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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 200-00013/09

Informe de la Ponència de la Comissió de 
Justícia

A la Mesa de la Comissió de Justícia

La Ponència de la Comissió de Justícia, nomenada el dia 
12 d’abril de 2012 i integrada pels diputats Elena Ribera 
i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
que n’ha estat designada ponent relator; Agnès Pardell 
Veà, del Grup Parlamentari Socialista; María José Gar-
cia Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya; i Carmen de 
Rivera Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans, de con-
formitat amb el que estableix l’article 109.4 del Regla-
ment del Parlament, s’ha reunit al Palau del Parlament els 
dies 8 i 15 de maig de 2012. Han assessorat la Ponència 
el lletrat Pere Sol i Ordis i l’assessor lingüístic Joan Fi-
bla Sancho, i l’ha assistida la gestora parlamentària Laia 
Grau i Figueras.

Després d’estudiar el Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i les 
esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 
109.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Ponència ha 
establert l’Informe següent: 

Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Tram. 200-00013/09

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

De modificació de la intitulació dels primers 17 articles 
del Projecte de llei

Amb caràcter general, l’intitulat dels articles 1 a 17 s’ha 
de modificar en tots els casos, substituint-se «[...] Article 
[...] de la Llei 4/2008, de 24 d’abril» per «[...] Article [...] 
del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya».

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 1, la 
qual cal aplicar també al títol de la llei; així mateix, atès 
que els articles del Codi civil duen dos números separats 
per un guionet, el primer dels quals és integrat per tres 
xifres, que indiquen respectivament el llibre, el títol i el 
capítol, és innecessari indicar a la rúbrica de cada article 
a quin llibre del Codi civil afecta la modificació, de ma-
nera que, amb excepció del títol de la llei que incorpora la 
menció expressa al llibre tercer del Codi, la rúbrica que 
titula cada article només fa referència a l’article concret 
del Codi civil.

Text presentat

Article 1. Modificació de l’apartat 1 i addició 
d’un nou apartat 4 a l’article 312-3 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

1.1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 312-3, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«1. Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mí-
nim, per tres membres, designats en l’acte constitutiu o 
d’acord amb els estatuts, i han de tenir almenys una per-
sona amb el càrrec de president i una altra amb el de se-
cretari. Aquest darrer càrrec pot correspondre a una per-
sona que no tingui la condició de membre de l’òrgan de 
què es tracti. En aquest cas, pot intervenir en les reunions 
però sense dret de vot, i té el deure d’advertir de la lega-
litat dels acords i actes que pretengui adoptar o realitzar 
l’òrgan.»

1.2. S’addiciona un apartat 4 a l’article 312-3, que resta 
redactat de la manera següent: 

«4. En la composició dels òrgans col·legiats de les perso-
nes jurídiques es procurarà una presència equilibrada de 
dones i homes.»

Esmenes presentades

Apartat 1.1

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
SP de Ciutadans (1)

Article 1. Modificació de l’apartat 1 i addició d’un nou 
apartat 4 a l’article 312-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

1.1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 312-3, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«1. Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mí-
nim, per tres membres, designats en l’acte constitutiu o 
d’acord amb els estatuts, i han de tenir almenys una per-
sona amb el càrrec de president i una altra amb el de se-
cretari. Aquest darrer càrrec pot correspondre a una per-
sona externa a la persona jurídica amb la qualificació 
professional d’advocat en exercici.

En aquest cas, a més de les funcions pròpies de la seva 
professió i de les que li atribueixin els Estatuts, pot inter-
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venir en les reunions, però sense dret de vot, té el deure 
d’advertir de la legalitat dels acords i actes que pretengui 
adoptar o realitzar l’òrgan, i ha de quedar constància de 
la seva intervenció professional a la documentació de la 
persona jurídica. En aquest cas, l’exercici del càrrec és 
remunerat. que no tingui la condició de membre de l’òr-
gan de què es tracti. En aquest cas, pot intervenir en les 
reunions però sense dret de vot, i té el deure d’advertir de 
la legalitat dels acords i actes que pretengui adoptar o re-
alitzar l’òrgan.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

De l’article 1. De modificació de l’apartat 1 de l’article 
312-3, que queda redactat de la forma següent: 

«[...] l’òrgan de què es tracti. El secretari, en aquest cas, 
únicament intervé en les reunions amb veu i sense vot, i té 
el deure d’advertir sobre la legalitat dels acords que pre-
tengui adoptar l’òrgan. [...]»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

De l’article 1. De modificació de la lletra a de l’apartat 
tercer de l’article 312-9.

«3. S’equipara a l’interès personal, a l’efecte d’apreciar 
l’existència d’un conflicte d’interessos, el de les persones 
següents: 

a) En cas que es tracti d’una persona física, el del cònju-
ge, el d’altres persones amb qui hom estigui especialment 
vinculat per lligams d’afectivitat; el dels seus parents en 
línia recta i, en línia col·lateral, fins al tercer grau de con-
sanguinitat o afinitat; i el de les persones jurídiques en 
les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb 
les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d’una 
persona interposada, una unitat de decisió, d’acord amb 
la legislació mercantil.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

A l’article 1, apartat 1, d’uns incisos

Article 1. Modificació de l’apartat 1 i addició d’un nou 
apartat 4 a l’article 312-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

1.1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 312-3, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«1. Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mí-
nim, per tres membres, designats en l’acte constitutiu o 
d’acord amb els estatuts, i han de tenir almenys una perso-
na amb el càrrec de president i una altra amb el de secre-
tari. Aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona 
que no tingui la condició de membre de l’òrgan de què es 
tracti. En aquest cas, pot intervenir en les reunions però 
sense dret de vot. i té el deure d’advertir de la legalitat dels 
acords i actes que pretengui adoptar o realitzar l’òrgan.»

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Article 1. Modificació de l’apartat 1 i addició d’un nou 
apartat 4 a l’article 312-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

1.1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 312-3, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«1. Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mí-
nim, per tres membres, designats en l’acte constitutiu o 
d’acord amb els estatuts, i han de tenir almenys una per-
sona amb el càrrec de president i una altra amb el de se-
cretari. Aquest darrer càrrec pot correspondre a una per-
sona que no tingui la condició de membre de l’òrgan de 
què es tracti. En aquest cas, pot intervenir en les reunions 
però sense dret de vot, i. El secretari té el deure d’advertir 
de la legalitat dels acords i actes que pretengui adoptar o 
realitzar l’òrgan.

Excepcionalment si a l’òrgan de què es tracti no hi ha cap 
membre amb coneixements suficients per advertir de la le-
galitat dels acords i actes, podrà tenir el càrrec de secre-
tari una persona que no tingui la condició de membre de 
l’òrgan. En aquest cas, pot intervenir en les reunions però 
sense dret de vot. Les fundacions hauran de comunicar i 
justificar al Protectorat aquesta situació excepcional.»

Apartat 1.2

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De l’article 1. De supressió de l’apartat 4 de l’article 312-3

«4. En la composició dels òrgans col·legiats de les perso-
nes jurídiques es procurarà una presència equilibrada de 
dones i homes.»

Addició de nous apartats

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (2)

A l’article 1, s’addicionen dos nous apartats, 1.2 i 1.3, que 
resta redactat de la manera següent: 

«Article 1. Modificació de l’apartat 1 i addició d’un nou 
apartat 4 a l’article 312-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

2. En les Fundacions quin patrimoni superi els 
600.000,00 euros o quin pressupost anual d’activitats su-
peri el 1.000.000,00 euros, el Secretari o Secretària ha de 
ser advocat o advocada en exercici.

3. Quan el Secretari o Secretària té la condició d’advo-
cat o advocada té el deure d’advertir de la legalitat dels 
acords i actes que pretengui adoptar o realitzar l’òrgan, i 
ha de quedar constància de la seva intervenció professio-
nal a la documentació de la persona jurídica.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 3.

La Ponència, per majoria, recomana l’adopció de les es-
menes 4 i 7, sens perjudici que l’esmena 4 s’incorpora 
com l’addició d’un nou article immediatament després de 
l’1 i que es correspon amb l’article 2 del predictamen.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 2, 5, 6 i 8.

Text presentat

Article 2. Supressió de l’apartat 3 de l’article 
314-5 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 314-5.

Esmenes presentades

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (3)

De tot l’article 2.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP Socialista (1)

Article 2. Modificació de l’apartat 3 de l’article 314-5 de 
la llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 314-5, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 314-5. Òrgan de liquidació

[...]

3. Quan es constitueixi l’òrgan liquidador, s’ha d’esten-
dre una acta de l’estat en què es troba la persona jurídica 
en el moment en què s’assumeixen les facultats de liqui-
dació, sens perjudici del que resulti de les operacions de 
liquidació.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana incloure el contingut de l’article 2 
dins una disposició derogatòria.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 9 i 10.

Text presentat

Article 3. Modificació de la lletra e de 
l’article 315-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica la lletra e de l’article 315-2, que resta redac-
tada de la manera següent: 

«e) Les delegacions de funcions i llur modificació, revo-
cació o substitució. Aquests actes no son inscriptibles en 
el cas de les associacions.»

Esmenes presentades

11 Esmena núm. 11

De supressió
SP de Ciutadans (3)

De tot l’article 3.

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

De tot l’article 3.

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (4)

De tot l’article 3.

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP Socialista (2)

Article 3. Modificació de la lletra e de l’article 315-2 de la 
llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 315-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 315-2. Constància registral de les persones ju-
rídiques

[...]

e) Les delegacions de funcions i els apoderaments gene-
rals, i també llur modificació, revocació o substitució, a 
excepció dels poders generals per a plets. Aquests actes 
no són inscriptibles en el cas de les associacions.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 11, 12, 13 i 14.

Text presentat

Article 4. Supressió de l’apartat 2 i renumeració 
dels apartats 3, 4 i 5 de l’article 331-2 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es suprimeix l’apartat 2 i es renumeren els apartats 3, 4 i 
5 que passen a ser els apartats 2, 3 i 4, de l’article 331-2, 
que resta redactat de la manera següent: 
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«Article 331-2. Capacitat per a la constitució

»1. Poden constituir fundacions les persones físiques i les 
persones jurídiques, privades i públiques. Les persones 
jurídiques públiques només ho poden fer conjuntament 
amb persones privades, d’acord amb llur normativa.

»2. Les persones físiques, per a constituir una fundació, 
han de tenir capacitat d’obrar plena, si ho fan entre vius, 
o capacitat per a testar, si ho fan per causa de mort.

»3. Perquè les persones jurídiques puguin constituir una 
fundació, cal que les normes que les regulen no els ho 
prohibeixin i que l’acord, en el qual ha de constar la fina-
litat d’interès general que es pretén assolir, sigui adoptat 
per un òrgan competent a aquest efecte o amb facultats 
suficients.

»4. Els fundadors han de tenir la lliure disposició dels 
béns que aporten a la fundació.»

Esmenes presentades

15 Esmena núm. 15
De modificació i supressió
SP de Ciutadans (4)

Article 4. Supressió de l’apartat 2 i renumeració dels 
apartats 3, 4 i 5 de l’article 331-2 de la Llei 4/2008, de 
24 d’abril

Es suprimeix l’apartat 2 i es renumeren els apartats 3, 4 i 
5 que passen a ser els apartats 2, 3 i 4, de l’article 331-2, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 331-2. Capacitat per a la constitució

»1. Poden constituir fundacions les persones físiques i les 
persones jurídiques, privades i públiques. Les persones ju-
rídiques públiques només ho poden fer conjuntament amb 
persones privades, d’acord amb llur normativa.

1. Quan les persones jurídiques públiques constitueixen 
una fundació conjuntament amb persones privades, ho 
hauran de fer d’acord amb llur normativa»

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (5)

A l’article 4, de tot l’apartat 2, i es renumeren els apartats 
2, 3 i 4 que passen a ser els apartats 3, 4 i 5, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 4

»Article 331-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril. Capacitat 
per a la Constitució

»2. Són fundacions públiques aquelles creades per ad-
ministracions públiques o per organismes dependents 
d’aquelles, amb aportacions majoritàries de recursos o 
béns de caràcter públic o amb majoria de representants 
d’administracions públiques en els seus organismes rec-
tors. Les fundacions públiques es regeixen per la seva le-
gislació específica.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP Socialista (3)

Article 4. Modificació de l’article 331-2 de la llei 4/2008, 
de 24 d’abril

Es modifica l’article 331-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 331-2. Capacitat per a la constitució

1. Poden constituir fundacions les persones físiques i les 
persones jurídiques, privades i públiques. Les persones 
jurídiques públiques només ho poden fer conjuntament 
amb persones privades, d’acord amb llur normativa.

