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DICTAMEN 9/2012 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació 
del Text refós de la Llei de caixes d’estalvi de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març. 
 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 26 de juny de 2012, aprova el següent 
 
 
 
DICTAMEN 
 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 11 de juny de 2012 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió 
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de 
l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes 
d’estalvi de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març.  
 
L’Avantprojecte de llei es va acompanyar d’una memòria general i d’una 
memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 21 de juny i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, dos articles, dues disposicions 
addicionals, dues disposicions transitòries i una disposició final.  
 
En el preàmbul es descriu el marc normatiu en què s’insereix l’Avantprojecte 
de llei. 
 
L’article 1 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’estalvi de Catalunya. 
S’introdueix que hauran de transformar-se en fundacions especials les 
caixes d’estalvis que participin en un sistema institucional de protecció o que 
estiguin participades pel Fons de reestructuració ordenada bancària i 
redueixin la seva participació en l’entitat bancària de manera que no arribés 
a tenir el control o reduís la seva participació per sota del 25%. 
 
L’article 2 incorpora un nou capítol al Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març, 
on es regulen les fundacions especials. Aquest nou capítol inclou els articles 
del 61 al 69. En l’article 61 es regula el règim de les fundacions especials. 
L’article 62 estableix quina denominació han de fer constar aquestes 
fundacions especials. En l’article 63 es regulen els òrgans de govern. En 
l’article 64 s’estableix la composició del Patronat. En l’article 65 es regula el 
nomenament i l’acceptació dels membres del Patronat i la durada del seu 
mandat. L’article 66 regula l’elecció i alguna de les funcions del president o 
presidenta; es preveu que els estatuts puguin regular la figura del 
vicepresident/a. L’article 67 estableix que l’Administració exercirà les 
funcions de control sobre les fundacions especials. L’article 68 estableix 
l’àmbit d’aplicació del règim de les fundacions especials. En l’article 69 es 
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regula el procediment de transformació en fundació especial. 
 
La disposició addicional primera estableix un termini de sis mesos perquè 
les entitats afectades pel que disposa el capítol IX adoptin un acord per 
aplicar-ho. 
 
La disposició addicional segona regula els òrgans de govern de les caixes 
que actuen per exercici indirecte, però que no arriben per si mateixes a 
complir els requisits necessaris per portar a terme l’exercici indirecte. 
 
La disposició transitòria primera estableix quins òrgans s’han de mantenir, 
en el procés de transformació a fundacions de caràcter especial, per vetllar 
per a l’aplicació de l’obra social. 
 
La disposició transitòria segona estableix un termini de sis mesos per 
adaptar la denominació de les fundacions vinculades a les caixes d’estalvis 
existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.  
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la Llei l’endemà de la seva 
publicació al DOGC. 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. En relació amb l’Avantprojecte de llei, el CTESC recomana que 
s’aclareixi qui constitueix una caixa d’estalvi i qui constitueix una fundació 
especial, a fi de garantir la transparència. En aquest sentit, també considera 
que els òrgans de govern d’unes i altres entitats han d’estar perfectament 
definits i diferenciats.  
 
Segona. El CTESC considera que s’hauria d’establir el procediment i els 
supòsits en què una fundació especial es pugui convertir en fundació de 
règim comú, regulada en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC recomana que es modifiqui el primer paràgraf del preàmbul, 

ja que la relació de normes que se citen porta a confusió sobre el marc 
normatiu que dóna lloc a l’Avantprojecte de llei. Es considera que, per a 
una millor comprensió, es podria fer una relació temporal de les normes 
esmentades. 
 

2. En el segon paràgraf del preàmbul, el CTESC recomana substituir la 
paraula “rectificat” per la paraula “modificat”. 

 
3. El CTESC recomana que, en l’article 1 de la norma, es revisi la redacció 

de l’article 9 ter 1 a), atès que es diu que “les caixes que actuen per 
exercici indirecte sense complir els requisits necessaris per portar a 
terme l’exercici indirecte”.  

 
4. En relació amb l’article 1, el CTESC proposa la modificació de l’apartat 2 

de l’article 9 per tal de preveure que la pèrdua del control i la reducció 
de la participació per sota del 25% sigui del conjunt d’entitats del 
Sistema institucional de protecció (SIP) i no entitat per entitat.  

