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D EPA RTA MENT
D E JU STÍCIA

D EPA RTA MENT
D E TREBA LL
D ECRET
205/1999, de 27 de juliol, de m odificació del
Decret 17/1982, de 28 de gener, sobre el calendari
de festes fixes i suplents.
E l D ecret 177/1980, de 3 d’octubre, va establir les festes fixes i les suplents del calendari
laboral de Catalunya després de la promulgació de l’E statut dels treballadors. A questa norma va ser modificada pel D ecret 17/1982, de 28
de gener, per adaptar-la a la legislació estatal i
a l’A cord de l’E stat espanyol amb la Santa Seu
de 3 de gener de 1979.
El calendari laboral per a l’any 2000 presenta
un problema que fins ara no s’havia donat, i que
no es tornarà a produir fins a l’any 2028, ja que
cap de les festes fixes, ni estatals ni catalanes, coincidirà en diumenge. Tres de les nostres festes
poden entrar al calendari sense problemes i una
s’hi pot incorporar fent ús de la facultat establerta en el darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 37 de l’E statut dels treballadors segons la
redacció que li va donar la reforma del 1994.
Però una de les nostres festes ha de quedar fora
del calendari oficial, i l’aplicació estricta del
D ecret 17/1982 no permetria que figurés al calendari el D illuns de Pasqua Florida.
En canvi, concorre la circumstància que el dia
24 de juny de l’any 2000, Sant Joan cau en dissabte. A més, les organitzacions patronals i sindicals han formalitzat un acord, en el si del Consell de Treball de Catalunya, a la sessió del dia
13 de juliol de 1999, que recomana que s’arribi als pactes necessaris per tal que el dia de Sant
Joan, 24 de juny de l’any 2000, no es treballi a
Catalunya, a fi de mantenir la integritat de les
festes catalanes més arrelades. Tot això fa que la
supressió d’aquesta festa fixa, només per a l’any
2000, produeixi menys inconvenients socials que
l’absència del Dilluns de Pasqua Florida del nostre calendari oficial de festes laborals.
Vistes les consideracions anteriors, s’ha cregut
convenient la modificació del Decret 17/1982 en
la forma esmentada.
A tès el que disposa l’article 11.2 de l’E statut
d’autonomia de Catalunya i l’article 37 de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, i el Decret 2001/
1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos;
A tès que s’ha donat audiència als agents socials representats al si del Consell de Treball de
Catalunya, a proposta del conseller de Treball
i d’acord amb el G overn,
D E CR E TO :
A rticle únic
L’article únic, apartat a) del D ecret 17/1982,
de 28 de gener, queda modificat en el sentit de
suprimir, només per a l’any 2000, com a festa
fixa, el dia 24 de juny, Sant Joan, malgrat que no
es treballarà segons l’acord assolit en el Consell
de Treball de Catalunya, en l’esmentada data de
13 de juliol de 1999.
D ISPO SICIÓ FINA L
A quest Decret entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació en el D O G C.
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Barcelona, 27 de juliol de 1999
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
I G NA SI F A R R E R E S I B O CH A CA
Conseller de Treball
(99.200.001)

*

D ECRET
206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglam ent d’organitz ació i funcionam ent del R egistre d’associacions.
A quest D ecret dóna compliment i desenvolupa, parcialment, la Llei 7/1997, de 18 de juny,
d’associacions, que es va dictar en ús de la competència exclusiva de la G eneralitat de Catalunya expressada a l’article 9.24 de l’E statut
d’autonomia de Catalunya.
A més de referències diverses en la resta de
l’articulat, és en el capítol 3 de la Llei 7/1997, amb
l’epígraf Inscripció de l’associació, on trobem la
regulació amb rang legal del R egistre d’associacions: en els articles que formen part d’aquest
capítol 3 s’enumeren, entre altres prescripcions,
el caràcter públic del Registre, els actes que s’hi
inscriuen, les funcions del Registre i les responsabilitats en què incorren les persones que actuïn en nom d’una associació no inscrita.
A quest R eglament consta de vint-i-quatre
articles, estructurats en quatre capítols:
1. A dscripció, organització i objecte; 2. A ctes inscriptibles i resolució d’inscripció; 3. Funcions, i 4. Tipus d’assentaments registrals. El contingut de l’articulat estableix l’adscripció orgànica
del Registre, l’organització territorial i els actes
inscriptibles; també regula les funcions que compleix el R egistre, què s’ha de fer per visar els
estatuts d’una associació, el principi de publicitat
registral i les garanties que el R egistre dóna, la
protecció de les dades de caràcter personal i els
diferents tipus d’assentament que s’hi poden
efectuar.