2. Són fundacions públiques les fundacions que complei-
xen alguna de les condicions següents: 

a) Que s’hagin constituït amb una aportació majoritària 
de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals de 
Catalunya o d’organismes públics o altres ens que en de-
penguin, tant si l’aportació es fa de manera directa com 
indirecta.

b) Que més del 50% de llur patrimoni fundacional estigui 
format, amb caràcter permanent, per béns o drets apor-
tats o cedits per les entitats a què fa referència la lletra a.

c) Que més de la meitat dels membres de l’òrgan de go-
vern siguin nomenats per l’Administració de la Generali-
tat, pels ens locals de Catalunya o per organismes públics 
o altres ens que en depenguin.

3. Les persones físiques, per a constituir una fundació, 
han de tenir capacitat d’obrar plena, si ho fan entre vius, 
o capacitat per a testar, si ho fan per causa de mort.

4. Perquè les persones jurídiques puguin constituir una 
fundació, cal que les normes que les regulen no els ho 
prohibeixin i que l’acord, en el qual ha de constar la fina-
litat d’interès general que es pretén assolir, sigui adoptat 
per un òrgan competent a aquest efecte o amb facultats 
suficients.

5. Els fundadors han de tenir la lliure disposició dels béns 
que aporten a la fundació.»

Addició de nous apartats

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (6)

A l’article 4, d’un nou apartat 6, que resta redactat de la 
manera següent: 

»Article 331-2. Capacitat per a la constitució

«6. Quan una fundació sigui creada per una empresa 
mercantil o la seva dotació inicial sigui aportada en més 
d’un cinquanta per cent del seu valor per una empresa 
mercantil, caldrà que aquesta vinculació consti en la se-
va carta fundacional i es reculli en la seva denominació 
de forma clara i unívoca.» 
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 15, 16, 17 i 18.

Així mateix la Ponència constata que la renumeració in-
terna de l’article 331-2 del Codi civil implica la modifica-
ció íntegra del dit article sense que calgui fer una dero-
gació expressa de l’apartat 2 en la redacció donada per la 
Llei 4/2008.

Text presentat

Article 5. Modificació de l’article 331-5.1 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’apartat 1 de l’article 331-5, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«1. La dotació inicial de la fundació ha de consistir en di-
ners o altres béns fructífers i no pot tenir un valor inferior 
a 30.000 euros. En tot cas, els béns de la dotació inicial 
han d’ésser adequats per a iniciar o dur a terme les acti-
vitats fundacionals i han d’estar lliures de càrregues que 
n’impedeixin o en limitin d’una manera significativa la 
utilitat per a la fundació.»

Esmenes presentades

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Article 5. Modificació de l’article 331-5.1 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’apartat 1 de l’article 331-5, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«1. La dotació inicial de la fundació ha de consistir en 
diners o altres béns fructífers, ha de ser adequada i su-
ficient pel compliment de les finalitats fundacionals i ha 
d’estar lliure de càrregues que n’impedeixin o en limitin 
d’una manera significativa la utilitat per a la fundació. Es 
presumirà que és suficient la dotació que tingui un valor 
igual o superior a 60.000 euros.»

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (7)

De tot l’article 5.

21 Esmena núm. 21

De supressió i addició
GP Socialista (4)

Article 5. Modificació de l’article 331-5-1 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 331-5-1, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 331-5. Dotació inicial i increments de dotació

1. La dotació inicial de la fundació ha de consistir en di-
ners o altres béns fructífers i no pot tenir un valor infe-
rior a 30.000 euros 60.000 euros. En tot cas, els béns de 
la dotació inicial han d’ésser adequats per a iniciar o dur 
a terme les activitats fundacionals i han d’estar lliures de 
càrregues que n’impedeixin o en limitin d’una manera 
significativa la utilitat per a la fundació.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 19, 20 i 21.

Text presentat

Article 6. Modificació de l’article 331-6.5 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’apartat 5 de l’article 331-6, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«5. Si la dotació s’aporta en diners, se n’admet el de-
semborsament successiu. En aquest cas, el desemborsa-
ment inicial ha de ser almenys del 25% i la resta s’ha de 
fer efectiva en el termini de cinc anys. Si la fundació és 
constituïda per persones físiques o jurídiques privades, 
el compromís de desemborsament successiu ha de cons-
tar en escriptura pública amb valor de títol executiu en 
els termes establerts a la legislació processal civil. Si és 
constituïda per persones jurídiques públiques, el compro-
mís de les aportacions successives ha de constar de ma-
nera expressa en l’acord fundacional aprovat per l’òrgan 
de govern competent, d’acord amb el que estableix la le-
gislació de finances públiques.»

Esmenes presentades

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

Article 6. Modificació de l’article 331-6.5 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’apartat 5 de l’article 331-6, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«5. Si la dotació s’aporta en diners, se n’admet el desem-
borsament successiu. En aquest cas, el desemborsament 
inicial ha de ser almenys del 50 % i la resta s’ha de fer 
efectiva en el termini de quatre anys. Si la fundació és 
constituïda per persones físiques o jurídiques privades, 
el compromís de desemborsament successiu ha de cons-
tar en escriptura pública amb valor de títol executiu en 
els termes establerts a la legislació processal civil. Si és 
constituïda per persones jurídiques públiques, el compro-
mís de les aportacions successives ha de constar de ma-
nera expressa en l’acord fundacional aprovat per l’òrgan 
de govern competent, d’acord amb el que estableix la le-
gislació de finances públiques.»
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23 Esmena núm. 23
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (8)

De tot l’article 6.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 22 i 23.

Text presentat

Article 7. Supressió de l’apartat 6 l’article 331-6 
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es suprimeix l’apartat 6 de l’article 331-6.

Esmenes presentades

24 Esmena núm. 24
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (9)

De tot l’article 7.

25 Esmena núm. 25
De modificació
GP Socialista (5)

Article 7. Modificació de l’apartat 6 de l’article 331-6 de 
la llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’apartat 6 de l’article 331-6, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«Article 331-6. Aportació de la dotació

[...]

6. Si en la fundació participen persones jurídiques i cor-
poracions de dret públic i l’aportació és dinerària, aques-
ta es pot efectuar de manera successiva. En tot cas, el 
desemborsament inicial ha d’ésser almenys del 25% i la 
resta s’ha d’aportar en el termini de cinc anys. El com-
promís de les aportacions successives assumit per les 
persones jurídiques públiques ha de constar de manera 
expressa en l’acord fundacional aprovat per l’òrgan de 
govern competent, d’acord amb el que estableix la legis-
lació de finances públiques.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana incloure el contingut de l’article 7 
dins una disposició derogatòria.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 24 i 25.

Text presentat

Article 8. Modificació de l’article 331-8.2 i 3 de 
la Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 331-8, que 
resten redactats de la manera següent: 

«2. No obstant el que estableix l’apartat 1, es poden cons-
tituir fundacions amb una dotació de quantia no inferi-
or a 15.000 euros per un termini màxim de cinc anys, 
d’acord amb les regles següents: 

»a) La carta fundacional ha de contenir un programa 
d’actuació que comprengui tot el període de funciona-
ment de la fundació, en el qual s’han d’indicar els re-
cursos financers que els fundadors es comprometen a 
aportar cada exercici per al compliment de la finalitat 
fundacional. Les aportacions compromeses han de que-
dar suficientment garantides.

»b) Els estatuts han d’establir el període de durada de 
la fundació, que comença a comptar a partir de la data 
d’inscripció en el Registre de Fundacions.

»c) La fundació no pot dur a terme directament explota-
cions econòmiques com a activitat de caràcter principal.

»3. Abans del finiment del termini, la fundació pot mo-
dificar els estatuts per a prorrogar la seva durada o per a 
fer-la indefinida. Si es tracta d’una fundació de les previs-
tes en l’apartat 2, per passar a tenir durada indefinida cal 
que incrementi la seva dotació fins a arribar a la quanti-
tat establerta a l’article 331-5.1 i que presenti el projecte 
de viabilitat econòmica a què referència l’article 331-7.2.»

Esmenes presentades

26 Esmena núm. 26
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

De l’article 8. De modificació de l’apartat 3 de l’article 
331-8, que queda redactat de la forma següent: 

«3. Abans del finiment del termini, la fundació pot mo-
dificar els estatuts per a prorrogar la seva durada fins a 
un període màxim equivalent a la meitat del termini de 
temps inicial previst en la seva constitució, o per a fer-la 
indefinida. Si es tracta d’una fundació de les previstes en 
l’apartat 2, per passar a tenir durada indefinida cal que 
incrementi la seva dotació fins a arribar a la quantitat es-
tablerta a l’article 331-5.1 i que presenti el projecte de vi-
abilitat econòmica a què fa referència l’article 331-7.2.»

27 Esmena núm. 27
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

Article 8. Modificació de l’article 331-8. 2 i 3 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 331-8, que 
resten redactats de la manera següent: 

«2. No obstant el que estableix l’apartat 1, es poden cons-
tituir fundacions amb una dotació de quantia no inferior 
a 15.000 euros per un termini màxim de cinc anys, sense 
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possibilitat de dotació successiva, d’acord amb les regles 
següents: 

»a) La carta fundacional ha de contenir un programa 
d’actuació que comprengui tot el període de funciona-
ment de la fundació, en el qual s’han d’indicar els re-
cursos financers que els fundadors es comprometen a 
aportar cada exercici per al compliment de la finalitat 
fundacional. Les aportacions compromeses han de que-
dar suficientment garantides.

»b) Els estatuts han d’establir el període de durada de 
la fundació, que comença a comptar a partir de la data 
d’inscripció en el Registre de Fundacions.

»c) La fundació no pot dur a terme directament explota-
cions econòmiques com a activitat de caràcter principal.

»3. Abans del finiment del termini, la fundació pot mo-
dificar els estatuts per a prorrogar la seva durada o per 
a fer-la indefinida. La pròrroga només es pot fer una ve-
gada, per un període igual a l’adoptat inicialment. Si es 
tracta d’una fundació de les previstes en l’apartat 2, per 
passar a tenir durada indefinida cal que incrementi la se-
va dotació fins a arribar a la quantitat establerta a l’article 
331-5.1 i que presenti el projecte de viabilitat econòmica 
a què referència l’article 331-7.2.»

28 Esmena núm. 28
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (10)

De tot l’article 8.

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP Socialista (6)

Article 8. Modificació de l’article 331-8.2 i 3 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 331-8.2 i 3, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 331-8. Fundacions temporals

[...]

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, es poden consti-
tuir fundacions amb una dotació de quantia no inferior a 
30.000 euros per un termini màxim de cinc anys, d’acord 
amb les regles següents: 

a) La carta fundacional ha de contenir un programa d’ac-
tuació que comprengui tot el període de funcionament de 
la fundació, en el qual s’han d’indicar els recursos finan-
cers que els fundadors es comprometen a aportar cada 
exercici per al compliment de la finalitat fundacional. Les 
aportacions compromeses han de quedar suficientment 
garantides.

b) Els estatuts han d’establir el període de durada de la 
fundació, que comença a comptar a partir de la data 
d’inscripció en el Registre de Fundacions.

c) La fundació no pot dur a terme directament explota-
cions econòmiques com a activitat de caràcter principal.

3. Abans del finiment del termini, la fundació pot modi-
ficar els estatuts per a prorrogar la seva durada o per a 
fer-la indefinida. Si es tracta d’una fundació de les previs-
tes en l’apartat 2, per passar a tenir durada indefinida cal 
que incrementi la seva dotació fins a arribar a la quantitat 
establerta a l’article 331-5-1 i que presenti el projecte de 
viabilitat econòmica a què fa referència l’article 331-7.2.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 26.

L’article 8 del projecte es correspon amb l’article 7 del 
predictamen.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 27, 28 i 29.

Text presentat

Article 9. Modificació de la lletra h de 
l’article 332-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica la lletra h de l’article 332-1.3, que resta re-
dactada de la manera següent: 

«h) Els que requereixen l’autorització o l’aprovació del 
protectorat o l’adopció i formalització d’una declaració 
responsable.»

Esmenes presentades

No s’han presentat esmenes.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana fusionar l’article 9 amb l’article 
10 com un únic article modificatiu de l’article 332-1 del 
Codi civil. La fusió d’ambdós articles es correspon amb 
l’article 8 del predictamen.

Text presentat

Article 10. Addició d’una nova lletra i  
a l’article 332-1.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril

S’addiciona una nova lletra i a l’article 332-1.3, que resta 
redactada de la manera següent: 

«i) L’adopció i formalització de les declaracions respon-
sables.»

Esmenes presentades

No s’han presentat esmenes.
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana fusionar l’article 10 amb l’article 
9 com un únic article modificatiu de l’article 332-1 del 
Codi civil. La fusió d’ambdós articles es correspon amb 
l’article 8 del predictamen.

Text presentat

Article 11. Modificació de l’article 332-2 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«1. El patronat, d’acord amb el que eventualment dispo-
sin els estatuts, pot designar una o més persones per a 
exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la 
fundació. Si aquestes funcions són encomanades a algun 
patró, cal fer-ho d’acord amb l’article 332-10.

