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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 del text refós 
de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, de l’11 
de març
Tram. 200-00021/09

Text presentat
Reg. 72273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.07.2012

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre d’al
tres, l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement s’a
prova l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós 
de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març i se l’autoritza per
què el presenti al Parlament, tot sol·licitant la seva trami
tació en lectura única, d’acord amb el que estableix l’arti
cle 126 del Reglament del Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el 3 de juliol de dos mil dotze.

Barcelona, 3 de juliol de 2012

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern

Projecte de llei de modificació del Text refós 
de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març

Preàmbul

El Reial decret llei 11/2010, de 9 de juliol, dels òrgans 
de govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes 
d’estalvi va variar substancialment l’anterior regulació 
bàsica que havia fixat la Llei estatal 31/1985, de 2 d’agost, 
de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors 
de les caixes d’estalvis, tot creant una diferenciació subs
tancial entre les caixes que exerceixen o controlen l’enti
tat que exerceix l’activitat financera i les que han deixat 
de ferho. Per a aquest darrer cas, s’estableix la necessà
ria transformació en fundació especial.

La Llei 36/2010, de 22 d’octubre, del Fons per a la Pro
moció del Desenvolupament només va variar les dispo
sicions transitòries del Reial decret llei 11/2010, de 9 de 
juliol, d’òrgans de govern i altres aspectes del règim jurí
dic de les caixes d’estalvi, mentre que el Reial decret llei 

20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en ma
tèria pressupostària, tributària i financera per a la correc
ció del dèficit públic ha matisat l’obligació de convertirse 
en fundació especial per a aquelles que ja han perdut el 
control de l’entitat financera en què participen, tot con
siderant que aquest control es produeix si es dóna algun 
dels requisits previstos a l’article 42 del Codi de Comerç, 
en la seva redacció conferida per l’article 1.2 de la Llei 
16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legis
lació mercantil en matèria comptable per a la seva har
monització internacional amb base a la normativa de la 
Unió Europea.

Més recentment, el Reial decret llei 2/2012, de 3 de fe
brer, de sanejament del sector financer ha modificat la 
redacció dels articles 5 i 6 del ja esmentat Reial decret 
llei 11/2010, de 9 de juliol, que al seu torn s’ha vist enca
ra matisat per la disposició final primera del Reial decret 
llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la pro
tecció de deutors hipotecaris sense recursos.

La disposició final setzena del Reial decret llei 20/2011, 
de 30 de desembre, que va modificar el Reial decret llei 
11/2010, de 9 de juliol, dels òrgans de govern i altres as
pectes del règim jurídic de les caixes d’estalvi obliga a 
modificar novament, pel seu caràcter bàsic, el Text refós 
de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març, que ja s’havia mo
dificat per Decret llei 5/2010, de 3 d’agost.

Aquesta reforma fa també inaplicables alguns dels pre
ceptes del Decret 164/2008, de 26 d’agost, pel qual es re
gulen la composició i el funcionament dels òrgans de go
vern de les caixes d’estalvis de Catalunya, que haurà de 
ser igualment modificat.

Davant les noves disposicions de la normativa estatal, que 
estableixen que algunes caixes d’estalvis han de transfor
marse en fundacions de caràcter especial, cal procedir 
a desenvolupar un marc legal per a garantir i facilitar la 
presa de decisions per part dels òrgans corporatius cor
responents i la qualificació per part dels ens i registres 
competents.

En aquest sentit, la present Llei formula la regulació es
sencial del seu règim, tant pel que fa a la normativa del 
procés de transformació en sí mateix, com pel que fa a 
peculiaritats del seu règim, per raó del seu origen i objec
te específic. El control d’aquestes fundacions s’exerceix 
pel Protectorat, d’acord amb les disposicions del llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya i per l’òrgan compe
tent en matèria de caixes d’estalvis, que vetlla per la con
tinuació de l’obra social en la seva vessant econòmica.