L’article 9.6 de la Llei esmentada estableix
que l’estructura i el funcionament del R egistre
d’associacions s’han de determinar per reglament. A quest article, doncs, juntament amb la
disposició final tercera habiliten aquest desplegament reglamentari.
E n conseqüència, per tal de donar compliment al que estableixen les disposicions esmentades, a proposta de la consellera de Justícia,
d’acord amb el dictamen emès per la Comissió
Jurídica A ssessora i d’acord amb el G overn,
D E CR E TO :
A rticle únic
S’aprova el R eglament d’organització i funcionament del Registre d’associacions, el text del
qual s’incorpora a l’annex a aquest D ecret.
D ISPO SICIÓ A D D ICIO NA L
Les entitats inscrites abans de l’entrada en
vigor d’aquest D ecret mantenen el número de
registre que tenen atribuït.
D ISPO SICIÓ FINA L Ú NICA
A quest D ecret entrarà en vigor als vint dies
de la seva publicació al D iari O ficial de la G eneralitat de Catalunya.
Barcelona, 27 de juliol de 1999
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
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N Ú R IA D E G ISPE RT I C ATA LÀ
Consellera de Justícia
A NNE X
R eglam ent d’organitz ació i funcionam ent del
R egistre d’associacions
C A PÍTO L 1
A dscripció, organitz ació i objecte del R egistre
d’associacions.
A rticle 1
A dscripció
1.1 El Registre d’associacions s’adscriu a la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques
del D epartament de Justícia.
1.2 Les inscripcions s’hi practiquen en virtut de resolució de la persona titular de l’esmentat òrgan o de les persones titulars d’aquells
òrgans en els quals s’hagi delegat.
A rticle 2
O rganitz ació
2.1 E l R egistre d’associacions té quatre
demarcacions territorials que es corresponen
amb els àmbits de Barcelona, G irona, Lleida i
Tarragona i cadascuna de les demarcacions territorials té les seccions següents: secció primera, d’associacions; secció segona, de federacions,
confederacions i coordinadores; i secció tercera, de delegacions d’entitats associatives inscrites
en altres registres d’associacions.
2.2 Les associacions que tenen un àmbit
d’actuació superior al d’una demarcació territorial s’inscriuen en aquella on tenen el domicili.
2.3 A efectes estadístics i de cens, el Registre
pot efectuar una classificació funcional de les associacions en relació amb la finalitat única o la
finalitat principal. A questa classificació és pública i qualsevol associació en pot demanar la
rectificació o que consti la seva disconformitat.
A rticle 3
O bjecte
E l R egistre d’associacions té per objecte la
inscripció de les associacions i dels actes previstos a l’article 9 de la Llei 7/1997, de 18 de juny,
d’associacions. També són objecte d’inscripció
les delegacions a Catalunya d’entitats associatives que no hi tinguin el domicili.
C A PÍTO L 2
A ctes inscriptibles i resolució d’inscripció
A rticle 4
A ctes inscriptibles
4.1 S’ha d’inscriure en el R egistre d’associacions:
a) La constitució de l’associació, mitjançant
anotació del número de Registre, denominació,
data de la constitució, fins socials, domicili principal i altres locals, àmbit territorial i nomenament dels membres de l’òrgan de govern i de
l’òrgan adjunt, en el cas de les associacions juvenils.
b) La modificació dels estatuts, amb inscripció de la data de la modificació i de les modificacions que afectin les dades inscrites en virtut
del que estableix l’apartat a).
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c) Les renovacions de l’òrgan de govern.
d) La declaració d’utilitat pública amb anotació de la data d’aquesta.
e) La declaració judicial de nul·litat i el concurs de creditors, i també el nomenament i la separació de liquidadors i la dissolució.
f) La cancel·lació de la inscripció de les associacions.
4.2 Són objecte d’anotació marginal les
impugnacions d’acords dels òrgans de l’entitat
que afectin actes inscrits.
A rticle 5
D ocum entació
5.1 Els documents que les associacions presenten en el Registre d’associacions per a la seva
inscripció han de ser autenticats amb la signatura del secretari i el president de l’òrgan de
govern que hi figuri inscrit, degudament identificats amb el nom i cognoms.