»2. S’apliquen a les persones amb funcions de direcció 
els articles 332-3.2 i 332-9 pel que fa a llur capacitat, a 
les causes d’inhabilitació i a l’actuació en cas de conflicte 
d’interessos.»

Esmenes presentades

30 Esmena núm. 30
De supressió
SP de Ciutadans (5)

Article 11. Modificació de l’article 332-2 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«1. El patronat, d’acord amb el que eventualment dispo-
sin els estatuts, pot designar una o més persones per a 
exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la 
fundació. Si aquestes funcions són encomanades a algun 
patró, cal fer-ho d’acord amb l’article 332-10.

»2. S’apliquen a les persones amb funcions de direcció 
els articles 332-3.2 i 332-9 pel que fa a llur capacitat, a 
les causes d’inhabilitació i a l’actuació en cas de conflicte 
d’interessos.»

31 Esmena núm. 31

D’addició
SP de Ciutadans (6)

Nou article 11 bis

Addició de l’article 332-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril: 

S’addiciona un nou apartat 3 a l’article 332-2, amb el se-
güent redactat: 

3. A més de les disposicions aplicables d’acord amb el pa-
ràgraf anterior, si les funcions de direcció són encomana-
des a algun patró, cal fer-ho d’acord amb l’article 332-10.

32 Esmena núm. 32
De modificació i supressió
SP de Ciutadans (8)

Nou article 11 quart

Article 11. Modificació de l’article 332-5.3 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-5.3, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

La durada del càrrec de patró i la dels càrrecs que els pa-
trons poden tenir en el patronat ha d’ésser establerta pels 
estatus. Aquesta durada pot ésser indefinida si les perso-
nes fundadores així ho han establert en la carta fundacio-
nal. Aquesta durada podrà ser indefinida si no ho ha pro-
hibit el fundador.

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP Socialista (7)

Article 11. Modificació de l’article 332-2 de la llei 4/2008, 
de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-2. Direcció de la gestió ordinària

1. En les fundacions amb més de vint-i-cinc treballadors 
en què es produeixi almenys una de les dues circumstàn-
cies a què fa referència l’article 333-11.1.a i b, hi ha d’ha-
ver una o més persones que exerceixin les funcions de di-
recció de la gestió ordinària de la fundació i d’execució 
dels acords del patronat que els estatuts els assignin o el 
patronat els hagi delegat.

2. Les persones amb funcions de direcció de la fundació 
han d’ésser designades pel patronat. En les fundacions a 
què fa referència l’apartat 1, les persones amb funcions 
de direcció no poden ésser membres del patronat, però 
poden assistir a les reunions i intervenir-hi, amb veu però 
sense vot, d’acord amb el que eventualment disposin els 
estatuts. En les altres fundacions, si un patró acompleix 
tasques de direcció o gerència diferents de les que implica 
el càrrec de patró, aquestes tasques s’han de regular en el 
marc d’una relació contractual, incloent-hi la de caràcter 
laboral, i s’han de complir els requisits que estableix l’ar-
ticle 332-10, amb l’autorització prèvia del protectorat.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 30, 31, 32 i 33.

L’article 11 del projecte es correspon amb l’article 9 del 
predictamen.
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Text presentat

Article 12. Modificació de l’article 332-9 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-9, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-9. Conflicte d’interessos i autocontractació

»1. Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord 
amb l’article 312-9.3 només poden realitzar operacions 
amb la fundació si queda suficientment acreditada la ne-
cessitat i la prevalença dels interessos de la fundació so-
bre els particulars del patró o persona equiparada. Abans 
de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una 
declaració responsable i presentar-la al protectorat junta-
ment amb la documentació justificativa escaient, d’acord 
amb el que disposa l’article 332-11.

»2. La declaració responsable esmentada en l’apartat an-
terior ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 
332-11.»

Esmenes presentades

34 Esmena núm. 34
De supressió, modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

De l’article 12. De modificació de l’article 332-9, que 
queda redactat en els termes següents: 

«1. Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord 
amb l’article 312-9.3, només poden realitzar operacions 
amb la fundació si queda suficientment acreditada la ne-
cessitat i la prevalença dels interessos de la fundació so-
bre els particulars del patró o persona equiparada. Abans 
de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una 
declaració responsable i presentar-la al protectorat junta-
ment amb la documentació justificativa escaient, d’acord 
amb el que disposa l’article 332-11

2. Quan l’import de les operacions anuals entre els pa-
trons o persones equiparades i la fundació superin els 
15.000 euros anuals, o bé en el cas que l’import d’una so-
la d’elles superi aquesta xifra, l’operació en qüestió resta 
subjecta a declaració responsable, que s’ha d’adoptar en 
els termes i condicions a què fan referència els articles 
312-9.2 i 332-11.

3. En les operacions d’un import inferior a l’indicat en 
l’apartat anterior, els patrons que tinguin un conflicte 
d’interessos amb la fundació han de formular la seva abs-
tenció per escrit i notificar-la al patronat. El patronat, 
al seu torn, ha de comunicar-la al Protectorat abans de 
l’execució de l’acord.»

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

Article 12. Modificació de l’article 332-9 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-9, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-9. Conflicte d’interessos i autocontractació 

1. Si hi ha un conflicte d’interessos entre la fundació i 
alguna persona integrant d’un dels seus òrgans, s’ha de 
procedir d’acord amb el que estableix l’article 312-9 i, si 
s’adopta l’acord o s’executa l’acte en qüestió, s’ha de co-
municar al protectorat en un termini de trenta dies.

2. Els patrons i les persones que hi estiguin especialment 
vinculades, d’acord amb l’article 312-9.3, no poden subs-
criure amb la fundació, sense l’autorització prèvia del 
protectorat, contractes de compravenda o arrendament 
de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, 
ni de préstec de diners.»

36 Esmena núm. 36
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (11)

De tot l’article 12.

Addició de nous articles

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (12)

D’un nou article 12 bis

S’addiciona un nou article 332-2 bis de la Llei 4/2008, de 
24 d’abril, que resta redactat de la manera següent ma-
nera: 

«Article 332-2 bis. Aplicació obligatòria

1. Les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les 
rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al 
compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha 
d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a 
l’increment dels fons propis de la fundació. El patronat 
ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.

2. Els donatius i els altres recursos obtinguts que es desti-
nen a incrementar la dotació i els resultats obtinguts per 
alienacions dels béns o dels drets respecte als quals l’arti-
cle 333-1.3 estableix el deure de reinversió no entren en el 
càlcul del percentatge que estableix l’apartat 1.»

3. L’aplicació d’almenys el 70% dels ingressos al compli-
ment de les finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en 
el termini de dos exercicis a comptar de l’inici del següent 
al de l’acreditació comptable.

38 Esmena núm. 38
D’addició
GP Socialista (8)

S’addiciona un nou article 12.bis, amb la següent redac-
ció: 

«Article 332-9.bis. Declaració responsable

»1. L’adopció de declaracions responsables pel patronat 
ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del 
nombre total de patrons, sense computar els que no pu-
guin votar per raó de conflicte d’interès amb la fundació. 
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A l’acta de la reunió i als certificats que deixin constància 
d’aquests acords s’ha de fer constar el sentit del vot dels 
patrons. Les declaracions responsables s’han de formu-
lar d’acord amb un model normalitzat i acreditar mitjan-
çant una certificació signada pel secretari amb el vist-i-
plau del president.

»2. Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declaració 
responsable, els patrons han de disposar de tota la infor-
mació rellevant i, en particular, dels informes exigits per 
la llei. Els models normalitzats de les declaracions res-
ponsables del patronat, signats per tots els patrons que 
les han adoptades, han de presentar-se al protectorat, 
juntament amb una còpia dels informes que s’escaiguin, 
abans d’atorgar el contracte que n’és objecte. L’atorga-
ment ha de tenir lloc en el termini màxim de tres mesos 
a comptar de la data en què el patronat hagi acordat 
l’adopció de la declaració responsable.

»3. La perfecció de l’acte o contracte objecte de la decla-
ració responsable s’ha d’acreditar davant del protectorat, 
amb la presentació del document que el formalitzi, en el 
termini d’un mes a comptar del següent al de la perfecció.

»En el supòsit que l’acte o contracte es formalitzi mitjan-
çant escriptura pública serà necessari protocol·litzar la 
declaració responsable.

»4. La informació sobre les declaracions responsables i 
sobre la perfecció dels actes o contractes que en són ob-
jecte ha de formar part del contingut mínim de la memò-
ria dels comptes anuals, juntament amb la resta d’infor-
mació que s’especifica a l’article 333-8.e.

»5. El protectorat ha de posar a disposició de les funda-
cions els models normalitzats de declaració responsable.

»6. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essen-
cial, en qualsevol manifestació, dada o document que 
consti en una declaració responsable o que l’acompanyi 
comportaran, amb l’audiència prèvia del patronat, la de-
negació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte que es 
pretenia dur a terme, i si aquest ja hagués estat atorgat 
la seva ineficàcia. En aquests casos, el protectorat està 
legitimat per iniciar les actuacions que corresponguin i 
per exigir les responsabilitats que estableix la legislació 
vigent. Els patrons que facin constar en acta llur vot con-
trari resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui 
derivar.»

39 Esmena núm. 39
De supressió i addició
GP Socialista (9)

Article 12. Modificació de l’article 332-9 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-9, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-9. Conflicte d’interessos i autocontractació

»1. [...]

»2. La declaració responsable esmentada en l’apartat an-
terior ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 
332-11. 332-9.bis»

Recomanacions de la Ponència

La ponent del GP del Partit Popular de Catalunya anun-
cia la retirada de l’esmena núm. 34.

El ponent del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa anuncia la retirada de l’esme-
na núm. 37.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 35, 36, 38 i 39.

L’article 12 del projecte es correspon amb l’article 10 del 
predictamen.

Text presentat

Article 13. Modificació de l’article 332-10 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-10, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-10. Gratuïtat dels càrrecs

»1. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si 
bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les des-
peses degudament justificades i a la indemnització pels 
danys produïts per raó d’aquest exercici.

»2. Els patrons poden establir una relació laboral o pro-
fessional retribuïda amb la fundació sempre i quan s’arti-
culi mitjançant un contracte que determini clarament les 
tasques laborals o professionals que es retribueixen. En 
tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuï-
des han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són 
pròpies del càrrec de patró.

»3. El patronat ha de presentar prèviament al protectorat 
la declaració responsable en els termes previstos a l’arti-
cle 332-9. Si la quantia del contracte o contractes forma-
litzats amb un patró és superior a 60.000 euros anuals, 
cal que s’acompanyi a la declaració responsable un infor-
me validat per tècnics independents que justifiqui que la 
contractació és beneficiosa per la fundació i respon a cri-
teris del mercat laboral o professional. També es reque-
reix l’esmentat informe quan el cost anual dels contractes 
formalitzats amb patrons, més el cost del nou contracte 
a formalitzar sigui superior al 5% dels ingressos meri-
tats en el darrer exercici econòmic tancat i aprovat pel 
patronat.

»4. El nombre de patrons amb relació laboral o professi-
onal no pot ésser en cap cas igual o superior al nombre 
de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlida-
ment constituït.»
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Esmenes presentades

40 Esmena núm. 40
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (13)

A l’article 13

Es modifica l’article 332-10, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-10. Gratuïtat dels càrrecs

»1. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si 
bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les des-
peses degudament justificades i a la indemnització pels 
danys produïts per raó d’aquest exercici.

»2. Els patrons poden establir una relació laboral o pro-
fessional retribuïda amb la fundació sempre i quan s’arti-
culi mitjançant un contracte que determini clarament les 
tasques laborals o professionals que es retribueixen. En 
tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribu-
ïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que 
són pròpies del càrrec de patró.

»3. El patronat ha de presentar prèviament al protectorat 
la declaració responsable en els termes previstos a l’ar-
ticle 332-9. Si la quantia del contracte o contractes for-
malitzats amb un patró és superior a 30.000 euros anu-
als, cal que s’acompanyi a la declaració responsable un 
informe validat, com a mínim, per dos tècnics indepen-
dents dels àmbit d’organització i gestió d’empreses, que 
justifiqui que la contractació està justificada per raons 
d’organització i gestió de la fundació i que la retribució 
proposada, res pon a criteris del mercat laboral o profes-
sional. També es requereix l’esmentat informe quan el 
cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, més 
el cost del nou contracte a formalitzar sigui superior al 
5% dels ingres sos meritats en el darrer exercici econòmic 
tancat i apro vat pel patronat.

»4. El nombre de patrons amb relació laboral o professi-
onal amb la fundació, així com de patrons que tinguin 
vincles de parentius o d’interès amb els professionals que 
dirigeixin la Fundació, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 312-9 apartat 3 punts a) i b), no pot ésser en cap 
cas igual o superior al nombre de patrons previst perquè 
el patronat es consideri vàlida ment constituït, llevat que 
es tracti de fundacions en que els seus estatuts recollits a 
la Carta Fundacional estableixin que el patronat haurà 
de comptar amb un número majoritari de membres amb 
vincles familiars o designats per una mateixa empresa o 
organització.»

