el text 
definitiu del Cens d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics, 
vinculat als registres d’associacions i fundacions de la Generalitat de Catalunya.  

Així, des de la Direcció de Prevenció fem les següents valoracions:  

L’OAC va fer una consideració preliminar relacionada amb el fet que es 
produeix una coincidència de la iniciativa ara examinada amb un Projecte de 
Llei estatal amb incidència sobre la matèria. 

Així, el Butlletí Oficial de les Corts Generals de data 28.2.2014 dóna publicitat a 
una iniciativa del Govern de l’Estat consistent en el Projecte de Llei orgànica de 
control de l’activitat econòmico-financera dels partits polítics, per la que es 
modifiquen la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics, la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, i la 
Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes. 

Davant la constatació que aquesta norma estatal podria acabar tenint un abast 
més ampli que la que ara s’impulsa, l’OAC adverteix que aquella comportaria la 
implantació d’un instrument de publicitat més eficaç que un basat en la 
voluntarietat de la inscripció, fent perdre interès la seva consulta. 

Al respecte, el Departament de Justícia informa que la iniciativa 
legislativa que  es tramita en el Congrés dels Diputats és un 
projecte de llei orgànica que pot ser aprovat en els termes 
projectats o no. Així mateix, s’apunta 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 l’article 31.2.7 de la Llei 26/2010 de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques. De tal forma que qui tingui interès el consulti i, qui no 
en tingui, no ho faci. La norma no té cap afany de suscitar l’interès 
no s’adreça a fer-ho, sinó a garantir el principi esmentat d’acord 
amb el dret dels ciutadans, consagrat per l’article 28.2.c de la 
mateixa llei, d’obtenir una informació veraç i de qualitat a través 
de l’existència d’una base de dades (Guia d’entitats). 

 

Així mateix, l’OAC entra a valorar la forma de la disposició i recomana al 
respecte que es reconsideri el rang jurídic de la disposició valorant la 
conveniència de tramitar-la com a decret del Govern i que, en qualsevol cas, la 
present iniciativa sigui sotmesa a informe de la Comissió Jurídica Assessora. 
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El departament informa que ha elaborat la disposició projectada 
amb el rang d’ordre pels següents motius: “la unitat promotora ha 
actuat conforme a l’ordenament jurídic vigent i conforme a les 
normes i instruments de planificació 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 la 
Assessoria Jurídica del Departament, emès en data 20 de 
desembre de 2013.    

En efecte, la norma en projecte és de caràcter organitzatiu i 
instrumental i se circumscriu a que la doctrina anomena “potestat 
normativa domèstica dels consellers”. 

En conseqüència, cal discrepar de les consideracions de l’OAC per 
tal com la norma en projecte no afecta de forma directa o indirecta 
la posició jurídica dels ciutadans ni afecta tampoc les relacions 
amb altres administracions.  En aquest sentit, cal fer notar que 
l’alta o inscripció al Cens és voluntària i la manca d’inscripció no té 
conseqüències jurídiques. Per això la norma té un caràcter 
exclusivament organitzatiu i es mou en l’àmbit de la 
instrumentalitat de la normativa bàsica estatal i de la regulació 
relativa a la Sindicatura de Comptes. 

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 (..) que pot tenir rang 
d’ordre sense que això suposi cap pèrdua de garanties ni cap 
menyscapte en la participació en fase d’elaboració”.  

 

Article 3. Entitats vinculades 

L’article estableix: 

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

-Que hagin estat constituïdes amb una aportació majoritària, directa o indirecta, 
de la formació política.  

-Que el seu patrimoni fundacional estigui format, amb caràcter de permanència, 
en més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per la formació política.  

-Que la formació política controli l’òrgan de govern en termes similars als que 
regulen la vinculació per a la societat mercantil en l’article 42 del Codi de 
Comerç.» 



 

 

4 

 

Amb aquesta consideració l’OAC vol ressaltar que la creació d’un registre més 
ampli per part de la norma estatal, podria fer perdre l’interès en aquest registre 
més reduït.  