5.2 E ls acords dels òrgans de l’A ssociació
han d’estar documentats en un certificat emès
pel secretari de l’òrgan de govern, amb el vistiplau del president.
5.3 Excepcionalment, els documents que es
presenten han d’estar signats per tots els interessats, com és el cas de l’acta de constitució de
l’associació, que l’han de signar tots els fundadors i en aquells casos en què així ho estableixin els estatuts per a determinats acords.
5.4 Els acords relatius a la renovació de l’òrgan de govern s’han de documentar mitjançant
un certificat estès pel secretari amb el vistiplau
del president, ambdós de la junta que cessa i que
hi figura inscrita, i s’ha d’acompanyar de l’acceptació dels càrrecs del president i del secretari de
la nova junta. Si, transcorregut un mes des de la
renovació de la junta, no s’aporta l’esmentada
documentació i no se’n justifica documentalment l’omissió, les persones que accepten el
càrrec han de ratificar el document d’acceptació del càrrec mitjançant compareixença personal al R egistre o per mitjà de firma legitimada
notarialment.
5.5 Si una associació presenta els estatuts o
qualsevol altra documentació en les dues llengües oficials a Catalunya i no manifesta quina
llengua ha de prevaler en cas de dubte d’interpretació o de divergència, preval el text redactat en llengua catalana.
5.6 A ls llibres que presentin les associacions per a la seva legalització hi ha de constar una
diligència estesa pel secretari de l’òrgan de govern, amb el vistiplau del president, degudament
identificats amb el nom i cognoms, fent-hi constar la denominació de l’A ssociació o entitat
associativa, el número, la demarcació territorial
i la secció d’entitats en la qual està inscrita, així
com el nombre de planes de què consta el llibre,
les quals hauran d’estar numerades correlativament per facilitar-ne la comprovació.
A rticle 6
L a resolució d’inscripció
La resolució d’inscripció qualificarà els documents en virtut dels quals se sol·licita la inscripció, la capacitat de qui els atorga o subscriu i la
validesa del seu contingut, pel que resulti dels
mateixos documents i dels assentaments del
Registre. No es pot denegar la inscripció de cap
acte inscriptible que compleixi els requisits establerts per la legislació vigent.

A rticle 7
Term ini per inscriure i docum entació que es requereix
La inscripció s’haurà d’efectuar en el termini màxim de vint dies de la presentació de la
sol·licitud al Registre, acompanyada pel duplicat
de l’acta de constitució, signada per tots els socis
fundadors, i dels estatuts signats pel president
i el secretari de l’òrgan de govern. Les persones
jurídiques que hi intervinguin han d’acompanyar
també còpia autèntica de l’acord vàlidament
adoptat pel seu òrgan competent, en el qual
manifesti la voluntat d’associar-se i la designació de la persona física que actuarà en el seu nom
o certificació lliurada pel secretari de l’òrgan que
ha pres l’acord, amb el vistiplau del president i
amb les signatures legitimades notarialment.
A rticle 8
E l núm ero de registre
8.1 E n la resolució per la qual s’aprova la
inscripció de la constitució de l’associació se li
atribueix un número de registre.
8.2 E l número de registre s’atribueix de
forma correlativa i independent per a cada una
de les demarcacions territorials i de divisió interna en què s’estructura el R egistre, d’acord
amb el que estableix l’article 2.1.
A rticle 9
Tracte successiu
9.1 Per inscriure actes relatius a una associació és necessària la inscripció prèvia de l’associació.
9.2 Per inscriure actes modificatius o extintius d’altres atorgats amb anterioritat, és necessària la inscripció prèvia d’aquests actes.
9.3 U n cop fet qualsevol assentament al
R egistre d’associacions, no se’n pot fer cap altre que resulti oposat o incompatible amb aquell
a partir de document de data igual o anterior a
la del document que ha servit de base a l’assentament fet.

C A PÍTO L 3
Funcions
A rticle 10
Funcions registrals d’inscripció
10.1 E fectuen les inscripcions els titulars
dels òrgans o els funcionaris que, per norma
d’estructura o per atribució de funcions, siguin
encarregats de cadascuna de les demarcacions
territorials del R egistre.
10.2 Les inscripcions de constitució, de modificació d’estatuts que no consisteixin exclusivament en el canvi del domicili, de dissolució i
de cancel·lació d’ofici de la inscripció s’han de
dur a terme en virtut de resolució dictada per
l’òrgan competent.