Apartat 2

41 Esmena núm. 41

De modificació
GP Socialista (10)

Article 13. Modificació de l’article 332-10 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-10, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-10. Gratuïtat dels càrrecs

1. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé 
tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les des-
peses degudament justificades i a la indemnització pels 
danys produïts per raó d’aquest exercici.

2. Els patrons de les fundacions en què concorrin les cir-
cumstàncies a què fa referència l’article 332-2.1 no poden 
tenir cap tipus de relació laboral o professional retribuïda 
amb la fundació. En els altres supòsits, la relació laboral 
o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte, 
que determini clarament les tasques laborals o professio-
nals que es retribueixen, les quals han d’ésser diferents de 
les pròpies del càrrec de patró, amb l’autorització prèvia 
del protectorat. El nombre de patrons amb relació labo-
ral o professional no pot ésser en cap cas igual o superior 
al nombre de patrons previst perquè el patronat es consi-
deri vàlidament constituït.»

Apartat 3

42 Esmena núm. 42
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

De l’article 13. de modificació de l’apartat 3 de l’article 
332-10, que queda redactat de la forma següent: 

«3. El patronat ha de presentar prèviament al protectorat 
la declaració responsable en els termes previstos a l’arti-
cle 332-9. Si la quantia del contracte o contractes forma-
litzats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o 
10 % dels ingressos meritats en el darrer exercici econò-
mic tancat i aprovat pel patronat, cal que s’acompanyi la 
declaració responsable amb un informe emès per un perit 
independent que justifiqui que la contractació és benefi-
ciosa per a la fundació i respon a criteris del mercat labo-
ral o professional. També es requereix l’esmentat informe 
quan el cost anual dels contractes formalitzats amb pa-
trons, més el cost del nou contracte per formalitzar sigui 
superior al 10 % esmentat.»

43 Esmena núm. 43
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

Article 13. Modificació de l’article 332-10 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-10, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-10. Gratuïtat dels càrrecs

»1. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si 
bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les des-
peses degudament justificades i a la indemnització pels 
danys produïts per raó d’aquest exercici.

»2. Els patrons poden establir una relació laboral o pro-
fessional retribuïda amb la fundació sempre i quan s’arti-
culi mitjançant un contracte que determini clarament les 
tasques laborals o professionals que es retribueixen. En 
tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuï-
des han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són 
pròpies del càrrec de patró.
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»3. El patronat ha de presentar prèviament al protectorat 
la declaració responsable en els termes previstos a l’arti-
cle 332-9 acompanyada d’un informe validat pels tècnics 
independents que justifiqui que la contractació és benefi-
ciosa per la fundació i respon a criteris del mercat labo-
ral o professional. Si la quantia del contracte o contractes 
formalitzats amb un patró és es preveu que sigui superior 
a 60.000 euros anuals, cal que s’acompanyi a la declara-
ció responsable un informe validat per tècnics indepen-
dents que justifiqui que la contractació és beneficiosa per 
la fundació i respon a criteris del mercat laboral o profes-
sional, no es podrà formalitzar sense l’autorització prèvia 
del protectorat. També es requereix l’esmentada informe 
i autorització prèvia del protectorat, quan el cost anual 
dels contractes formalitzats amb patrons, més el cost del 
nou contracte a formalitzar sigui superior al 5% dels in-
gressos meritats en el darrer exercici econòmic tancat i 
aprovat pel patronat.

»4. El nombre de patrons amb relació laboral o professi-
onal no pot ésser en cap cas igual o superior al nombre 
de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlida-
ment constituït.»

Apartat 4

44 Esmena núm. 44
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

De l’article 13. De modificació de l’apartat 4 de l’article 
332-10, que queda redactat de la forma següent: 

«4. El nombre de patrons amb relació laboral o professi-
onal ha d’ésser inferior al nombre de patrons previst per-
què el patronat es consideri vàlidament constituït.»

Recomanacions de la ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 42 
i 44. L’article 13 del projecte es correspon amb l’article 
11 del predictamen.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 40, 41 i 43.

Text presentat

Article 14. Modificació de l’article 332-11 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-11, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-11. Declaració responsable

»1. L’adopció de declaracions responsables pel patronat 
ha de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del 
nombre total de patrons, sense computar els que no pu-
guin votar per raó de conflicte d’interès amb la fundació. 
A l’acta de la reunió i als certificats que deixin constància 
d’aquests acords s’ha de fer constar el sentit del vot dels 
patrons. Les declaracions responsables s’han de formular 
d’acord amb un model normalitzat i acreditar mitjançant 

una certificació signada pel secretari amb el vist-i-plau 
del president.

»2. Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declaració 
responsable, els patrons han de disposar de tota la infor-
mació rellevant i, en particular, dels informes exigits per 
la llei. Els models normalitzats de les declaracions res-
ponsables del patronat, signats per tots els patrons que les 
han adoptades, han de presentar-se al protectorat, junta-
ment amb una còpia dels informes que s’escaiguin, abans 
d’atorgar el contracte que n’és objecte. L’atorgament ha 
de tenir lloc en el termini màxim de tres mesos a comp-
tar de la data en què el patronat hagi acordat l’adopció de 
la declaració responsable.

»3. La perfecció de l’acte o contracte objecte de la decla-
ració responsable s’ha d’acreditar davant del protectorat, 
amb la presentació del document que el formalitzi, en el 
termini d’un mes a comptar del següent al de la perfecció.

»En el supòsit que l’acte o contracte es formalitzi mit-
jançant escriptura pública serà necessari protocol·litzar la 
declaració responsable.

»4. La informació sobre les declaracions responsables i 
sobre la perfecció dels actes o contractes que en són ob-
jecte ha de formar part del contingut mínim de la memò-
ria dels comptes anuals, juntament amb la resta d’infor-
mació que s’especifica a l’article 333-8.e.

»5. El protectorat ha de posar a disposició de les funda-
cions els models normalitzats de declaració responsable.

»6. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essen-
cial, en qualsevol manifestació, dada o document que 
consti en una declaració responsable o que l’acompanyi 
comportaran, amb l’audiència prèvia del patronat, la de-
negació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte que es 
pretenia dur a terme, i si aquest ja hagués estat atorgat 
la seva ineficàcia. En aquests casos, el protectorat està 
legitimat per iniciar les actuacions que corresponguin i 
per exigir les responsabilitats que estableix la legislació 
vigent. Els patrons que facin constar en acta llur vot con-
trari resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui 
derivar.»

Esmenes presentades

45 Esmena núm. 45
De supressió i modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

Article 14. Modificació de l’article 332-11 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-11, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-11. Declaració responsable

»5. El protectorat ha de posar a disposició de les funda-
cions els models normalitzats de declaració responsable.

»6. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essen-
cial, en qualsevol manifestació, dada o document que 
consti en una declaració responsable o que l’acompanyi 
comportaran, amb l’audiència prèvia del patronat, la de-
negació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte que es 
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pretenia dur a terme, i si aquest ja hagués estat atorgat la 
seva ineficàcia. En aquests casos, el protectorat està legi-
timat per iniciar les actuacions que corresponguin, i per 
exigir les responsabilitats i imposar les sancions que es-
tableix la legislació vigent. Els patrons que facin constar 
en acta llur vot contrari resten exempts de la responsabi-
litat que se’n pugui derivar.»

46 Esmena núm. 46
De modificació i addició i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (14)

A l’article 14, es modifica i s’addicionen dos apartats 7 i 8

Es modifica l’article 332-11, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-11. Declaració responsable

1. L’adopció de declaracions responsables pel patronat ha 
de ser acordada amb el vot favorable de dos terços del 
nombre total de patrons, sense computar els que no pu-
guin votar per raó de conflicte d’interès amb la fun dació. 
A l’acta de la reunió i als certificats que deixin constància 
d’aquests acords s’ha de fer constar el sentit del vot dels 
patrons. Les declaracions responsables s’han de formular 
d’acord amb un model normalitzat i acredi tar mitjançant 
una certificació signada pel secretari amb el vistiplau del 
president. Als efectes d’aquest article es considera que 
també existeix conflicte d’interessos en els patrons quan 
la declaració responsable faci referència a persones o in-
teressos econòmics o patrimonials de persones amb les 
que tinguin vincles de parentiu o d’interès d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 312-9 apartat 3 punts a i b.

»2. Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declara-
ció responsable, els patrons han de disposar de tota la 
in formació rellevant i, en particular, dels informes exi-
gits per la llei. Els models normalitzats de les declaraci-
ons responsables del patronat, signats per tots els patrons 
que les han adoptades, han de presentar-se al protectorat, 
juntament amb una còpia dels informes que s’escaiguin, 
abans d’atorgar el contracte que n’és objecte. També s’ad-
juntaran a la declaració responsable les objeccions o ma-
nifestacions en contra de la contractació que hagin for-
mulat qualsevol dels membres del òrgan rector competent 
ja sigui en la mateixa acta o per escrit separat.

3. La formalització o atorga ment de l’acte objecte de de-
claració responsable no pot tenir lloc abans d’un mes des 
de la presentació de la declaració responsable, amb tota 
la documentació requerida, davant el Protectorat ni més 
enllà del termini de tres me sos a comptar de dita presen-
tació.

4. Cas de que el Protectorat, dins del termini d’un mes a 
comptar de la presentació de la documentació completa 
de la declaració responsable, formuli proposta expressa 
de resolució de disconformitat amb la declaració respon-
sable o requeriment de completar, aclarir o ampliar la 
documentació presentada, restarà en suspens el termini 
per l’atorgament de l’acte objecte de la declaració, fins i 
tant no es dicti resolució definitiva expressa favorable o 
desfavorable a l’acte de que es tracti.

»5. La perfecció de l’acte o contracte objecte de la decla-
ració responsable s’ha d’acreditar davant del protectorat, 
amb la presentació del document que el formalitzi, en el 
termini d’un mes a comptar del següent al de l’atorga-
ment corresponent, segons el tipus de contracte de que 
es tracti.

»6.-En el supòsit que l’acte o contracte es formalitzi mit-
jançant escriptura pública serà necessari protocol·litzar 
la declaració responsable.

»7. La informació sobre les declaracions responsables i so-
bre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte 
ha de formar part del contingut mínim de la me mòria dels 
comptes anuals, juntament amb la resta d’in formació que 
s’especifica a l’article 333-8.e.

»5. El protectorat ha de posar a disposició de les funda-
cions els models normalitzats de declaració responsable.

»8. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essen-
cial, en qualsevol manifestació, dada o document que 
consti en una declaració responsable o que l’acompanyi 
comportaran, amb l’audiència prèvia del patronat, la de-
negació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte que es 
pretenia dur a terme, i si aquest ja hagués estat atorgat 
serà d’aplicació el previst en l’article 312-10 sobre ineficà-
cia d’acord, decisions i actes i es donarà lloc a les actuaci-
ons que corresponguin per exigir les responsabilitats que 
estableix la legislació vigent. Els patrons que facin cons-
tar en acta llur vot con trari resten exempts de la respon-
sabilitat que se’n pugui derivar.»

47 Esmena núm. 47
De modificació
GP Socialista (11)

Article 14. Modificació de l’article 332-11 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 332-11, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 332-11. Responsabilitat

1. Els patrons responen dels danys que causin a la funda-
ció per incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o 
omissions negligents en l’exercici de llurs funcions.

2. L’acció de responsabilitat contra els patrons pot ésser 
exercida per: 

a) La fundació, per mitjà d’un acord del patronat en 
l’adopció del qual no ha de participar la persona afec-
tada.

b) El protectorat.

c) Qualsevol dels patrons dissidents o que no han inter-
vingut en l’adopció o l’execució de l’acord o l’acte deter-
minant de responsabilitat, d’acord amb el que estableixen 
els apartats 5 i 6.

d) Els fundadors.

e) Els administradors concursals, d’acord amb la llei.

3. La verificació pel protectorat de l’adequació formal 
dels comptes a la normativa no impedeix l’exercici de 
l’acció de responsabilitat, si escau d’acord amb la llei.
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4. L’acció de responsabilitat en interès de la fundació 
prescriu al cap de tres anys de la data en què els respon-
sables cessen en el càrrec.

5. L’acció de responsabilitat per danys a la fundació és 
independent de la que correspongui a qualsevol persona 
per actes o omissions dels patrons que hagin lesionat els 
seus drets i interessos. Aquesta acció prescriu al cap de 
tres anys, comptats d’acord amb el que estableix l’article 
121-23.