 
5. En relació amb l’article 1, pel que fa a l’article 9.3, el CTESC considera 

que la creació de la figura de la fundació especial sorgeix de les caixes 
que no poden actuar com a entitat de crèdit, per la qual cosa es proposa 
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que les entitats que exerceixen activitat financera no puguin constituir 
una fundació especial. 

 
6. En l’article 2, quan incorpora l’article 61 al Text refòs, el CTESC 

considera que caldria aclarir la redacció del paràgraf tercer, atès que si 
hi ha transformació en fundació especial continua tenint personalitat 
jurídica i, per tant, la totalitat del patrimoni.  

 
7. En l’article 2, quan incorpora l’article 61 al Text refòs, el CTESC entén 

que si ha un procés de transformació en fundació especial, aquesta 
deixa de ser una entitat de crèdit i, per tant, una caixa d’estalvis, per la 
qual cosa es proposa la supressió del paràgraf cinquè. 

 
8. En l’article 2, quan incorpora l’article 63 al Text refòs, el CTESC 

considera que la redacció d’aquest article no deixa clar quins han de ser 
els òrgans de govern de la fundació especial, per la qual cosa es 
recomana que s’estableixin clarament els mínims òrgans de govern de 
la fundació especial.  

 
9. En l’article 2, quan incorpora l’article 63 al Text refòs, el CTESC 

recomana que se suprimeixi la remissió que es fa, en el paràgraf quart, 
a l’article 36 quarter per regular les funcions del Patronat, ja que en 
aquest article no s’estableixen les funcions. 

 
10. En l’article 2, quan incorpora l’article 63 al Text refòs, el CTESC 

recomana traslladar el segon paràgraf al final de l’article. 
 

11. En relació amb l’article 2, quan incorpora l’article 64 al Text refòs, el 
CTESC constata que en el Patronat de la fundació de caràcter especial 
desapareix la representació dels treballadors i la dels impositors que 
tenien representació en les òrgans de govern de les caixes. El CTESC 
proposa la incorporació al Patronat de persones designades per les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives. 

 
12. En relació amb l’article 2, quan incorpora l’article 64 al Text refòs, el 

CTESC recomana que s’aclareixi què s’entén per “entitats privades 
aportadores de recursos”. 

 
13. En relació amb l’article 2, quan incorpora l’article 64 al Text refòs, el 

CTESC considera que existeix una excessiva discrecionalitat en la 
inclusió de persones de reconegut prestigi proposades per la resta de 
grups del Patronat i per tant demana  que es defineixi i concreti l’apartat 
d).  

 
14. En relació amb l’article 2, quan incorpora l’article 64 al Text refòs, que 

regula la composició del Patronat, el CTESC considera que s’hauria de 
donar un pes més important a les entitats fundadores, en lloc del grup c) 
o alternativament es proposa que tots els grups tinguin el mateix 
nombre màxim potencial de membres. 

 
15. En relació amb l’article 2, quan incorpora l’article 65 al Text refòs, el 

CTESC considera que s’hauria d’introduir que les persones físiques 
només podran formar part del Patronat per dos mandats seguits i que 
no podran formar-ne part un altre cop fins que no hagi transcorregut un 
altre mandat complet. 
 

16. En l’article 2, quan incorpora l’article 66 al Text refòs, el CTESC 
recomana substituir “segons el que preveu” per “entre els grups que 
preveu”.  
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17. En l’article 2, quan incorpora l’article 67 b) al Text refòs, el CTESC 
considera que no està suficientment justificat que hi hagi d’haver un 
control de les fundacions especials pel departament competent en 
caixes d’estalvis, atès que aquestes ja no ostenten la condició d’entitat 
de crèdit.  

 
18. En l’article 2, quan incorpora l’article 68 al Text refòs, el CTESC 

considera desproporcionat que a totes les dissolucions i liquidacions de 
caixes se’ls apliqui automàticament el règim de les fundacions 
especials, per la qual cosa es recomana la concreció dels diferents 
supòsits que es puguin donar. 

 
19. En l’article 2, quan incorpora l’article 68 al Text refòs, el CTESC proposa 

la supressió del segon paràgraf, atès que el caràcter impositiu d’aquest 
precepte podria perjudicar operacions de fusió d’entitats. 

