
VÍCTOR GARCÍA  

Aquest mes d’abril el Parla-
ment ha admès a tràmit pel
procediment d’urgència el

Projecte de Llei del Protectorat de
Fundacions i Associacions d’Utilitat
Pública que va ser aprovat pel Go-
vern el passat 23 de març. El nou
text estableix l’objecte i l’àmbit
d’actuació del Protectorat, regula
els instruments de control per ga-
rantir el compliment de la voluntat
fundacional i el bon ús dels recursos
públics, i inclou un conjunt de mesu-
res per potenciar la transparència
de les entitats.

Entre els aspectes més rellevants
d’aquesta normativa podem as-
senyalar:

Ampliació de les funcions del
protectorat relatives a les associa-
cions declarades d’utilitat pública.

Obligació d’informar sobre l’acu-
mulació de càrrecs en els òrgans de
govern d’entitats vinculades.

Incorporació de la figura del ba-
lanç social com a instrument a tra-
vés del qual les fundacions pro-
porcionen voluntàriament a la ciu-
tadania i als donants, informació
suficient per avaluar la coherència
de la seva actuació i l’adequació

dels resultats a les finalitats funda-
cionals.

Obligació de lliurar al Protecto-
rat els comptes anuals de les enti-
tats vinculades. Les associacions
d’utilitat pública i les fundacions
que tinguin entitats vinculades han
de presentar els comptes anuals
d’aquestes entitats juntament amb

els seus comptes.
Funcions del Protectorat: entre les

funcions del Protectorat destaquem
algunes com les de suspendre la pu-
blicitat dels comptes de l’entitat,
demanar una auditoria de comptes,
instar una intervenció de caràcter
judicial, demanar la suspensió de
patrons, impugnar acords i actes de

l’òrgan de govern, exercir l’acció de
responsabilitat contra els patrons,
sancionar les entitats,...

Mesures d’autoavaluació: el Pro-
tectorat fomentarà la creació d’òr-
gans de control intern en el si de les
entitats i l’avaluació del control de
qualitat.

Des de la Coordinadora Catalana
de Fundacions es van plantejar al
seu moment diverses esmenes al
text de l’Avantprojecte, deixant
constància del fort caràcter inter-
vencionista d’aquesta norma i en
aquesta mateixa línia, va proposar
la supressió d’unes de les novetats
més controvertides i més critica-
des des del sector, com és el de la
introducció, per primer cop, d’un
règim sancionador que contempla
multes que van des dels 300€ als
9.999€ per infraccions tals com 
la de no presentar els comptes
anuals dins de termini, sol·licitar
la inscripció dels càrrecs de la
junta o del patronat tres mesos
després de l’adopció de l’acord, o
incomplir el deure de demanar au-
torització o de comunicar al pro-
tectorat els actes i acords en relació
amb els quals la llei estableix
aquesta obligació. 

En aquest apartat cal destacar
també que la fundació que resulti
sancionada podrà exercir l’acció de
rescabalament per l’import de les
sancions respecte dels patrons i les
persones amb funcions de direcció,
sempre que es pugui determinar la
seva responsabilitat individual.

Finalment, en el termini de divuit
mesos des del moment de la seva
entrada en vigor, el Protectorat
prepararà un inventari de les fun-
dacions inscrites que es trobin en
situació d’inactivitat podent instar
la dissolució de la fundació davant
l’autoritat judicial.
A partir d’ara el projecte de llei
haurà de seguir el seva respectiva
tramitació parlamentaria amb la pre-
sentació i aprovació de les possibles
esmenes que puguin presentar els
diferents grups parlamentaris abans
de la seva aprovació i publicació 
definitiva.

Per a més informació, es pot consul-
tar el text del projecte i els tràmits de
l’expedient parlamentari a la web
www.parlament.cat. També, contac-
tar amb el Departament Jurídic de
Suport Associatiu, tel. 93 474 74 74
o escriure a info@suport.org. 