Addicionalment, L’OAC adverteix que les circumstàncies enumerades, 
particularment la primera i la segona s’escauen amb les fundacions (per a les 
que estava pensat l’Acord del Ple del Tribunal de Comptes de 26 de setembre de 
2013, que s’invoca en el Preàmbul del Projecte) però no tant amb les 
associacions, raó per la qual es suggereix que sigui reformulada la redacció 
tenint en compte això. 

Com a resposta, el departament diu: 

“No obstant, 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 fundacions però no de les 
associacions, cal significar que el nou redactat del projecte (...) 
supera aquest obstacle”. 

Efectivament, el text aprovat, tracta amb independència, en 
articles separats, les associacions vinculades (art. 3) i les 
fundacions vinculades (art. 4)”. 

Article 4. Dades del cens 

Aquest precepte estableix, literalment: 

«Les dades que constaran al cens són les següents: 

- tipus d’entitat 

- denominació 

- número d’inscripció registral 

- data d’inscripció 

- partit polític amb el qual es vincula 

- classificació general 

- classificació específica 

- adreça postal 

- adreça electrònica 

- població 

- pàg. web 

- telèfon 

- fax.» 
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A la vista dels continguts enumerats, i atès que la seva publicitat serà efectiva 
mitjançant la guia d’entitats, d’acord amb l’apartat primer de l’article 6, l’OAC 
suggereix que sigui valorada l’oportunitat d’afegir-ne els següents: 

1. La/les finalitat/s de l’entitat. 

2. Informació actualitzada sobre la identitat de les persones que formen 
part de l'òrgan de govern i els càrrecs que hi ocupen. 

3. Circumstància que determina la vinculació. 

Igualment, s’adverteix que seria convenient prendre en consideració que la 
vinculació ho podria ser, indirectament, amb una altra entitat que, al seu torn, sí 
es troba vinculada amb un partit polític. Es suggereix, en conseqüència, que 
sigui esmenada aquesta omissió en què incorre el Projecte. 

El Departament informa que “no s’accepta l’al�legació d’incorporar 
al Cens les dades que sol�licita l’OAC perquè (...) aquestes dades 
són de naturalesa registral i ja compten amb els mitjans de 
publicitat material a què fa referència l’article 315-8 CcCat.  

Quant a la dada no registral, no s’estima oportú afegir-la al Cens 
per bé que això no obsta perquè tingui interès a conèixer-la, si 
l’expedient ho permet (...). 

Quant a la darrera observació relativa al fet que es prenguin en 
consideració les vinculacions indirectes (...) amb les modificacions 
introduïdes en els preceptes en què s’estableixen els criteris 
determinants de la vinculació aquest aspecte ha estat recollit en el 
projecte de llei orgànica i en conseqüència traslladat al projecte 
objecte de la present memòria”.  

 

Article 6. Publicitat 

Segons la norma: 

«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://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia. 

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

L’apartat segon del precepte es refereix a les dades registrals generals de les 
associacions i fundacions, que són diferents a les del cens que és objecte de la 
present norma. 
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En la mesura que l’apartat segon, doncs, no pren en consideració la vinculació 
de l’associació o fundació amb un partit polític, pot entendre’s que el precepte 
opera com un mer recordatori del que disposa el Codi civil. Es suggereix la seva 
supressió.  

A la resposta del Departament s’informa que “la unitat promotora 
no considera oportú la seva supressió, tenint en compte la finalitat 
que motivà la seva incorporació: donar a conèixer al ciutadà en 
general quins són la via i el mitjà per conèixer altres dades de les 
entitats objecte del projecte que les afecten i a les quals no es dóna 
publicitat a través de la Guia. Tot atesa la instrumentalitat 
d’aquesta norma vers els registres d’entitats que el ciutadà no ha 
de conèixer forçosament”. 

 

Article 7. Procediment d’incorporació al cens 

El precepte estableix literalment: 

«1. L’alta al cens es practica a instància de les entitats interessades. 

2. La sol�licitud d’alta s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 

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

- Documentació justificativa del compliment d’algun dels requisits establerts a 
l’article. 