 
20. En l’article 2, quan incorpora l’article 69 al Text refòs, el CTESC 

considera que caldria millorar la redacció d’aquest article, ja que no 
queda massa clar que és el que es vol regular amb l’expressió “es farà 
constar a l’ordre del dia les propostes d’acord a adoptar”. Tal i com 
estableix l’article 6 del Reial decret llei 11/2010, l’Assemblea general ha 
d’acordar la transformació en fundació especial i la constitució de la 
fundació amb l’aprovació dels estatuts i la designació del Patronat. 

 
21. En l’article 2, quan incorpora l’article 69 al Text refòs, el CTESC 

considera que s’hauria de regular si, d’acord amb el que estableix 
l’article 1 que modifica l’article 9 ter apartat 4, l’autorització del Govern 
ha de ser prèvia a la convocatòria d’assemblea o posterior a la mateixa, 
i també si ha de ser abans o després de l’atorgament de l’escriptura de 
transformació.  

 
22. El CTESC recomana que es revisi la redacció de la Disposició 

addicional primera quan es refereix a que “hauran d’adoptar l’acord 
corresponent per a la seva aplicació”.  
 

23. El CTESC recomana que es revisi la redacció de la disposició addicional 
segona atès que es diu que “les caixes que actuen per exercici indirecte 
sense complir els requisits necessaris per portar a terme l’exercici 
indirecte”.  

 
24. En la disposició addicional segona el CTESC recomana que es revisi i 

es modifiqui, si escau, la  frase “no arribi per si mateixa a complir per si 
sola”. 

 
25. El CTESC recomana que s’enumerin les dues disposicions transitòries, 

amb el mateix format que s’han enumerat les disposicions addicionals. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes 
d’estalvi de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març i 
sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el 
present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 26 de juny de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
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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.  
 
 
Preàmbul 
 
La disposició final setzena del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, que va modificar 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 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 modificat 
per Decret llei 5/2010, de 3 d’agost. 

Aquesta reforma fa també inaplicables alguns dels preceptes del Decret 164/2008, de 
26 d'agost, pel qual es regulen la composició i el funcionament dels òrgans de govern 
de les caixes d'estalvis de Catalunya, que haurà de ser igualment rectificat. 

I el més recent Reial decret llei 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del sector 
financer ha tornat a modificar la redacció dels articles 5 i 6 del ja esmentat Reial decret 
llei 11/2010, i al seu torn s’ha vist encara matisat per la disposició final primera del 
Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la protecció de 
deutors hipotecaris sense recursos 

En el seu moment, la promulgació del 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, creant una diferenciació substancial entre les caixes que exerceixen o 
controlen l’entitat que exerceix l’activitat financera i les que han deixat de fer-ho. Per a 
aquest darrer cas, s’estableix la necessària transformació en fundació especial. 
 
Mentre la Llei 36/2010, de 22 d’octubre, només va variar les disposicions transitòries 
del Reial decret llei 11/2010, el Reial decret llei 20/2011 ha matisat l’obligació de 
convertir-se en fundació especial només a aquelles que ja han perdut el control de 
l’entitat financera en que participen, considerant aquest control 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 legislació 
mercantil  en matèria comptable per a la seva harmonització internacional amb base a 
la normativa de la Unió Europea. 
 
Davant les noves disposicions de la normativa estatal, que estableixen que algunes 
caixes d’estalvis hagin de transformar-se 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 corresponents, i la qualificació per part dels ens i registres 
administratius competents.  
 
En aquest sentit, la present llei formula la regulació essencial 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 objecte 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 competent en matèria de caixa 
d’estalvi, que vetllarà per la continuació de l’obra social en la seva vessant econòmica. 
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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: 

"Transformació en fundació de caràcter especial 

1. Les Caixes d'Estalvis podran acordar la segregació de les seves activitats 
financeres i benèfic-socials mitjançant el règim previst en aquest article en els 
següents casos: 

a) En cas d'exercici indirecte de la seva activitat financera mitjançant una entitat 
bancària, en què no arribi per si mateixa a complir els requisits necessaris per a portar 
a terme l’exercici indirecte. 