Vist el dictamen emès pel Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya, així com l’informe favorable de la 
Comissió de Govern Local,

Article 1

Modificació del Text refós de la Llei de caixes d’estalvis 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 
de març

Es modifica l’article 9 ter del Decret legislatiu 1/2008, 
d’11 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
caixes d’estalvis de Catalunya, amb el text següent:
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«Transformació en fundació de caràcter especial

1. Les caixes d’estalvis podran acordar la segregació de 
les seves activitats financeres i beneficosocials mitjançant 
el règim previst en aquest article en els següents casos:

a) En cas d’exercici indirecte de la seva activitat finance
ra, mitjançant una entitat bancària, quan deixi de com
plir per si mateixa els requisits necessaris per a aquesta 
modalitat.

b) Com a conseqüència de la renúncia a l’autorització per 
actuar com a entitat de crèdit i en els altres supòsits de 
revocació.

c) Com a conseqüència de la intervenció de l’entitat de 
crèdit en els supòsits previstos en la Llei 26/1988, de 29 de 
juliol, de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.

2. Si les caixes d’estalvis que participen en un sistema ins
titucional de protecció o són participades pel Fons de Re
estructuració Ordenada Bancària reduïssin la seva parti
cipació en l’entitat bancària, de manera que no arribessin 
a tenir el control de la mateixa, en els termes de l’article 
42 del Codi de Comerç, o aquesta participació quedés per 
sota del 25%, renunciaran a l’autorització per actuar com 
a entitats de crèdit, segons el que preveu la Llei d’ordena
ció bancària de 31 de desembre de 1946, i es transforma
ran en fundacions especials.

A tal efecte, i llevat de que com a conseqüència de la se
va participació en un sistema institucional de protecció 
ja s’hagi efectuat, aquestes caixes d’estalvi traspassaran 
tot el patrimoni afecte a la seva activitat financera a una 
altra entitat de crèdit a canvi d’accions d’aquesta darrera 
i es transformaran en una fundació de caràcter especial 
perdent la seva condició d’entitat de crèdit.

La fundació centrarà la seva activitat en l’atenció i des
envolupament de les seves finalitats socials, per a la qual 
cosa podrà dur a terme la gestió de la seva cartera de va
lors i ingressos. La fundació haurà de destinar a la seva 
finalitat beneficosocial el producte dels fons, participa
cions i inversions que integrin el seu patrimoni.

3. Les transformacions de caixes d’estalvis en fundacions 
especials i les constitucions d’aquestes han de ser autorit
zades pel Govern de la Generalitat.

4. El procés de transformació sempre ha de ser controlat 
per un representant de la Generalitat de Catalunya, no
menat pel Govern de la Generalitat, el qual ha d’actuar 
sota la dependència directa del Govern.»

Article 2

Inclusió d’un nou capítol al Text refós de la Llei de cai
xes d’estalvis de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
1/2008, d’11 de març

S’incorpora un nou capítol IX al Text refós de la Llei de 
caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat per Decret legis
latiu 1/2008, d’11 de març, amb el text següent:

«Capítol IX. De les fundacions especials

Article 61. Règim de les fundacions especials

Les fundacions de caràcter especial resultants de la trans
formació, forçosa o voluntària, de caixes d’estalvis, d’a
cord amb el que disposa l’article 9 ter del present Text 

refós, es regiran pel que disposa el present capítol i, en 
allò que no sigui incompatible amb dita regulació, pel 
que preveu el Codi civil de Catalunya, relatiu a les per
sones jurídiques.

El seu objecte, d’acord amb el que disposin els seus es
tatuts, serà l’administració dels fons per obra social, in
closos els rendiments que puguin obtenir de les entitats 
financeres en què participen, així com altres transferèn
cies que puguin rebre, per dedicar els rendiments a l’obra 
social.

El seu patrimoni, en el moment de la transformació en 
fundació especial, comptarà amb els actius de la caixa 
d’estalvis, tot incloent la titularitat de les accions de les 
entitats financeres per mitjà de les quals han exercit indi
rectament la seva activitat i, en tot cas, per la resta d’ac
tius de la caixa d’estalvis que s’afectaven directament o 
indirecta a l’obra social.

Amb autorització de l’òrgan de control, es podrà aportar 
com a fons especial, afecte al manteniment de les despe
ses ordinàries de l’obra social, diners o béns que cobrei
xin l’import d’aquestes fins els tres anys posteriors a la 
transformació.

Article 62. Denominació

En la denominació, que no haurà d’induir a confusió so
bre la seva naturalesa jurídica, es farà constar l’esment 
“Fundació especial”. La referència a la caixa de la qual 
provingui tant sols serà acceptable si va precedida d’ex
pressions com “antiga” o concepte equivalent.