3. Correspon a la persona que ocupa el càrrec de director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques resoldre sobre les peticions d’incorporació al cens en el 
termini de sis mesos des de la presentació de la 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 potestatiu de reposició 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.» 

De la norma es desprèn amb claredat que l’alta o inscripció en el Cens té 
caràcter voluntari. 

Al respecte, l’OAC alerta que això pot comprometre l’eficàcia pretesa per la 
reforma. En conseqüència, suggereix que sigui reconsiderada aquesta opció o 
que, en el seu defecte, es valori la possibilitat d’establir un sistema de suplència 
en la inscripció similar al que preveu l’article 331-11 del Codi Civil quina 
responsabilitat podria recaure en l’òrgan previst en l’apartat tercer. 

De la valoració del departament resulta que: “(...) raons de 
racionalització i simplificació que obliguen totes les 



 

 

7 

 

administracions públiques, aconsellen no convertir la inscripció en 
obligatòria, ja que es tractaria d’una duplicitat que no estaria 
justificada si les finalitats d’una i altra fossin coincidents.  

Quant a les propostes concretes de l’OAC per evitar la pèrdua 
d’eficàcia, cal dir que no s’ajusten a la legalitat vigent, atès que les 
entitats objecte de la present ordre són de naturalesa privada i, per 
tant, les potestats exorbitants de l’Administració com la que indica 
l’OAC o d’altres requereixen una habilitació legal que el CcCat no 
ha previst”.  

 

Conclusions   

En el present cas, hem de partir de la consideració que s’han fet cinc 
suggeriments més un altre que es pot considerar més aviat com una observació i 
és la que es correspon amb la reflexió relativa a la pèrdua d’interès del Cens per 
causa d’una norma amb rang de llei orgànica que es troba en fase de 
substanciació en seu del Congrés dels Diputats i que tracta un contingut bastant 
similar.  

Aquest últim ha sigut contestat i analitzat per l’ens emissor de la norma sense 
que, per la seva pròpia naturalesa,  la resposta donada pugui ser catalogada com 
d’acceptació o rebuig. 

Quantitativament, dels cinc restants, un ha sigut acceptat, la resta, no obstant, 
rebutjats.  

Des d’un punt de vista qualitatiu, cal dir que la no inclusió de les al�legacions 
proposades no desvirtua el parer de l’OAC, no obstant això, la potestat 
indicativa de l’OAC s’exerceix amb el límit del criteri de l’ens emissor de la 
norma.  

Nogensmenys, hem d’apuntar que la distinció entre les circumstàncies que 
vinculen amb els partits polítics les fundacions, per una banda, i les associacions 
per l’altra ajuda a enriquir el text i a clarificar els conceptes bàsics de la norma.  

Atès que el seguiment de les actuacions permet mantenir actualitzada tota 
aquella informació rellevant relacionada amb l’expedient i facilita la seva posada 
a disposició de la ciutadania mitjançant el web corporatiu de l’Oficina, satisfent 
el compromís de transparència de la institució envers la societat a la que serveix, 
proposem incloure al quadre de l’apartat d’al�legacions de la pàgina web el 
contingut que s’adjunta a l’Annex 1 d’aquest informe. 

D’acord amb allò establert als articles 22 i 23 de la Llei 14/2008, i articles 30.2 i 
37 de les NARI,  s’adjunta com a Annex 2 al present informe, document amb les 
propostes de text, en versió tant abreujada com extensa, per a la seva inclusió en 
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la memòria anual de l’OAC de 2014, en què s’identifiquen les actuacions 
empreses per aquesta Oficina, les seves recomanacions i requeriments cursats 
en el present expedient d’al�legacions, així com la seva acollida en el text 
finalment aprovat 

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al�legacions a 
al Projecte d’ordre pel qual es crea el Cens d’Associacions i Fundacions 
vinculades a partits polítics. 

