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Projecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de
l’activitat de les Associacions declarades d’utilitat pública. (fulls 1 a
23)1
Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de
l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i les
Associacions Declarades d’Utilitat Pública. (fulls 24 a 30)
Avantprojecte de llei del protectorat de les fundacions i associacions
d’utilitat pública (V. 08.07.13). (fulls 31 a 44)
Memòria general de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
(fulls 45 a 55)
Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades de la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. (fulls 56 a 64)
Informe jurídic preliminar. (fulls 65 a 88)
Memòria valorativa de les observacions de l’informe jurídic preliminar.
(fulls 89 a 91)
Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació
de l’activitat de les associacions d’utilitat pública (V. 30.09.13). (fulls
92 a 112)
Informe de la Direcció General de Pressupostos. (fulls 113 a 116)
Memòria complementària a la memòria d’avaluació d’impacte de les
mesures proposades de la Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques. (fulls 117 a 118)
Observacions de l’Oficina del Govern. (fulls 119 a 121)
Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació
de l’activitat de les associacions d’utilitat pública (versió sotmesa a la
sessió del Consell Tècnic d’1 d’octubre de 2013 i als tràmits d’informació pública i audiència). (fulls 122 a 143)
Certificat de la sessió del Consell Tècnic d’1 d’octubre de 2013. (fulls
144 a 145)
Petició d’informe interdepartamental d’impacte de gènere. (fulls 146 a
147)
Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de les Dones. (fulls
148 a 153)
Tràmit d’informació pública i d’audiència. Edicte pel qual se sotmet a
informació pública l’Avantprojecte de llei. Escrits del director general
de Dret i d’Entitats Jurídiques, d’audiència a les entitats. Relació d’entitats i al·legacions rebudes.

Prenent com a referència la numeració del registre general del Parlament.
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16.1 Edicte pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei.
(fulls 154 a 158)
16.2 Escrits del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, d’audiència a
les entitats.
Relació d'entitats (fulls 159 a 184):
- Coordinadora Catalana de Fundacions
- Federació Catalana de Joves Cambres
- La Tutela, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats
Psíquics i de Persones Grans
- Fundació Bosch i Gimpera
- Fundació Oxfam Intermón
- Fundació Universitat Autònoma
- Fundació UOC
- Fundació Pompeu Fabra
- Fundació Jaume Bofill
- Fundació Privada Unió Catalana d'Hospitals
- Fundació Lluís Garulla .
- Fundació Joan Miró, Centre d'Estudis d'Art Contemporani
- Fundació lnstitut Guttmann
- Fundació lnstitut de Neurorehabilitació Guttmann
- Associació Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil
- Federació Diocesana de Pares de Família i Alumnes de Tortosa
- Federació d'Associacions de Discapacitats Físics i Orgànics MestralCocemfe
- Col·legi de Notaris de Catalunya
- Col·legi d'Economistes de Catalunya
- Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya
- Deganat Autonòmic deis Registradors de la Propietat i Mercantils de
Catalunya
- Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
- Federació de Municipis
- Associació Catalana de Municipis i Comarques
- Autoritat Catalana de Protecció de Dades
16.3 Al·legacions rebudes (fulls 185 a 232):
- Deganat Autonòmic deis Registradors de la Propietat i Mercantils de
Catalunya
- Oficina Antifrau de Catalunya
- Bufet Vallbé Advocats
- Associació Catalana de Municipis
- Coordinadora Catalana de Fundacions
- Autoritat Catalana de Protecció de Dades
16.4 Certificats del Serveis Territorials. (fulls 233 a 238)
17. Avantprojecte de llei del Protectorat de Fundacions i de verificació de
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública (V.
18.11.13). (fulls 239 a 262)
18. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, sobre
les consultes realitzades i les al·legacions presentades. (fulls 263 a
328)
19. Informe jurídic. (fulls 329 a 337)
20. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, sobre
l’informe jurídic. (fulls 338 a 339)
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21. Avantprojecte de llei del Protectorat de Fundacions i de verificació de
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública (V. CT
26.11.13). (fulls 340 a 363)
22. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 26 de novembre de 2013.
(fulls 364 a 365)
23. Ofici de sol·licitud de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya. (fulls 366 a 367)
24. Informe de la Direcció General de Pressupostos. (fulls 368 a 372)
25. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
complementari de la memòria d’observacions i al·legacions. (fulls 373
a 380)
26. Observacions de l’Oficina del Govern en relació amb les memòries de
l’Avantprojecte de llei. (fulls 381 a 385)
27. Dictamen 24/2013, sobre l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les
Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades
d’utilitat pública, emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social, en data 9 de desembre de 2013. (fulls 386 a 392)
28. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, sobre
les observacions formulades pel Consell de Treball, Econòmic i Social.
(fulls 393 a 402)
29. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
complementària de les memòries d’avaluació i d’impacte. (fulls 403 a
420)
30. Avantprojecte de llei del Protectorat de Fundacions i de verificació de
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública (V. 10.12.13
- Gov 17.10.13). (fulls 421 a 442)
31. Informe jurídic final. (fulls 443 a 450)
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