Article 63. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la fundació especial, a més del 
seu Patronat que és l’òrgan corporatiu que regeix i és res
ponsable màxim del govern i administració de la Funda
ció, seran els que es determinin estatutàriament d’acord 
amb la regulació de les fundacions al Codi civil de Ca
talunya.

El règim jurídic del director o directora general de la fun
dació especial, serà l’establert en els estatuts. Serà nome
nat pel Patronat i assistirà amb veu i sense vot a les seves 
reunions i a la dels altres òrgans corporatius de la funda
ció especial sempre que el Patronat estimi oportuna la se
va assistència; en tot cas, el càrrec serà incompatible amb 
el de membre del Patronat.

Article 64. Composició del patronat

El Patronat estarà format per un màxim de vint membres, 
persones físiques i jurídiques públiques i privades. Les 
privades hauran de sumar un percentatge superior al 75% 
del nombre total de patrons en cada moment.

Es procurarà que en tot cas els patrons siguin entitats i 
persones rellevants en tasques culturals, científiques, be
nèfiques, cíviques, econòmiques o professionals en els 
diferents àmbits en què es pretengui desenvolupar l’obra 
social de la fundació especial. En concret, els diferents 
patrons haurien de pertànyer als següents grups vinculats 
o relacionats amb la fundació especial i amb un nombre 
màxim de membres com es detalla:

a) persones jurídiques, públiques o privades, fundadores 
o de llarga tradició en el govern de la caixa d’estalvi o en
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titats públiques de base territorial amb presència a la ma
teixa.

b) persones jurídiques privades que realitzen activitats de 
mecenatge i aporten recursos a l’entitat.

c) persones jurídiques públiques o privades que promo
guin activitats similars o relacionades amb les que siguin 
objecte de la fundació especial, i que puguin aportar el 
seu coneixement i sinèrgies en l’àmbit d’actuació de la 
fundació i activitats o programes que es pretenguin de
senvolupar.

d) persones físiques de reconegut prestigi proposades per 
la resta de grups del Patronat.

Els estatuts han de concretar el nombre de membres de 
cada grup, que no poden superar els de cinc membres per 
als grups a), b) i d) ni el de deu en el cas del grup c), ni su
perar, en conjunt, el total de vint membres establert. Així 
mateix, els del grup d) no poden representar més del 50% 
del total de membres del patronat. Els estatuts preveuran 
que els patrons no participin en la presa de decisions de 
les que puguin resultar beneficiaris.

Article 65. Nomenament i acceptació dels membres del 
Patronat i durada del seu mandat

Estatutàriament, i atenent als grups previstos a l’article 
precedent, es decidirà també sobre el nomenament dels 
membres del Patronat, d’acord amb el que preveu l’article 
3324 del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques.

L’acceptació del càrrec s’ajustarà al que preveu l’article 
3325 del Codi civil de Catalunya.

Estatutàriament es regularà la durada del mandat dels 
membres del Patronat, si bé els membres escollits d’entre 
els grups c) i d) de l’article 64 d’aquesta Llei no podran 
actuar més de dos mandats consecutius.

Article 66. El president o presidenta i el vicepresident o 
vicepresidenta

El president o presidenta, que haurà de ser elegit entre els 
membres del Patronat escollits d’entre els grups c) i d) 
de l’article 64 d’aquesta Llei, és la més alta representació 
de la fundació. Estatutàriament es regularà el seu règim 
jurídic i el de nomenament, així com el del vicepresident 
o vicepresidenta, cas que el estatuts prevegin aquesta fi
gura.

Article 67. Funcions de control

El control de les fundacions especials es porta a terme 
per l’Administració de la Generalitat, mitjançant:

a) El departament competent en matèria de justícia en el 
termes de la legislació civil de Catalunya.

b) El departament competent en matèria de caixes d’es
talvi en els termes en que es preveu a la present llei res
pecte del seu objecte, activitat i continuïtat, així com del 
seu pressupost.