 

Barcelona, 7 d’abril de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            

 

      

  

Mar Cardona Martínez 

Tècnic jurista 

Daniel de Alfonso Laso 

Director de l’Oficina Antifrau de  
Catalunya                                    

Vistiplau          
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ANNEX 1 

Proposta de text per al quadre d’al·legacions de la pàgina web de 
l’OAC  

 

 

 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del seguiment 

Ordre de creació 
del Cens 
d’Associacions i 
Fundacions 
vinculades a 
partits polítics  

Departament 
de Justícia  

20/03/2014 12/03/2015 Publicació 
DOGC 
02/03/2015 

07/04/2015 
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ANNEX 2 

Propostes de text per a la memòria anual de 20141 

 

Versió abreujada 

La iniciativa del Departament de Justícia que motiva les següents al�legacions té per 
objecte la creació d’uns cens registral d’entitats vinculades a partits polítics l’àmbit 
d’actuació dels quals sigui a Catalunya. 

L’interès de l’OAC en el present projecte d’ordre es justifica, en primer lloc, en la 
creació d’un registre gestionat per un òrgan administratiu que contindrà informació 
destinada a fer-se pública, i en segon lloc, perquè dita informació afecta a entitats 
perceptores de fons públics.  

Com a consideració preliminar, l’OAC suggereix que es reconsideri el rang jurídic de la 
disposició ara examinada, valorant la conveniència de tramitar-la com a Decret del 
Govern. Igualment, l’OAC recomana que la iniciativa examinada, es sotmeti a informe 
de la Comissió Jurídica Assessora.  

A l’article 3 relatiu a les entitats vinculades, l’OAC informa de l’existència d’una 
iniciativa del Govern Estatal, el Projecte de llei orgànica de control de l’activitat 
economicofinancera dels partits polítics, i en adverteix que el que es proposa en la 
iniciativa ara analitzada és merament voluntari. 

A l’article 4, dades del cens, l’OAC suggereix afegir al llistat proposat: la finalitat de 
l’entitat, la informació actualitzada sobre les persones que formen part de l’òrgan de 
govern i la circumstancia que determina la vinculació. 

En relació amb el procediment d’incorporació al cens previst a l’article 7, donat que del 
precepte es desprèn que l’alta o inscripció en el cens té caràcter voluntari, l’OAC 
suggereix que sigui reconsiderada aquesta opció i que es valori la possibilitat d’establir 
un sistema de suplència en la inscripció similar al que preveu l’article 331-11 del Codi 
Civil. 

En el moment de tancament d’aquesta memòria, es roman a l’espera de rebre la 
resposta al seguiment de l’estat de la norma iniciat durant el mes de juny de 2014.  

 

 

 

  

                                                   

1 Text publicat a la memòria anual de 2014. Per aquest motiu la resposta de l’ens emissor de la 
norma no s’afegeix a la proposta de text per a la memòria anual sinó que es podrà trobar en 
aquest mateix informe que romandrà publicat al lloc web de l’OAC.  
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Versió extensa 

 

Antecedents 

Mitjançant edicte de 24 de febrer de 2014, se sotmet a informació pública el Projecte 
d’ordre per la qual es crea el cens d’associacions i fundacions vinculades a partits 
polítics. 

En virtut de l’anterior, l’OAC emet un seguit de consideracions i recomanacions.  

Extracte-resum de les al•legacions a la versió inicial del text. 

Consideració preliminar II: coincidència de la iniciativa amb un Projecte 
de Llei estatal amb incidència sobre la matèria 

El Butlletí Oficial de les Corts Generals de data 28.2.2014 dóna publicitat a una 
iniciativa del Govern de l’Estat consistent en el Projecte de Llei orgànica de control de 
l’activitat econòmico-financera dels partits polítics, per la que es modifiquen la Llei 
orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei orgànica 
6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del 
Tribunal de Comptes. 

L’anterior posa de manifest la coincidència, en part, de continguts amb els que són 
objecte del present Projecte d’ordre. 

Davant la constatació que la norma estatal podria acabar tenint un abast més ampli que 
la que ara s’impulsa, hem d’advertir que aquella comportaria la implantació d’un 
instrument de publicitat més eficaç que un basat en la voluntarietat de la inscripció, 
fent perdre interès la seva consulta. 