6. Si la responsabilitat a què fan referència els apartats 
1 a 5 no es pot imputar a una o més persones determi-
nades, responen tots els membres de l’òrgan, excepte els 
següents: 

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

b) Els que no han intervingut en l’adopció ni en l’execució 
de l’acord, sempre que hagin fet tot el que era possible per 
evitar el dany o almenys s’hi hagin oposat formalment en 
saber-ho.

7. La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, 
té caràcter solidari.

8. En l’exercici de l’acció de responsabilitat, hom pot sol-
licitar a l’autoritat judicial que acordi la suspensió cau-
telar dels patrons demandats, d’acord amb la legislació 
processal.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència constata, de conformitat amb l’esmena 62 a 
la disposició addicional, que el contingut de l’article 14 
del projecte s’ha d’incorporar al Codi civil com l’addició 
d’un nou article, el 332-13 (article 12 del predictamen).

La Ponència recomana l’adopció d’una transacció amb 
l’esmena 46, que modifica el redactat dels apartats 2, 3 i 
6 de l’article 332-13 que resulta del projecte, i que es cor-
respon amb el text incorporat al predictamen que s’anne-
xa al final d’aquest informe.

La ponent del GP Socialista anuncia la retirada de l’es-
mena núm. 47.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 45.

Text presentat

Article 15. Modificació de l’article 333-1 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 333-1, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 333-1. Actes de disposició

»1. Els béns que integren la dotació i els destinats di-
rectament al compliment de les finalitats fundacionals 
només poden ser alienats o gravats a títol onerós i res-
pectant les condicions posades pels fundadors o els apor-
tants. El producte obtingut amb la seva alienació o gra-

vamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o millora d’altres 
béns tot aplicant el principi de subrogació real.

»2. Si concorren circumstàncies excepcionals que impe-
deixen complir totalment o parcialment el deure de rein-
versió, el patronat, abans de dur a terme l’acte dispositiu, 
ha de presentar una declaració responsable al protecto-
rat fent constar que es donen aquestes circumstàncies i 
aportar un informe subscrit per tècnics independents que 
acrediti la necessitat de l’acte dispositiu i les raons que 
justifiquen la no-reinversió.

»3. En qualsevol cas, per a efectuar actes d’alienació o 
gravamen de béns immobles, establiments mercantils o 
béns mobles, sempre que tinguin, en aquest darrer cas, 
un valor de mercat superior a 60.000 euros o al 20% de 
l’actiu de la fundació que resulti del darrer balanç apro-
vat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de 
presentar una declaració responsable al protectorat fent 
constar que l’operació és beneficiosa per a la fundació i 
aportar un informe subscrit per tècnics independents que 
acrediti que l’operació respon a criteris econòmico-finan-
cers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de 
béns negociats en mercats oficials, si l’alienació es fa al-
menys pel preu de cotització.

»4. Les persones que hagin intervingut en representació 
de la fundació en un acte d’alienació o gravamen que pu-
gui ser objecte de publicitat registral han de sol·licitar-ne 
sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o 
en el que s’escaigui per raó de l’objecte.

»5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d’ali-
enació o gravamen han de quedar reflectides en l’inventari 
de la fundació. La realització d’aquests actes també s’ha 
de fer constar en la memòria dels comptes anuals.»

Esmenes presentades

48 Esmena núm. 48
De supressió
SP de Ciutadans (9)

De tot l’apartat 2.

49 Esmena núm. 49
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

De l’article 15. D’addició a l’apartat 3 de l’article 333-1, 
que queda redactat de la forma següent: 

«3. En qualsevol cas, per els actes d’alienació o grava-
men de béns immobles, establiments mercantils o béns 
mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, 
s’han de comunicar al Protectorat abans de la seva exe-
cució. Quan el valor de mercat superi els 100.000 euros 
o el 20 % de l’actiu de la fundació que resulti del darrer 
balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del con-
tracte, ha de presentar una declaració responsable al pro-
tectorat en què ha de fer constar que l’operació és benefi-
ciosa per a la fundació i aportar un informe subscrit per 
tècnics independents que acrediti que l’operació respon 
a criteris economicofinancers i de mercat. Se n’exceptu-
en les operacions esmentades quan no superin els 15.000 
euros en els termes de l’article 332-9.2, encara que tin-
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guin un valor de mercat superior al 20 % de l’actiu de 
la fundació que resulti del darrer balanç aprovat. També 
se n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en 
mercats oficials si l’alienació es fa, almenys, pel preu de 
cotització.»

50 Esmena núm. 50
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

Article 15. Modificació de l’article 333-1 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 333-1, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 333-1. Actes de disposició

»1. Els béns que integren la dotació i els destinats di-
rectament al compliment de les finalitats fundacionals 
només poden ser alienats o gravats a títol onerós i res-
pectant les condicions posades pels fundadors o els apor-
tants. El producte obtingut amb la seva alienació o gra-
vamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o millora d’altres 
béns tot aplicant el principi de subrogació real.

»2. Si concorren circumstàncies excepcionals que impe-
deixen complir totalment o parcialment el deure de rein-
versió, el patronat, abans de dur a terme l’acte dispositiu, 
ha de presentar una declaració responsable al protectorat 
fent constar que es donen aquestes circumstàncies i apor-
tar un informe subscrit per tècnics independents que acre-
diti la necessitat de l’acte dispositiu i les raons que justifi-
quen la no-reinversió

»3. En qualsevol cas, per a efectuar actes d’alienació o 
gravamen de béns immobles, establiments mercantils o 
béns mobles, s’haurà de presentar una declaració res-
ponsable al protectorat fent constar que l’operació és be-
neficiosa per a la fundació i que respon a criteris econò-
mico-financers i de mercat, en el termini de trenta dies 
hàbils a partir del moment en què es fan. En el cas que 
els béns immobles, establiments mercantils o béns mo-
bles tinguin un valor de mercat superior a 60.000 euros 
o al 20% de l’actiu de la fundació que resulti del dar-
rer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del 
contracte, ha de presentar una declaració responsable al 
protectorat fent constar que l’operació és beneficiosa per 
a la fundació i aportar un informe subscrit per tècnics in-
dependents que acrediti que l’operació respon a criteris 
econòmico-financers i de mercat, no podrà portar a ter-
me l’acte d’alienació o gravamen sense l’autorització prè-
via del protectorat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de 
béns negociats en mercats oficials, si l’alienació es fa al-
menys pel preu de cotització.

També es requerirà l’autorització prèvia del protectorat 
per a actes de disposició, gravamen o administració ex-
traordinària en el casos següents: 

a) Si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit 
amb diners provinents de subvencions públiques.

b) Si el donant ho ha exigit expressament.

c) Si ho estableix una disposició estatutària.

d) Si el producte de l’operació no es reinverteix totalment 
en el patrimoni de la fundació.

3bis. Si en el termini de dos mesos a partir de la presenta-
ció de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha dic-
tat una resolució expressa, opera el silenci administratiu 
positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat 
que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determinada 
documentació relativa a la sol·licitud d’autorització.

»4. Les persones que hagin intervingut en representació 
de la fundació en un acte d’alienació o gravamen que pu-
gui ser objecte de publicitat registral han de sol·licitar-ne 
sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o 
en el que s’escaigui per raó de l’objecte.

»5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes d’ali-
enació o gravamen han de quedar reflectides en l’inventari 
de la fundació. La realització d’aquests actes també s’ha 
de fer constar en la memòria dels comptes anuals.»

51 Esmena núm. 51

De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (15)

A l’article 15

»Es modifica l’article 333-1, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 333-1. Actes de disposició

»1. Els béns que integren la dotació i els destinats di-
rectament al compliment de les finalitats fundacionals 
només poden ser alienats o gravats a títol onerós i res-
pectant les condicions posades pels fundadors o els apor-
tants. El producte obtingut amb la seva alienació o gra-
vamen s’ha de reinvertir en l’adquisició o millora d’altres 
béns tot aplicant el principi de subrogació real.

»2. Si concorren circumstàncies excepcionals que impe-
deixen complir totalment o parcialment el deure de rein-
versió, i sempre i quan en l’acte de constitució de la fun-
dació o d’aportació dels béns dotacionals de que es tracti, 
no s’hagi prohibit expressament, el patronat, abans de 
dur a terme l’acte dispositiu, ha de presentar una decla-
ració responsable al protecto rat fent constar que es do-
nen aquestes circumstàncies i aportar un informe subscrit 
per tècnics independents especialitzats en taxacions del 
tipus de béns de que es tracti, que acrediti la necessitat 
de l’acte dispositiu i les raons que justifiquen la no-rein-
versió També haurà de justificar el destí que es donarà al 
producte que no es reinverteixi, sempre dins de les finali-
tats de la fundació.

»3. En qualsevol cas, per a efectuar actes d’alienació o 
gravamen de béns immobles, establiments mercantils  
o béns mobles, sempre que tinguin, en aquest darrer cas, 
un valor de mercat superior a 30.000 euros o al 20% de 
l’actiu de la fundació que resulti del darrer balanç apro-
vat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de 
presentar una declaració responsable al protectorat fent 
constar que l’operació és beneficiosa per a la fundació i 
aportar un informe subscrit per tèc nics independents es-
pecialitzats en taxacions del tipus de béns de que es tracti, 
que acrediti que l’operació respon a criteris econòmico-
financers i de mercat. Se n’excep tuen els actes d’alienació 
de béns negociats en mercats oficials, si l’alienació es fa 
almenys pel preu de cotit zació.



29 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 323

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 18

»4. Quan es tracti d’un acte d’alienació o gravamen que 
pu gui ser objecte de publicitat registral, els òrgans rector 
de la Fundació han de sol·licitar-ne sense demora la ins-
cripció en el Registre de la Propietat o en el que s’escaigui 
per raó de l’objecte.

»5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes 
d’alienació o gravamen han de quedar reflectides en l’in-
ventari de la fundació. La realització d’aquests actes tam-
bé s’ha de fer constar en la memòria dels comptes anu-
als.»

52 Esmena núm. 52
De modificació
GP Socialista (12)

Article 15. Modificació de l’article 333-1 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 333-1, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 333-1. Actes de disposició i deure de reinversió

1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de 
disposició dels béns i drets que integren el patrimoni de 
la fundació s’han de fer a títol onerós i respectant les con-
dicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En 
qualsevol cas, l’import total obtingut s’ha de reinvertir 
en l’adquisició d’altres béns i drets que subroguin el lloc 
dels alienats o gravats, o en el millorament dels béns de 
la fundació.

2. Si els estatuts no estableixen una altra cosa, la neces-
sitat i la conveniència de les operacions de disposició o 
gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i 
acreditades documentalment. Abans de fer els actes de 
disposició, els patrons han de disposar de la informació 
adequada per a prendre la decisió responsablement. Els 
patronats han de comunicar al protectorat els actes de 
disposició o gravamen a què fa referència l’apartat 1 en 
el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en 
què es fan.

3. L’autorització prèvia del protectorat per a fer d’actes de 
disposició, gravamen o administració extraordinària és 
necessària en els casos següents: 

a) Si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit 
amb diners provinents de subvencions públiques.

b) Si el donant ho ha exigit expressament.

c) Si ho estableix una disposició estatutària.

d) Si el producte de l’operació no es reinverteix totalment 
en el patrimoni de la fundació.

4. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presentació 
de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha dictat 
una resolució expressa, opera el silenci administratiu po-
sitiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autoritzat, llevat 
que el protectorat hagi requerit al sol·licitant determina-
da documentació relativa a la sol·licitud d’autorització.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 49 i 
de la darrera frase de l’apartat 2 de l’esmena 51. L’article 

15 del projecte es correspon amb l’article 13 del predic-
tamen.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les es-
menes núm. 48, 51 (excepte la darrera frase de l’apartat 
2) i la 52.

La Ponència recomana que l’esmena 50 s’incorpori a una 
transacció amb les esmenes números 53, 56 i 58 d’acord 
amb les indicacions que s’inclouen entre les recomanaci-
ons relatives a l’article 16 del projecte.

Text presentat

Article 16. Modificació de l’article 333-2 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 333-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 333-2. Actes subjectes a autorització

»1. L’autorització prèvia del protectorat per fer actes de 
disposició, gravamen o administració extraordinària és 
necessària en els casos següents: 

»a) Si el donant ho ha exigit expressament.

»b) Si ho estableix una disposició estatutària.

»2. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presen-
tació de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha 
dictat una resolució expressa, opera el silenci adminis-
tratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autorit-
zat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant 
determinada documentació relativa a la sol·licitud d’au-
torització.»

Esmenes presentades

53 Esmena núm. 53
D’addició
SP de Ciutadans (10)

Article 16. Modificació de l’article 333-2 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 333-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 333-2. Actes subjectes a autorització

»1. L’autorització prèvia del protectorat per fer actes de 
disposició, gravamen o administració extraordinària és 
necessària en els casos següents: 

»a) Si el donant ho ha exigit expressament.

»b) Si ho estableix una disposició estatutària.