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 la caixa d'estalvis que participa en un sistema institucional de protecció o ha 
resultat participada pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària reduís la seva 
participació en l'entitat bancària, de manera que no arribés a tenir el control de la 
mateixa, en els termes de l’article 42 del Codi de Comerç, o reduís la seva participació 
per sota del 25 per 100, haurà de renunciar a l'autorització per actuar com a entitat de 
crèdit segons el que preveu la Llei d'ordenació bancària de 31 de desembre de 1946 i 
transformar-se en fundació especial. 

A tal efecte 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 desenvolupament de les seves 
finalitats socials, per a la qual cosa podrà dur a terme la gestió de la seva cartera de 
valors i ingressos. La fundació haurà de destinar a la seva finalitat benèfica social el 
producte dels fons, participacions i inversions que integri el seu patrimoni.  

3. Aquelles caixes que només exerceixen l’activitat financera per mitjà d’un sistema 
institucional de protecció - SIP, encara que mantinguin el control sobre l’entitat 
bancària creada, poden constituir-se també en fundacions especials o poden optar per 
constituir una fundació especial, a efectes d’obtenir tots els beneficis, especialment els 
de caràcter fiscal, que la normativa els atorgui. 

4. Les transformacions de caixes d'estalvis en fundacions especials han de ser 
autoritzades pel Govern de la Generalitat. 

5. El procés de transformació sempre ha de ser controlat per un representant de la 
Generalitat de Catalunya, nomenat pel Govern de la Generalitat, el qual ha d'actuar 
sota la dependència directa del Govern.” 
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Article 2 

Inclusió d’un nou capítol al Text refós de la Llei de caixes 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 legislatiu 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 transformació, forçosa o 
voluntària, de caixes d’estalvis, d’acord 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 llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

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

El seu patrimoni, en el moment de transformació en fundació especial, comptarà amb 
els actius de la caixa d’estalvis, incloent en el seu cas la titularitat de les accions de les 
entitats financeres per mitjà de les quals han exercit indirectament la seva activitat i, en 
tot cas, per la resta d’actius 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 despeses ordinàries de l’obra social, diners o béns que cobreixin 
l’import d’aquestes durant els tres anys posteriors a la transformació. 

En el cas que la caixa conservi la seva personalitat, podrà mantenir la titularitat de les 
accions de l’entitat financera, però en tot cas atribuirà el seu usdefruit i la resta d’actius 
a la fundació de caràcter especial. 

 

Article 62 

Denominació 
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En la denominació, que no haurà d’induir a confusió sobre 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’expressions com “antiga” o 
concepte equivalent. 

 

Article 63 

Òrgans de govern 

Els òrgans de govern de la fundació especial, apart del seu Patronat que és l’òrgan 
corporatiu que regeix i és responsable màxim del govern i administració de la 
Fundació, seran els que es determinin estatutàriament d’acord amb la regulació de les 
fundacions al Codi civil de Catalunya. 

El director o directora general de la fundació especial exercirà les funcions que 
determinin els estatuts i assistirà amb veu i sense vot a les reunions del Patronat i 
també a la dels altres òrgans corporatius de la fundació especial sempre que el 
Patronat estimi oportuna la seva assistència.  

El Patronat, en la seva primera sessió celebrada a partir de cada renovació, elegirà el 
seu president o presidenta i eventualment un vicepresident o vicepresidenta. 

Les funcions del patronat seran les que s’han previst per aquest òrgan a les 
fundacions i les que corresponen a la Comissió d’Obra Social a la l’article 36.quater del 
present text refós. 

El director o directora general serà designat pel Patronat. 

El càrrec de director o directora general serà incompatible amb el de membre del 
Patronat i la persona que hagi exercit com a director o directora general només podrà 
ser nomenat patró o patrona transcorreguts dos anys des del seu cessament com a 
director o directora general. 

 

Article 64  

Composició del patronat 

El Patronat serà format per un màxim de vint membres, i la seva composició haurà 
d’estar en tot moment formada per una majoria de persones físiques i jurídiques 
privades les quals hauran de sumar un percentatge superior al 75% del total nombre 
de patrons  a cada moment.  