Com a recomanació general, l’OAC suggereix que es reconsideri el rang jurídica de la 
disposició valorant la conveniència de tramitar-la com a decret del Govern i que, en 
qualsevol cas, la present iniciativa sigui sotmesa a informe de la Comissió Jurídica 
Assessora. 

Article 3. Entitats vinculades 

L’article estableix: 

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

-Que hagin estat constituïdes amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de la 
formació política.  

-Que el seu patrimoni fundacional estigui format, amb caràcter de permanència, en 
més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per la formació política.  

-Que la formació política controli l’òrgan de govern en termes similars als que regulen 
la vinculació per a la societat mercantil en l’article 42 del Codi de comerç.» 

Amb aquesta consideració l’OAC vol ressaltar que la creació d’un registre més ampli per 
part de la norma estatal, podria fer perdre l’interès en aquest registre més reduït.  
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Addicionalment, L’OAC adverteix que les circumstàncies enumerades, particularment 
la primera i la segona s’escauen amb les fundacions (per a les que estava pensat l’Acord 
del Ple del Tribunal de Comptes de 26 de setembre de 2013, que s’invoca en el 
Preàmbul del Projecte) però no tant amb les associacions, raó per la qual es suggereix 
que sigui reformulada la redacció tenint en compte això. 

Article 4. Dades del cens 

Aquest precepte estableix, literalment: 

«Les dades que constaran al cens són les següents: 

- tipus d’entitat 

- denominació 

- número d’inscripció registral 

- data d’inscripció 

- partit polític amb el qual es vincula 

- classificació general 

- classificació específica 

- adreça postal 

- adreça electrònica 

- població 

- pàg. web 

- telèfon 

- fax.» 

A la vista dels continguts enumerats, i atès que la seva publicitat serà efectiva 
mitjançant la guia d’entitats, d’acord amb l’apartat primer de l’article 6, l’OAC 
suggereix que sigui valorada l’oportunitat d’afegir-ne els següents: 

1. La/les finalitat/s de l’entitat. 

2. Informació actualitzada sobre la identitat de les persones que formen part de 
l'òrgan de govern i els càrrecs que hi ocupen. 

3. Circumstància que determina la vinculació. 

Igualment, s’adverteix que seria convenient prendre en consideració que la vinculació 
ho podria ser, indirectament, amb una altra entitat que, al seu torn, sí es troba 
vinculada amb un partit polític. Es suggereix, en conseqüència, que sigui esmenada 
aquesta omissió en què incorre el Projecte. 

Article 6. Publicitat 

Segons la norma: 
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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://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia. 

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

L’apartat segon del precepte es refereix a les dades registrals generals de les 
associacions i fundacions, que són diferents a les del cens que és objecte de la present 
norma. 

En la mesura que l’apartat segon, doncs, no pren en consideració la vinculació de 
l’associació o fundació amb un partit polític, pot entendre’s que el precepte opera com 
un mer recordatori del que disposa el Codi civil. Es suggereix la seva supressió.  

 

Article 7. Procediment d’incorporació al cens 

El precepte estableix literalment: 

«1. L’alta al cens es practica a instància de les entitats interessades. 

2. La sol•licitud d’alta s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 

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

- Documentació justificativa del compliment d’algun dels requisits establerts a l’article 
3. 

3. Correspon a la persona que ocupa el càrrec de director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques resoldre sobre les peticions d’incorporació al cens en el termini de sis mesos 
des de la presentació de la 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 
potestatiu de reposició 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.» 

De la norma es desprèn amb claredat que l’alta o inscripció en el cens té caràcter 
voluntari. 

Al respecte, l’OAC alerta que això pot comprometre l’eficàcia pretesa per la reforma. En 
conseqüència, suggereix que sigui reconsiderada aquesta opció o que, en el seu defecte, 
es valori la possibilitat d’establir un sistema de suplència en la inscripció similar al que 
preveu l’article 331-11 del Codi civil quina responsabilitat podria recaure en l’òrgan 
previst en l’apartat tercer. 