»c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit 
amb diners provinents de subvencions públiques 

»2. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presen-
tació de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha 
dictat una resolució expressa, opera el silenci adminis-
tratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autorit-
zat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant 
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determinada documentació relativa a la sol·licitud d’au-
torització.»

54 Esmena núm. 54
De modificació i addicció
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

De l’article 16. De modificació i addicció d’un apartat se-
gon, on es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 333-11 
del llibre tercer vigent, que queda redactat de la forma 
següent: 

«Article 333-11. Auditoria de comptes

1. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria 
externa si, durant dos anys consecutius, en la data del 
tancament de l’exercici, concorren almenys dues de les 
circumstàncies següents: 

a) Que el total de l’actiu de la fundació sigui superior a sis 
milions d’euros.

b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris si-
gui superior a tres milions d’euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici 
sigui superior a cinquanta.

d) Que almenys el 40 % dels seus ingressos provinguin 
de les administracions públiques a través de subvencions, 
convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de 
serveis.

e) Que hagin rebut ingressos de qualsevol tipus provi-
nents de qualsevol administració pública per un valor su-
perior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.

2. Igualment els comptes anuals se sotmetran a una au-
ditoria externa sempre que, mitjançant una resolució mo-
tivada, el Protectorat apreciï la necessitat d’obtenir una 
imatge més fidel i completa dels comptes de la fundació.

55 Esmena núm. 55
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

De tot l’article.

56 Esmena núm. 56
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (16)

A l’article 16, es modifiquen els apartats 1 i 2, i s’addici-
ona una nova lletra c a l’apartat 1

Es modifica l’article 333-2, que resta redactat de la ma-
nera següent

«Article 333-2. Actes subjectes a autorització

»1. L’autorització prèvia del protectorat per fer actes de 
disposició, gravamen o administració extraordinària és 
necessària en els casos següents: 

a) Si el fundador o el donant ho ha exigit expressament.

b) si l’adquisició dels béns o drets ha estat subvencionada 
amb diners públics.

c) Si ho estableix una disposició estatutària.

»2. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presen-
tació de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha 
dictat una resolució expressa, opera el silenci adminis-
tratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autorit-
zat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant 
de completar o aclarir la documentació relativa a la sol-
licitud d’au torització.»

57 Esmena núm. 57
Modificació
GP Socialista (13)

Article 16. Modificació de l’article 333-2 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 333-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 333-2. Aplicació obligatòria

1. Les fundacions han d’aplicar almenys el 50% de les 
rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al 
compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha 
d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a 
l’increment dels fons propis de la fundació. El patronat 
ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.

2. Els donatius i els altres recursos obtinguts que es desti-
nen a incrementar la dotació i els resultats obtinguts per 
alienacions dels béns o dels drets respecte als quals l’arti-
cle 333-1.3 estableix el deure de reinversió no entren en el 
càlcul del percentatge que estableix l’apartat 1.

3. L’aplicació d’almenys el 50% dels ingressos al compli-
ment de les finalitats fundacionals s’ha de fer efectiva en 
el termini de cinc exercicis a comptar de l’inici del se-
güent al de l’acreditació comptable.»»

58 Esmena núm. 58
D’addició
GP Socialista (14)

S’addiciona un nou article 16 bis, amb la següent redacció: 

Es modifica l’article 333-2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«Article 333-2. Actes subjectes a autorització

»1. L’autorització prèvia del protectorat per fer actes de 
disposició, gravamen o administració extraordinària és 
necessària en els casos següents: 

»a) Si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit 
amb diners provinents de subvencions públiques.

»b) Si el donant ho ha exigit expressament.

»c) Si ho estableix una disposició estatutària.

»2. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presen-
tació de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha 
dictat una resolució expressa, opera el silenci adminis-
tratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autorit-
zat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant 
determinada documentació relativa a la sol·licitud d’au-
torització.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una transacció amb 
les esmenes números 50, 53, 56 i 58 i l’article 16 del pro-
jecte, que afegeix una lletra c a la redacció del projecte 
i que es correspon amb el text incorporat al predictamen 
que s’annexa al final d’aquest informe. Així mateix, per 
motius de sistemàtica i d’acord amb l’objectiu de l’esme-
na 62 a la disposició addicional, el contingut proposat 
s’incorpora com apartats 6 i 7 de l’article 333-1 del Codi 
civil que és modificat per l’article 15 del projecte (article 
13 del predictamen).

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 54, la qual 
s’incorpora com un nou article que modifica l’article 333-
11 del Codi civil (article 14 del predictamen).

La ponent del G.P. Socialista anuncia la retirada de l’es-
mena núm. 57.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 55.

Text presentat

Article 17. Modificació de l’article 334-4.3 de la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’apartat 3 de l’article 334-4, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«3. Són aplicables als fons especials les disposicions 
d’aquest títol relatives a l’autorització d’actes de disposi-
ció, a la formulació de declaracions responsables, al deu-
re de reinversió i a l’aplicació d’ingressos al compliment 
de les finalitats fundacionals.»

Esmenes presentades

59 Esmena núm. 59
De modificació
GP Socialista (15)

Article 17. Modificació de l’article 334-4 de la llei 
4/2008, de 24 d’abril

Es modifica l’article 334-4, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«[...]

3. L’exercici per una fundació de funcions d’administra-
ció de societats ha d’ésser compatible amb el compliment 
de les finalitats fundacionals.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 59.

L’article 17 del projecte es correspon amb l’article 15 del 
predictamen.

Text presentat

Article 18. Supressió de les disposicions 
addicionals segona i tercera de la Llei 4/2008, 
de 24 d’abril

Es suprimeixen les disposicions addicionals segona i ter-
cera.

Esmenes presentades

60 Esmena núm. 60
De modificació
GP Socialista (16)

Article 18. Modificació de la disposició addicional sego-
na de la llei 4/2008, de 24 d’abril

Es modifica la disposició addicional segona, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Segona. Regles aplicables als actes de disposició i al 
deure de reinversió de la fundació

Als efectes del que estableix l’article 333-1 del Codi civil 
amb relació als actes de disposició i al deure de reinver-
sió, aquests es regeixen per les regles següents: 

a) Si els béns o els drets formen part de la dotació fun-
dacional o si es tracta d’immobles o drets de valor sin-
gular que estan directament vinculats al compliment de 
la finalitat fundacional, les operacions que tinguin una 
repercussió econòmica superior a 60.000 euros o al 20% 
de l’actiu de la fundació que resulta del darrer balanç 
aprovat s’han de fonamentar en un informe econòmic va-
lidat per tècnics independents que justifiqui que l’opera-
ció respon a criteris economicofinancers i de mercat. La 
comunicació al protectorat d’aquestes operacions s’ha 
d’acompanyar amb els documents que acreditin les dites 
circumstàncies.

b) S’entén que els béns i els drets de la fundació estan 
directament vinculats al compliment de la finalitat fun-
dacional si aquesta vinculació consta en una declaració 
de voluntat expressa, sia del fundador, del patronat de 
la fundació o de la persona física o jurídica, pública o 
privada, que faci una contribució voluntària a la funda-
ció, i sempre respecte als béns i drets aportats o en què es 
materialitzin les contribucions percebudes. Així mateix, 
aquesta vinculació es pot establir mitjançant una resolu-
ció motivada del protectorat o de l’autoritat judicial.

c) Les alienacions, els actes de disposició i els gravàmens, 
independentment que ja s’hagin comunicat o autoritzat, 
s’han de fer constar en el llibre d’inventari i en la me-
mòria dels comptes anuals presentats al protectorat. Així 
mateix, els patrons o els apoderats que intervinguin en 
aquests negocis jurídics en nom de la fundació els han 
d’inscriure en el Registre de la Propietat o en el registre 
públic que correspongui per raó de l’objecte, sense demo-
ra, per a garantir-ne la publicitat.»

Recomanacions de la Ponència

Es recomana incloure el contingut de l’article 18 del pro-
jecte dins una disposició derogatòria.
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La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 60.

Text presentat

Article 19. Modificació de la lletra b de la 
disposició transitòria quarta de la Llei 4/2008, 
de 24 d’abril

Es modifica la lletra b de la disposició transitòria quarta, 
que resta redactada de la manera següent: 

«b) Fer operacions subjectes a autorització prèvia, sense 
haver-la demanada o subjectes a declaració responsable, 
sense haver-la adoptada i presentada prèviament, en els 
termes de l’article 332-11.»

Esmenes presentades

61 Esmena núm. 61

De modificació
GP Socialista (17)

«Article 19. Es suprimeix la disposició transitòria quarta 
de la llei 4/2008, de 24 d’abril»

Recomanacions de la ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 61.

L’article 19 del projecte es correspon amb l’article 16 del 
predictamen.

Text presentat

Disposició addicional. Renumeració d’articles

Els actuals articles 332-11, 332-12, 333-2, 333-3, 333-4, 
333-5, 333-6, 333-7, 333-8, 333-9, 333-10, 333-11 i 333-12 
del Codi civil de Catalunya passen a ser els articles 332-
12, 332-13, 333-3, 333-4, 333-5, 333-6, 333-7, 333-8, 333-
9, 333-10, 333-11, 333-12 i 333-13, respectivament.

Esmenes presentades

62 Esmena núm. 62
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

Supressió de la Disposició Addicional. Renumeració 
d’articles.

Per raons de tècnica normativa no és el més adient renu-
merar ni afegir numeracions bis en una norma de caràc-
ter codificador.

Per tant, caldria cercar alguna solució tècnica que perme-
tés incloure els dos nous articles que el Projecte de Llei 
proposa incorporar al Llibre Tercer del Codi civil de Ca-

talunya, com articles números 332-13 i 333-13, sense fer 
córrer la numeració actual.

Addició de noves disposicions addicionals

63 Esmena núm. 63
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (11)

D’una disposició addicional

«El Govern, en el termini de tres mesos des de l’entrada 
en vigor de la present llei, presentarà un projecte de llei 
que reguli les fundacions del sector públic de l’Adminis-
tració de la Generalitat i de l’Administració Local de Ca-
talunya».

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 62. 
Com a conseqüència d’això s’ha reordenat el text d’acord 
amb les indicacions assenyalades a les recomanacions de 
la Ponència indicades en cada cas i s’ha suprimit la dis-
posició addicional.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 63.

Text presentat

Disposició transitòria. Procediments en 
tramitació

Als expedients d’autorització d’actes o contractes pel 
protectorat iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei s’aplica la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídi-
ques, en la redacció vigent en el moment immediatament 
anterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei, excepte que la 
persona interessada opti per acollir-se al règim establert 
per aquesta, sens perjudici del que estableix la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril.

Esmenes presentades

64 Esmena núm. 64
De supressió
SP de Ciutadans (11)

Disposició transitòria. Procediments en tramitació 

Als expedients d’autorització d’actes o contractes pel 
protectorat iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei s’aplica la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídi-
ques, en la redacció vigent en el moment immediatament 
anterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei, excepte que la 
persona interessada opti per acollir-se al règim establert 
per aquesta, sens perjudici del que estableix la disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril.
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Recomanacions de la Ponència

La ponent del SP de Ciutadans anuncia la retirada de l’es-
mena núm. 64.

Tal com s’ha indicat amb relació als articles 2, 7 i 18 del 
projecte, s’ha incorporat una disposició derogatòria de 
les normes següents: 

a) L’apartat 3 de l’article 314-5 i l’apartat 6 de l’article 
331-6 del Codi civil de Catalunya.

b) Les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Text presentat

Preàmbul

La Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, tenia 
com a primer objectiu refondre, sistematitzar i harmo-
nitzar la legislació catalana d’associacions i fundacions, 
continguda en la Llei 7/1997, del 18 de juny, d’associaci-
ons, i la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions. Alho-
ra, però, es va aprofitar l’impuls codificador per a actua-
litzar alguns aspectes de llur règim jurídic.

El període de temps transcorregut des de l’entrada en 
vigor del llibre tercer, quant als nous criteris que va in-
corporar, és suficient per constatar un cert excés en la 
regulació dels requisits per a constituir fundacions a Ca-
talunya, com també un excés d’intervencionisme en la re-
gulació de l’organització i funcionament d’aquestes enti-
tats que ha implicat, en ocasions, un fre en la creació de 
noves fundacions.

Les fundacions i les associacions han esdevingut actors 
econòmics la contribució dels quals resulta primordial 
per a la resolució dels desequilibris i d’alguns dels reptes 
que l’actual situació de crisi econòmica demanda. Aquest 
potencial de creixement ha estat reconegut per diversos 
òrgans de la Unió Europea. La prova més recent d’aquest 
reconeixement es troba a la Resolució del Parlament Eu-
ropeu de 8 de setembre de 2010 que insta a la Unió Eu-
ropea i als seus Estats membres a tenir en compte a les 
empreses d’economia social i a la diversitat de formes 
d’empresa en les futures polítiques d’ocupació. En aquest 
punt, cal remarcar que diversos estudis han palesat que 
la producció de béns i serveis és la funció d’intervenció 
econòmica més característica adoptada per les fundaci-
ons, i que en depenen de manera decisiva el creixement i 
la competitivitat de la resta de branques d’activitat.