Educació ambiental, inserció laboral...
Vivim lluny i d’esquena a la natura i desconeixem cada 
vegada més els seus processos, els seus encants i els seus
secrets. Per això va néixer  el Centre d’Apropament a la Na-
tura, una associació sense ànim de lucre, ubicada a una
granja ecològica,  que ofereix a petits i grans la possibilitat
de descobrir, tocar, veure, escoltar i viure la natura a través
d’activitats, tallers, visites d’un dia i casals d’estiu a les
nostres instal·lacions. Les activitats que us proposem us
aproparan a la vida dels animals, des dels més estranys i
exòtics als més corrents que trobem a les cases de pagès.
Paral·lelament als diferents projectes d’educació ambien-
tal, també se’n desenvolupen altres com la inserció laboral
de persones amb discapacitats psíquiques, animació de
gent gran a centres geriàtrics i la producció ecològica de
carn de pollastre.

Casa La Granja s/n - Paratge El Mojal - 08670 Navàs  
Tel. i Fax: 93 839 29 40 
granjanatura@hotmail.com - www.granjanatura.com

Una entitat formada per voluntaris/es
L’associació Espluga Viva la formen tres grups/entitats: Agrupa-
ment Escolta Espluga Viva; Centre Excursionista Esplugues i TiC
Tradicions i Costums, amb 36 anys d’història i amb una clara vo-
cació de servei públic. El seu lema és "Centre d’activitats de
muntanya, escoltes, de lleure i culturals". A part d’aquestes tres
entitats, l’associació ofereix uns serveis destinats als infants i jo-
ves en el temps de lleure per contribuir a la seva formació i edu-
cació en valors. Cal afegir tot els components socioculturals que
els acompanyen en el seu projecte i que estan directament rela-
cionats amb el concepte de voluntariat. L’associació vol donar, a
cada moment, una resposta cívica i solidària a les necessitats i
inquietuds de la societat, alhora que vol formar part en la confi-
guració de Catalunya com un país amb identitat pròpia. Volen 
facilitar i canalitzar la participació ciutadana i contribuir a la 
formació d’una societat forta, plural i amb capacitat de resposta. 

C. Sant Francesc Xavier, 7-9. 08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 473 39 09  secretaria@esplugaviva.cat  
www.centreexcursionistaesplugues.cat

Dedicats al circ i la cultura popular 
El projecte de l’entitat es la dinamització comunitària i sociocul-
tural, mitjançant la producció i distribució pròpia d’espectacles,
la programació cultural continuada i la formació i el circ social.
L’Ateneu Popular 9 Barris ha estat el catalitzador, el laboratori i
el principal mitjà de difusió del circ contemporani, amb el Circ
d’Hivern des de 1996. Cada any, s’ofereix un espectacle, per a
tots els públics i amb participació majoritària de persones vin-
culades a l’Ateneu. D’altra banda, hi ha els Combinats de Circ,
que són espais per al foment de la creació i que apleguen bona
part del sector de les arts del circ i del carrer de Barcelona, amb
tres produccions/any. També s’ha impulsat, en el marc del pro-
jecte "circ social", l’escola infantil i juvenil de circ, els tallers de
circ i el taller circ Èxit, aquest darrer amb la col·laboració del
Consorci d’Educació de Barcelona. Amés, l’Ateneu realitza una
programació continuada i en diferents formats d’espectacles.

C. Port Lligat, 11-15 - 08042 Barcelona
Tel. 93 353 95 16 
coordinacio@ateneu9b.net

FLAIX ASSOCIATIU
Centre d’Apropament a la Natura - La Granja L’Espluga Viva Ateneu Popular de Nou Barris 

Els infants coneixen els animals Conèixer el país amb l’excursionisme  La participació dels socis és entusiasta
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El Parlament de Catalunya debatrà sobre les fundacions
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DESPRÉS DEL TERRATRÉMOL DEL CAS MILLET 

El Govern ha portat el Projecte de
Llei de Fundacions al Parlament   
El món fundacional preocupat per l’excés d’intervencionisme de l’Administració 
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