Article 68. Procediment de la transformació

El consell d’administració, obtinguda l’autorització de 
l’administració supervisora, ha de convocar l’assemblea 
general, i a tal efecte, com a mínim, farà constar a l’or
dre del dia la deliberació i votació sobre les propostes 

d’acord a adoptar relatives a la transformació en fundació 
especial, aprovació d’estatuts d’aquella fundació especial 
i designació dels seus patrons, als efectes de deliberació i 
votació per l’assemblea.

Els patrons així nomenats subscriuran, dins d’un termi
ni no superior a tres mesos des de la data de l’assembla 
general que l’hagi aprovat, l’escriptura de transformació 
en fundació especial, fent constar la seva acceptació dels 
càrrecs.

Fins a la constitució de la fundació, el consell d’adminis
tració vetllarà per la conservació del patrimoni i acordarà 
les mesures imprescindibles d’administració.

Article 69. Supòsit especial

Les caixes d’estalvis que mantinguin el control de l’enti
tat financera a la qual transfereixin la seva activitat, po
dran transformarse en fundacions de caràcter especial. 
També podran optar per constituir una fundació que ha 
de ser de caràcter especial, a la qual, com a mínim, li 
atribuirà l’usdefruit de les accions de l’entitat financera i 
de la resta d’actius de que sigui titular, amb reserva, previ 
informe de l’autoritat de control, del que sigui adequat, 
per tal d’assegurar el seu funcionament. En aquest darrer 
cas, la pèrdua per la caixa del control de l’entitat finance
ra, implicarà la seva dissolució i el traspàs de la totalitat 
del seu patrimoni a la fundació especial constituïda, en 
un termini no superior a 6 mesos.»

Disposició transitòria

1. Les caixes a que es refereix l’article 69 tindran en el 
seu cas com a òrgans de govern l’assemblea general i el 
consell d’administració, la composició dels quals, per raó 
de la variació de funcions, s’adequarà en via reglamen
tària.

2. Aquelles entitats afectades pel que es disposa al ca
pítol IX del Text refós de la Llei de caixes d’estalvis de 
Catalunya, introduït per aquesta Llei, hauran d’adoptar 
l’acord corresponent per a la seva aplicació en la prime
ra reunió dels seus respectius òrgans de govern i no més 
tard del termini de sis mesos a partir de la publicació de 
la present Llei al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

3. La denominació de les fundacions vinculades a les cai
xes d’estalvis existents en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, s’han d’adaptar al que disposa l’article 62, 
en la primera modificació estatutària que realitzin i no 
més tard de sis mesos des de la promulgació de la present.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’a
plicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els 
tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin com
plir.
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Antecedents del projecte de llei

1. Acord del Govern de 10.4.2012, pel qual s’aprova la 
memòria prèvia a l’inici de la tramitació

2. Versions principals del text:

– V2 Versió presentada l’audiència de la Caixa d’Estal-
vis Laietana, Catalunya Caixa i Caixa d’Estalvis Unió 
de caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, així com a La 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

– V3 Versió presentada a dictamen del CTESC i CG

– V4 Versió presentada per a la sessió del Govern del 
3.7.2012

3. Memòria general

4. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures pro
posades

5. Memòria de consultes, observacions, al·legacions i va
loració d’informes

– Annex 1: Nota del Departament de Justícia

– Annex 2 Certificat Consell Tècnic. Sessió 8.5.12, apar
tat II

– Annex 3: Informe de la Direcció General de Pressu
postos

– Annex 4: Al·legacions presentades per la Caixa d’Estal
vis Laietana, Catalunya Caixa, Caixa d’Estalvis Unió de 
caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa i Caixa Penedès

– Annex 5: Observacions de la Caixa d’Estalvis i Pen
sions de Barcelona

– Annex 6: Certificat Consell Tècnic: Sessió 5.6.2012, 
apartat III A

– Annex 7: Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya

– Annex 8: Certificat de l’Informe de la Comissió de Go
vern Local

– Annex 9: Informes de la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor de 29.6.2012

– Annex 10: Certificat Consell Tècnic: Sessió 26.6.2012. 
Apartat IV A

6. Informes jurídics

– Informe jurídic preliminar

– Informe jurídic final

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden és-
ser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de tramitació en lectura única da-
vant el Ple

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 72273)

D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a trà
mit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és en 
condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro
pera sessió.

Acord: Mesa del Parlament, 10.07.2012
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