Per aquest motiu, la llei va orientada a incorporar les me-
sures de simplificació administrativa regulades a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques, que ha estès l’aplicació 
d’aquestes mesures de simplificació a què obliga la Di-
rectiva de Serveis a tota l’actuació administrativa. En la 
mateixa línia de simplificació i foment del sector, les mo-
dificacions s’orienten a incentivar la constitució de noves 
fundacions mitjançant la reducció de la dotació inicial; a 
incrementar l’autonomia de gestió de les fundacions per-

metent compatibilitzar la condició de patró i la prestació 
de serveis a la fundació sota determinades condicions; a 
flexibilitzar el règim d’autoritzacions per a determinades 
operacions del Patronat substituint-la per la declaració 
responsable; a possibilitar que el càrrec de secretari pu-
gui ser exercit per una persona que no tingui la condició 
de patró, entre altres mesures.

Atesa la incidència que té des de la perspectiva de la re-
activació econòmica en el sector serveis, el sector funda-
cional no pot restar al marge del nou marc legal esmen-
tat, que justifica una reforma de la normativa fundacional 
orientada a obtenir guanys d’eficiència, agilitat i autono-
mia de gestió en les entitats i, consegüentment, una sim-
plificació de procediments administratius, sense renunci-
ar, però, al necessari control i supervisió sobre l’activitat 
que realitzen aquestes entitats.

Esmenes presentades

No s’han presentat esmenes.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2012

Elena Ribera i Garijo, GP Convergència i Unió; Agnès 
Pardell Veà, GP Socialista; María José Garcia Cuevas, 
GP Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, GP d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya; Carmen de Rivera Pla, SP Ciu-
tadans

Annex: Predictamen

Projecte de llei de modificació del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques

Preàmbul

La Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, tenia 
com a primer objectiu refondre, sistematitzar i harmonit-
zar la legislació d’associacions i fundacions, continguda 
en la Llei 7/1997, del 18 de juny, d’associacions, i la Llei 
5/2001, del 2 de maig, de fundacions. Alhora, però, es va 
aprofitar l’impuls codificador per a actualitzar alguns as-
pectes de llur règim jurídic.

El temps transcorregut des de l’entrada en vigor del lli-
bre tercer, quant als nous criteris que va incorporar, és 
suficient per a constatar un cert excés en la regulació dels 
requisits per a constituir fundacions, com també un excés 
d’intervencionisme en la regulació de l’organització i el 
funcionament d’aquestes entitats que ha implicat, a vega-
des, un fre a la creació de noves fundacions.

Les fundacions i les associacions han esdevingut actors 
econòmics la contribució dels quals resulta primordial 
per a la resolució dels desequilibris i d’alguns dels reptes 
que la situació de crisi econòmica suscita. Aquest poten-
cial de creixement ha estat reconegut per diversos òrgans 
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de la Unió Europea. La prova més recent d’aquest reco-
neixement es troba en la Resolució del Parlament Euro-
peu del 8 de setembre de 2010 que insta la Unió Euro-
pea i els estats membres a tenir en compte les empreses 
d’economia social i la diversitat de formes d’empresa en 
les futures polítiques d’ocupació. En aquest punt, cal re-
marcar que diversos estudis han palesat que la produc-
ció de béns i serveis és la funció d’intervenció econòmica 
més característica adoptada per les fundacions i que en 
depenen de manera decisiva el creixement i la competiti-
vitat de les altres branques d’activitat.

Per aquest motiu, aquesta llei incorpora les mesures 
de simplificació administrativa que estableix la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, que ha 
estès l’aplicació d’aquestes mesures de simplificació a 
què obliga la directiva de serveis a tota l’actuació admi-
nistrativa. En la mateixa línia de simplificació i foment 
del sector, les modificacions s’orienten a incentivar la 
constitució de fundacions reduint la dotació inicial, a in-
crementar l’autonomia de gestió de les fundacions per-
metent compatibilitzar la condició de patró i la prestació 
de serveis a la fundació sota determinades condicions, 
a flexibilitzar el règim d’autoritzacions per a determina-
des operacions del patronat substituint l’autorització per 
la declaració responsable i a possibilitar que una persona 
que no tingui la condició de patró pugui exercir el càrrec 
de secretari, entre altres mesures.

El sector fundacional, atesa la seva incidència en la re-
activació econòmica del sector serveis, no pot restar al 
marge del marc legal esmentat, que justifica una reforma 
de la normativa fundacional orientada a obtenir guanys 
d’eficiència, agilitat i autonomia de gestió en les entitats 
i, consegüentment, una simplificació de procediments 
administratius, sense renunciar, però, al control i la su-
pervisió necessaris sobre llur activitat.

Article 1. Modificació de l’article 312-3  del 
codi civil

Es modifica l’apartat 1 de l’article 312-3 del Codi civil, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mínim, 
per tres membres, designats en l’acte constitutiu o d’acord 
amb els estatuts, i han de tenir almenys una persona amb 
el càrrec de president i una altra amb el de secretari. 
Aquest darrer càrrec pot correspondre a una persona que 
no tingui la condició de membre de l’òrgan col·legiat. El 
secretari, en aquest cas, intervé en les reunions amb veu 
però sense vot, i té el deure d’advertir de la legalitat dels 
acords que pretengui adoptar l’òrgan.»

Article 2. Modificació de l’article 312-9 del 
Codi civil

Es modifica la lletra a de l’apartat 3 de l’article 312-9 del 
Codi civil, que resta redactat de la manera següent: 

«a) En cas que es tracti d’una persona física, el del cònju-
ge, el d’altres persones amb qui hom estigui especialment 
vinculat per lligams d’afectivitat; el dels seus parents en 
línia recta i, en línia col·lateral, fins al tercer grau de con-
sanguinitat o afinitat; i el de les persones jurídiques en 
les quals hom exerceixi funcions d’administració o amb 

les quals hom constitueixi, directament o per mitjà d’una 
persona interposada, una unitat de decisió, d’acord amb 
la legislació mercantil.»

Article 3. Modificació de l’article 315-2 del 
Codi civil

Es modifica la lletra e de l’article 315-2 del Codi civil, 
que resta redactada de la manera següent: 

«e) Les delegacions de funcions i llur modificació, revo-
cació o substitució. Aquests actes no són inscriptibles en 
el cas de les associacions.»

Article 4. Modificació de l’article 331-2 del 
Codi civil

Es modifica l’article 331-2 del Codi civil, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«Article 331-2. Capacitat per a la constitució

»1. Poden constituir fundacions les persones físiques i les 
persones jurídiques, privades i públiques. Les persones 
jurídiques públiques només ho poden fer conjuntament 
amb persones privades, d’acord amb llur normativa.

»2. Les persones físiques, per a constituir una fundació, 
han de tenir capacitat d’obrar plena, si ho fan entre vius, 
o capacitat per a testar, si ho fan per causa de mort.

»3. Perquè les persones jurídiques puguin constituir una 
fundació, cal que les normes que les regulen no els ho 
prohibeixin i que l’acord, en el qual ha de constar la fina-
litat d’interès general que es pretén assolir, sigui adoptat 
per un òrgan competent a aquest efecte o amb facultats 
suficients.

»4. Els fundadors han de tenir la lliure disposició dels 
béns que aporten a la fundació.»

Article 5. Modificació de l’article 331-5 del 
Codi civil

Es modifica l’apartat 1 de l’article 331-5 del Codi civil, 
que resta redactat de la manera següent: 

«1. La dotació inicial de la fundació ha de consistir en di-
ners o altres béns fructífers i no pot tenir un valor inferior 
a 30.000 euros. En tot cas, els béns de la dotació inicial 
han d’ésser adequats per a iniciar o dur a terme les acti-
vitats fundacionals i han d’estar lliures de càrregues que 
n’impedeixin o en limitin d’una manera significativa la 
utilitat per a la fundació.»

Article 6. Modificació de l’article 331-6 del 
Codi civil

Es modifica l’apartat 5 de l’article 331-6 del Codi civil, 
que resta redactat de la manera següent: 

«5. Si la dotació s’aporta en diners, se n’admet el desem-
borsament successiu. En aquest cas, el desemborsament 
inicial ha d’ésser almenys del 25 % i la resta s’ha de fer 
efectiva en el termini de cinc anys. Si la fundació és 
constituïda per persones físiques o jurídiques privades, el 
compromís de desemborsament successiu ha de constar 
en escriptura pública amb valor de títol executiu d’acord 
amb el que estableix la legislació processal civil. Si és 
constituïda per persones jurídiques públiques, el compro-
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mís de les aportacions successives ha de constar de ma-
nera expressa en l’acord fundacional aprovat per l’òrgan 
de govern competent, d’acord amb el que estableix la le-
gislació de finances públiques.»

Article 7. Modificació de l’article 331-8 del 
Codi civil

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 331-8 del Co-
di civil, que resten redactats de la manera següent: 

«2. No obstant el que estableix l’apartat 1, es poden cons-
tituir fundacions amb una dotació de quantia no inferi-
or a 15.000 euros per un termini màxim de cinc anys, 
d’acord amb les regles següents: 

»a) La carta fundacional ha de contenir un programa 
d’actuació que comprengui tot el període de funciona-
ment de la fundació, en el qual s’han d’indicar els re-
cursos financers que els fundadors es comprometen a 
aportar cada exercici per al compliment de la finalitat 
fundacional. Les aportacions compromeses han de que-
dar suficientment garantides.

»b) Els estatuts han d’establir el període de durada de 
la fundació, que comença a comptar a partir de la data 
d’inscripció en el Registre de Fundacions.

»c) La fundació no pot dur a terme directament explota-
cions econòmiques com a activitat de caràcter principal.

»3. Les fundacions poden modificar els estatuts per a 
prorrogar llur durada fins a un període màxim equiva-
lent a la meitat del termini inicial previst en el moment 
de constituir-se, o per a fer-la indefinida. En el cas de les 
fundacions a què fa referència l’apartat 2, per a passar a 
tenir durada indefinida han d’incrementar la dotació fins 
a arribar a la quantitat que estableix l’article 331-5.1 i han 
de presentar el projecte de viabilitat econòmica a què fa 
referència l’article 331-7.2.»

Article 8. Modificació de l’article 332-1 del 
Codi civil

1. Es modifica la lletra h de l’apartat 3 de l’article 332-1 
del Codi civil, que resta redactada de la manera següent: 

«h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del 
protectorat o l’adopció i formalització d’una declaració 
responsable.»

2. S’afegeix una lletra, la i, a l’apartat 3 de l’article 332-1 
del Codi civil, amb el text següent: 

«i) L’adopció i formalització de les declaracions respon-
sables.»

Article 9. Modificació de l’article 332-2 del 
Codi civil

Es modifica l’article 332-2 del Codi civil, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«Article 332-2. Direcció de la gestió ordinària

»1. El patronat, d’acord amb el que eventualment dispo-
sin els estatuts, pot designar una o més persones per a 
exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la 
fundació. Si aquestes funcions són encomanades a algun 
patró, cal fer-ho d’acord amb l’article 332-10.

»2. S’apliquen a les persones amb funcions de direcció 
els articles 332-3.2 i 332-9 pel que fa a llur capacitat, a 
les causes d’inhabilitació i a l’actuació en cas de conflicte 
d’interessos.»

Article 10. Modificació de l’article 332-9 del 
Codi civil

Es modifica l’article 332-9 del Codi civil, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 332-9. Conflicte d’interessos i autocontractació

»1. Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord 
amb l’article 312-9.3 només poden realitzar operacions 
amb la fundació si queda suficientment acreditada la ne-
cessitat i la prevalença dels interessos de la fundació so-
bre els particulars del patró o persona equiparada. Abans 
de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una 
declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat 
juntament amb la documentació justificativa pertinent, 
d’acord amb el que disposa l’article 332-13.

»2. La declaració responsable a què fa referència l’apar-
tat 1 ha de respectar el que disposen els articles 312-9 i 
332-13.»

Article 11. Modificació de l’article 332-10 del 
Codi civil

Es modifica l’article 332-10 del Codi civil, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 332-10. Gratuïtat dels càrrecs

»1. Els patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si 
bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les des-
peses degudament justificades i a la indemnització pels 
danys produïts per raó d’aquest exercici.

»2. Els patrons poden establir una relació laboral o pro-
fessional retribuïda amb la fundació sempre que s’articuli 
mitjançant un contracte que determini clarament les tas-
ques laborals o professionals que es retribueixen. En tot 
cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes 
han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són 
pròpies del càrrec de patró.