10.3 No cal resolució administrativa per
efectuar els assentaments que es derivin de resolució judicial ferma, la resta d’assentaments
d’inscripció establerts en aquest Reglament, els
assentaments de rectificació que no tinguin errada en la documentació que va donar peu a
l’assentament que es rectifica, ni les notes marginals.
10.4 E ls responsables del R egistre autoritzen amb la seva signatura els assentaments i les
notes marginals i hi fan constar la data en què
s’efectua.
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A rticle 11
A ltres funcions registrals
Constitueixen altres funcions del R egistre
d’associacions, les següents:
a) La custòdia i conservació de la documentació que se li presenta i que serveix de suport
als assentaments que s’hi duen a terme.
b) La manifestació dels llibres, per certificació del contingut dels assentaments, per nota
simple informativa o per còpia dels assentaments
i dels documents dipositats al R egistre.
c) La manifestació de les dades generals per
fer investigacions i estudis referits a la realitat
associativa.
d) La instrucció dels expedients relatius a la
declaració d’utilitat pública i l’emissió d’informe final d’aquests expedients.
e) La legalització dels llibres que portin les
associacions.
f) La comunicació de les inscripcions que faci
als registres i censos que sigui procedent, d’ofici
si són d’altres departaments de la G eneralitat,
i a sol·licitud de l’associació si són de consells comarcals, d’ajuntaments i d’altres administracions que hagi indicat.
A rticle 12
Visat d’estatuts
E ls estatuts o les seves còpies que es lliurin
a les mateixes entitats o a tercers han de ser visats
mitjançant segellament de cadascuna de les
seves planes i amb una diligència final, autoritzada pel responsable del Registre, amb el número de l’associació, la demarcació territorial i la
secció d’entitats en què està inscrita, fent-hi
constar que són còpia exacta dels dipositats a
l’arxiu del Registre, la data en què van ser aprovats i la data en què van ser inscrits.
A rticle 13
Publicitat i garanties
13.1 E ls assentaments s’efectuen en suport
magnètic, mitjançant una aplicació que permet
la interconnexió entre les quatre demarcacions
territorials del R egistre d’associacions, la qual
cosa també constitueix un sistema d’informació
comuna dins de l’àmbit de l’Administració de la
G eneralitat, que garanteix que només amb la
inscripció al Registre d’associacions es produeixin
els efectes d’inscripció a tots els altres òrgans.
13.2 L’aplicació informàtica permet que,
sota la responsabilitat de l’encarregat del Registre, es presumeixi que el seu contingut és exacte
i vàlid, ja que els assentaments es validen mitjançant la definició de claus d’accés. L’acció de
validar registra la clau amb la qual s’ha fet la
validació i la data i hora. U na vegada validats
els assentaments, l’aplicació no permet ni modificar-los ni donar-los de baixa. E ls assentaments es registren per ordre cronològic i no es
permet validar un assentament si encara hi ha
assentaments anteriors per validar.
13.3 Les garanties previstes a l’apartat anterior es complementen amb la custòdia dels
documents que donen peu als assentaments.
13.4 E l sistema informàtic permet agrupar
per a cada associació, amb la seva identificació
numèrica i la denominació, tots els assentaments
que l’afecten.
A rticle 14
Protecció de dades de caràcter personal
14.1 La publicitat del R egistre d’associaci-
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ons no abasta les dades referides als domicilis
de les persones, l’estat civil o altres dades de
caràcter personal que constin a la documentació que hi és conservada. Tanmateix, les dades
que són objecte d’inscripció són públiques i
poden ser cedides, tot i que ni el R egistre d’associacions ni els registres o censos als quals se
cedeixin no poden fer un tractament informatitzat de les de caràcter personal.
14.2 L’interessat té els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació. E l dret d’accés en els
termes que dóna publicitat el R egistre i la rectificació o cancel·lació s’han d’adoptar en el
termini de vint dies des que l’interessat ho ha
sol·licitat.
C A PÍTO L 4
Tipus d’assentam ents registrals
A rticle 15
Tipus d’assentam ents
E n el R egistre d’associacions s’efectuen els
següents tipus d’assentaments:
a) A ssentaments d’inscripció.
b) Notes marginals.
c) A ssentaments de rectificació.