Es procurarà que en tot cas els patrons siguin entitats i persones rellevants en tasques 
culturals, científiques, benèfiques, 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 i/o relacionats amb la fundació especial i amb un nombre màxim de membres 
com es detalla: 
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a) entitats, públiques o privades, fundadores i/o de llarga tradició en el govern de la 
caixa d’estalvi.  

b) entitats privades aportadores de recursos. 

c) entitats privades que promoguin 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 desenvolupar. 

d) persones 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 
superar el total de vint membres establert. 

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 
332-4 del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.  

L’acceptació del càrrec s’ajustarà al que preveu l’article 332-5 del Codi civil de 
Catalunya. 

La durada del mandat dels membres del Patronat es fixarà en els estatuts de la 
fundació i en cap cas podrà superar els quatre anys i les entitats representades no 
podran proposar per tercera vegada a persones que ja hagin format part del patronat 
per dos mandats seguits, fins que no hagi transcorregut un altre mandat complet. 

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 segons el que preveu l’article 64, apartats c) i d) d’aquest text, convocarà les 
sessions i serà la més alta representació de la fundació. Els estatuts podran preveure 
l’existència d’un vicepresident o vicepresidenta, que, en cas d’absència o 
impossibilitat, substituirà al president o presidenta. 

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.  
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b) El Departament competent en matèria de caixes d’estalvi en els termes en que es 
preveu a la present llei respecte del seu objecte i activitat, així com del seu pressupost. 

 
Article 68 
 
 
Aplicació del règim de les fundacions especials 

Aquest capítol sobre el règim de les fundacions especials resultarà aplicable pel que fa 
a la denominació, òrgans de govern i supervisió, a totes les fundacions que, com a 
conseqüència de la dissolució i liquidació d’una caixa o per qualsevol altre motiu 
derivat de la normativa de caixes, resultin receptores de béns o actius de caixes 
d’estalvi o afectes a l’obra social d’una caixa d’estalvi, directament o indirecta. En 
aquests casos, les fundacions receptores passaran automàticament a ser 
considerades fundacions de caràcter especial, havent de regir-se per les provisions 
d’aquest Capítol. 

En cas de fusió d’entitats, si una o més d’elles tenien el caràcter de fundació especial i 
es subjectava al que disposa el present text refós, l’entitat resultat de la fusió també 
s’hi subjectarà. 

 

Article 69 

Procediment de la transformació 

El Consell d’Administració ha de convocar l’Assemblea General, i a tal efecte, com a 
mínim, farà constar a l’ordre del dia les propostes d’acord a adoptar per l’Assemblea 
relatives a la transformació en fundació especial, redacció 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 termini 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’Administració vetllarà per la 
conservació del patrimoni i acordarà les mesures imprescindibles d’administració. 

 

Disposició addicional primera 

Aquelles entitats afectades pel que es disposa al capítol 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 l’aplicació en la primera 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 Catalunya. 
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Disposició addicional segona 

Les caixes que actuen per exercici indirecte, però no arribi per si mateixa a complir per 
si sola els requisits necessaris per a portar a terme l’exercici indirecte tenen com a 
òrgans de govern l’Assemblea General, el Consell d’Administració i, potestativament, 
la Comissió de control, adaptats en la seva composició i funcions a l’activitat exercida. 
Poden tenir un òrgan unipersonal de direcció ordinària, que no tindrà funcions ni 
responsabilitats directes sobre l’activitat bancària, sinó especialment sobre l’activitat 
d’obra social. 

L’Assemblea General, en el mateix supòsit referit al paràgraf anterior, tindrà la 
representació prevista a l’article 15 i següents del present text refós, d’acord amb els 
percentatges que estableixi el reglament. 

 

Disposició transitòria   

1. Aquelles caixes que s’hagin de transformar en fundacions especials, per raó que no 
mantinguin el control sobre les entitats financeres en què participen i per mitjà de les 
quals actuaven en forma indirecta, mentre no hagin completat la transformació, 
mantindran en el seu cas com a òrgans de govern l’Assemblea General, el Consell 
d’Administració i la Comissió de control que vetllarà per les aplicacions a obra social, 
adaptats en la seva composició i funcions a l’activitat exercida. Poden tenir també un 
òrgan unipersonal de direcció ordinària, que no tindrà funcions ni responsabilitats 
sobre l’activitat financera, sinó només sobre l’activitat d’obra social. 
 
2. La denominació de les fundacions vinculades a les caixes 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 publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin 
al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. 

 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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