»3. El patronat, abans de la formalització del contracte 
del patró amb la fundació, ha de presentar al protecto-
rat la declaració responsable d’acord amb el que esta-
bleix l’article 332-9. Si l’import dels contractes formalit-
zats amb un patró és superior a 100.000 euros anuals o 
al 10% dels ingressos meritats en el darrer exercici eco-
nòmic tancat i aprovat pel patronat, s’ha d’acompanyar la 
declaració responsable amb un informe validat per tèc-
nics independents que justifiqui que la contractació és 
beneficiosa per a la fundació i respon a criteris del mercat 
laboral o professional. També es requereix el dit informe 
si el cost anual dels contractes formalitzats amb patrons, 
més el cost del nou contracte que es vol formalitzar, és 
superior al dit 10%.

»4. El nombre de patrons amb relació laboral o professi-
onal amb la fundació ha d’ésser inferior al nombre de pa-
trons previst perquè el patronat es consideri vàlidament 
constituït.»
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Article 12. Addició d’un article, el 332-13, al 
Codi civil

S’afegeix un article, el 332-13, al Codi civil, amb el text 
següent: 

«Article 332-13. Declaració responsable

»1. L’adopció de declaracions responsables pel patronat 
ha d’ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del 
nombre total de patrons, sense computar els que no pu-
guin votar per raó de conflicte d’interès amb la fundació. 
En l’acta de la reunió i en els certificats que deixin cons-
tància d’aquests acords s’ha de fer constar el sentit del 
vot dels patrons. Les declaracions responsables s’han de 
formular d’acord amb un model normalitzat i acreditar 
mitjançant un certificat signat pel secretari amb el visti-
plau del president.

»2. Prèviament a l’adopció de l’acord sobre la declaració 
responsable, els patrons han de disposar dels informes 
exigits per la llei i de la resta d’informació rellevant. Els 
models normalitzats de les declaracions responsables del 
patronat, signats per tots els patrons que les han adopta-
des, s’han de presentar al protectorat, juntament amb una 
còpia dels informes que escaiguin, abans d’executar l’ac-
te o atorgar el contracte que és objecte de la declaració 
responsable. També s’han d’adjuntar a la declaració res-
ponsable les objeccions a la contractació que hagi formu-
lat qualsevol dels membres del patronat competent en la 
mateixa acta o en un escrit separat. La presentació de la 
declaració responsable davant del protectorat ha de tenir 
lloc en el termini d’un mes a comptar de la data en què el 
patronat l’hagi acordada.

»3. La realització de l’acte o contracte objecte de la de-
claració responsable s’ha d’acreditar davant del protecto-
rat, amb la presentació del document que el formalitzi, en 
el termini de dos mesos a comptar des de la data en què 
s’ha presentat la declaració responsable al protectorat. Si 
l’acte o contracte es formalitza per mitjà d’una escriptura 
pública, s’ha de protocol·litzar la declaració responsable.

»4. La informació sobre les declaracions responsables i 
sobre la perfecció dels actes o contractes que en són ob-
jecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria 
dels comptes anuals, juntament amb la resta d’informa-
ció a què fa referència l’article 333-8.e.

»5. El protectorat ha de posar a disposició de les funda-
cions els models normalitzats de declaració responsable.

»6. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essen-
cial, en qualsevol manifestació, dada o document que 
consti en una declaració responsable o que l’acompanyi 
comporten, amb l’audiència prèvia del patronat, la dene-
gació de la facultat d’atorgar l’acte o contracte i, si aquest 
ja ha estat atorgat, s’aplica el que l’article 312-10 estableix 
sobre la ineficàcia d’acords, decisions i actes i es poden 
iniciar les actuacions que corresponguin per a exigir les 
responsabilitats que estableix la legislació. Els patrons 
que facin constar en acta llur vot contrari resten exempts 
de la responsabilitat que en pugui derivar.»

Article 13. Modificació de l’article 333-1 del 
Codi civil

Es modifica l’article 333-1 del Codi civil, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«Article 333-1. Actes de disposició

»1. Els béns que integren la dotació i els destinats directa-
ment al compliment de les finalitats fundacionals només 
poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant 
les condicions posades pels fundadors o els aportants. El 
producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha de 
reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns 
tot aplicant el principi de subrogació real.

»2. Si es donen circumstàncies excepcionals que impe-
deixen complir totalment o parcialment el deure de re-
inversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de dis-
posició, ha de presentar una declaració responsable al 
protectorat en què faci constar que es donen aquestes cir-
cumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tèc-
nics independents que acrediti la necessitat de l’acte de 
disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. 
També ha de justificar la destinació que es doni al pro-
ducte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins 
de les finalitats de la fundació.

»3. En tots els casos, els actes d’alienació o gravamen de 
béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, 
amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s’han de 
comunicar al protectorat abans d’executar-los. Si el valor 
de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l’actiu 
de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el 
patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de pre-
sentar una declaració responsable al protectorat en què 
faci constar que l’operació és beneficiosa per a la fun-
dació i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics in-
dependents que acrediti que l’operació respon a criteris 
economicofinancers i de mercat. Se n’exceptuen els actes 
d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alie-
nació es fa almenys pel preu de cotització.

»4. Les persones que hagin intervingut en representació 
de la fundació en un acte d’alienació o gravamen que pu-
gui ésser objecte de publicitat registral n’han de sol·licitar 
sense demora la inscripció en el Registre de la Propietat o 
en el registre que escaigui per raó de l’objecte.

»5. Les alteracions patrimonials derivades dels actes 
d’alienació o gravamen han de quedar reflectides en l’in-
ventari de la fundació. La realització d’aquests actes tam-
bé s’ha de fer constar en la memòria dels comptes anuals.

»6. L’autorització prèvia del protectorat per a fer actes de 
disposició, gravamen o administració extraordinària és 
necessària en els casos següents: 

»a) Si el donant ho ha exigit expressament.

»b) Si ho estableix una disposició estatutària.

»c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut 
d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons pú-
blics.

»7. Si, en el termini de dos mesos a partir de la presen-
tació de la sol·licitud d’autorització, el protectorat no ha 
dictat una resolució expressa, opera el silenci adminis-
tratiu positiu i l’objecte de la sol·licitud es té per autorit-
zat, llevat que el protectorat hagi requerit al sol·licitant 
determinada documentació relativa a la sol·licitud d’au-
torització.»
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Article 14. Modificació de l’article 333-11 del 
Codi civil 

Es modifica l’article 333-11 del Codi civil, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 333-11. Auditoria de comptes

»1. Els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre 
a una auditoria externa si, durant dos anys consecutius, 
en la data del tancament de l’exercici, concorren almenys 
dues de les circumstàncies següents: 

»a) Que el total de l’actiu sigui superior a 6 milions d’euros.

»b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris 
sigui superior a 3 milions d’euros.

»c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici 
sigui superior a cinquanta.

»d) Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de 
les administracions públiques per mitjà de subvencions, 
convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de 
serveis.

»e) Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provi-
nents de qualsevol administració pública per un valor su-
perior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.

»2. Els comptes anuals de la fundació s’han de sotmetre a 
una auditoria externa sempre que, per mitjà d’una resolu-
ció motivada, el protectorat apreciï la necessitat d’obtenir 
una imatge més fidel i completa dels comptes.»

Article 15. Modificació de l’article 334-4 del 
Codi civil 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 334-4 del Codi civil, 
que resta redactat de la manera següent: 

«3. Són aplicables als fons especials les disposicions 
d’aquest títol relatives a l’autorització d’actes de disposi-
ció, a la formulació de declaracions responsables, al deu-

re de reinversió i a l’aplicació d’ingressos al compliment 
de les finalitats fundacionals.»

Article 16. Modificació de la disposició 
transitòria quarta de la Llei 4/2008

Es modifica la lletra b de la disposició transitòria quarta 
de la Llei 4/2008, que resta redactada de la manera se-
güent: 

«b) Fer operacions subjectes a autorització prèvia, sense 
haver-la demanada, o subjectes a declaració responsable, 
sense haver-la adoptada i presentada prèviament, en els 
termes de l’article 332-13.»

Disposició transitòria. Procediments en 
tramitació

Als expedients d’autorització d’actes o contractes pel 
protectorat iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei s’aplica el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, en la redacció vigent en 
el moment immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, llevat que la persona interessada opti per 
acollir-se al règim que estableix aquesta llei, sens perju-
dici del que estableix la disposició transitòria primera de 
la Llei 4/2008.

Disposició derogatòria

Es deroguen els preceptes següents: 

a) L’apartat 3 de l’article 314-5 i l’apartat 6 de l’article 
331-6 del Codi civil de Catalunya.

b) Les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.



 1 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU

 200 Projecte de llei
 202 Proposició de llei
 203 Decret llei
 206 Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia
 211 Reglament del Parlament
 215 Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament

 2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ

 201 Investidura del president de la Generalitat
 205 Moció de censura
 212 Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
 250 Proposta de resolució
 251 Proposta de creació de subcomissions i grups de treball
 252 Proposta de resolució per a crear comissions
 253 Proposta de resolució per a encomanar un 

informe a la Sindicatura de Comptes
 255 Debat general en el Ple
 256 Informe de fiscalització i memòria d’activitats 

de la Sindicatura de Comptes
 257 Compte general de la Generalitat de Catalunya
 259 Pla o comunicat del Govern
 260 Document de les comissions d’estudi
 261 Dictamen de les comissions d’investigació
 262 Control de la legislació delegada
 263 Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 265 Conveni i acord de cooperació amb altres comunitats
 267 Projecte de sol·licitud al Govern d’adopció d’un projecte
 269 Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
 270 Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
 271 Designació dels diputats per defensar la Proposició de llei
 280 Designació dels senadors
 281 Elecció del Síndic de Greuges
 282 Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes
 283 Designació de membres del Consell Consultiu
 284 Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 285 Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 286 Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
 287 Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 295 Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
 302 Moció subsegüent a una interpel·lació
 370 Proposta de consulta popular per via de referèndum

 3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ

 258 Compte i fiscalització d’ens locals i altres
 264 Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
 279  Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
 290 Compliment de resolucions
 300 Interpel·lació
 301 Interpel·lació d’urgència al Govern
 310 Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
 311 Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
 312 Pregunta oral al director general de la CCMA
 313 Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
 314 Pregunta per escrit al Govern
 315 Pregunta per escrit al director general de la CCMA
 316 Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
 317 Pregunta oral al president de la Generalitat
 320 Sol·licitud d’informació i documentació
 322  Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
 323  Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
 325  Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
 326  Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
 340 Compliment de resolucions i de mocions
 350 Intervenció del president de la Generalitat
 351 Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
 353 Compareixença en procediments legislatius
 355 Sessió informativa
 357 Compareixença
 359 Sessió informativa d’autoritats institucionals

 360 Informe del Síndic de Greuges
 363 Compareixença en procediments de fiscalització
 390 Compliment de mocions

 4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA

 125 Procediments en exercici del dret de petició
 126 Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
 240 Horari del Registre General del Parlament
 241 Calendari de dies inhàbils
 242 Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
 243 Report de la Diputació Permanent
 244 Calendari de sessions
 245 Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
 246 Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
 330 Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
 333 Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 334 Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 335 Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
 337 Comunicacions d’altres organismes i entitats
 352 Proposta de compareixença en procediments legislatius
 354 Sol·licitud de sessió informativa
 356 Sol·licitud de compareixença
 358 Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
 362 Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
 380 Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
 381 Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
 382 Qüestió d’inconstitucionalitat
 383 Recurs d’emparament constitucional
 384 Conflicte en defensa de l’autonomia local
 385 Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 394 Pla de treball
 395 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
 401 Declaracions i manifestacions institucionals

 5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

 221 Norma de règim interior
 230 Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
 231 Nomenament dels diputats interventors
 232 Liquidació del Pressupost
 233 Pressupost de la Sindicatura de Comptes
 235 Informe dels diputats interventors
 500 Procediment per a la provisió de llocs de treball
 501 Procediment per a la selecció de personal del Parlament
 600 Contractació administrativa
 610 Contractes d’obres
 615 Contractes de serveis
 620 Contractes de subministraments
 625 Contractes de dret civil
 630 Contractes privats

 6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS 
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS

 234 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
 336 Declaració sobre la situació patrimonial
 396 Composició del Ple del Parlament
 397 Composició de la Diputació Permanent
 398 Composició de la Mesa del Parlament
 399 Composició del grup parlamentari
 400 Composició de la Comissió
 402 Composició de les comissions permanents legislatives
 403 Composició de les comissions permanents no legislatives
 404 Composició de les comissions creades per llei
 405 Composició de les comissions permanents de legislatura
 406 Composició de les comissions d’estudi
 407 Composició de les comissions d’investigació
 408 Distribució de representants en els òrgans
 409 Composició de les subcomissions i els grups de treball
 410 Composició de les comissions legislatives
 411  Composició de les comissions de seguiment
 412 Composició de les comissions creades per llei o reglament
 413 Composició dels intergrups
 414 Composició d’altres òrgans

TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;  

els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.
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