A rticle 16
A ssentam ents d’inscripció
Són objecte d’assentament d’inscripció els
actes següents:
a) La constitució d’ associacions o d’unions
d’associacions.
b) La modificació d’estatuts.
c) La declaració d’utilitat pública i la seva
revocació.
d) La composició de l’òrgan de govern i de
l’òrgan adjunt, en el cas d’associacions juvenils.
e) E l canvi de domicili o l’obertura de delegació o d’altres locals.
f) La declaració judicial de nul·litat d’acords
inscrits.
g) E l concurs de creditors.
h) La dissolució.
i) E l nomenament i la separació de liquidadors.
j) La cancel·lació.
A rticle 17
N otes m arginals
Són objecte de nota marginal els actes següents:
a) La impugnació d’acords dels òrgans de
l’associació que afectin actes inscrits.
b) Les resolucions dictades per jutjats i tribunals que suspenguin o afectin, amb altres mesures cautelars, actes inscrits.
c) La cancel·lació de les notes marginals anteriors.
d) La legalització dels llibres.
e) La classificació funcional de l’associació
establerta a l’article 2.3.
f) Q ualsevol altre fet o circumstància que es
consideri necessari que tingui la publicitat que
dóna la nota marginal. En aquest cas, tanmateix,
és necessari que l’òrgan competent dicti resolució per resoldre les inscripcions i que ho notifiqui a l’associació, si no s’ha fet a sol·licitud de
l’associació mateixa.
A rticle 18
A ssentam ents de rectificació
Són assentaments de rectificació aquells que
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modifiquen el contingut dels assentaments efectuats en el R egistre d’associacions perquè el
mateix encarregat del R egistre observi alguna
errada material, de fet o aritmètica, en les dades
que hi consten que es derivi de la seva pròpia
actuació i també ho són aquells que es derivin de
les rectificacions fetes en els actes que han donat
peu a la inscripció. E n aquest segon cas caldrà
resolució administrativa o judicial si aquesta va
ser necessària per l’assentament que es rectifica.
A rticle 19
Inscripció de la constitució de l’associació
19.1 L’assentament d’inscripció de la constitució de l’associació ha de contenir el número que el R egistre assigna a l’associació, la seva
denominació, la data de l’acta de constitució, les
finalitats socials, les adreces del domicili principal i dels altres locals socials que tingui, l’àmbit
territorial en el qual ha de desenvolupar principalment la seva actuació i el nomenament dels
membres de l’òrgan de govern amb designació
de president i secretari. També s’inscriu la data
de la resolució que acorda la inscripció de l’associació.
19.2 U n cop inscrita una associació, es retorna un dels dos exemplars presentats d’acta
de constitució i d’estatuts diligenciats pel responsable del R egistre on constin el número assignat, la demarcació territorial, la secció d’entitats
i la data de la inscripció.
A rticle 20
Inscripció de m odificació d’estatuts
20.1 L’assentament de modificació d’estatuts ha de fer esment de la data de la resolució
que aprova la modificació i que, en virtut d’aquesta resolució, es procedeix a la inscripció de
la modificació dels estatuts de l’entitat, fent-hi
constar la data de l’assemblea general que va
aprovar l’acord de modificació.
20.2 Si una associació canvia el domicili de
l’àmbit d’una demarcació territorial a una altra
perquè modifica el seu àmbit territorial d’actuació principal, pot adreçar-se tant a la demarcació territorial del R egistre on està inscrita com
a la d’aquell on vol ser alta i ambdues demarcacions territorials tramitaran els assentaments
corresponents.
A rticle 21
Inscripció de declaració d’utilitat pública i de la
seva revocació
E ls assentaments de declaració d’utilitat pública o de la seva revocació han de fer esment
de la data i de l’òrgan que ha adoptat la resolució
que declara o revoca la declaració d’utilitat
pública i la data en què s’efectua la inscripció.
A rticle 22
Inscripció de nom enam ent i separació de liquidadors
E ls assentaments de nomenament i de separació de liquidadors han de fer constar la identificació, la data d’adquisició o de pèrdua de la
condició i l’acte en virtut del qual s’ha adquirit
o s’ha perdut, sigui per acord de l’assemblea
general, sigui de forma automàtica en adquirir
aquesta condició per ser membres de l’òrgan de
govern o bé de conformitat amb les normes
estatutàries respecte d’això, o bé per resolució
judicial. E n els casos que hi ha un acte exprés
s’ha de fer constar la data de l’acte i l’òrgan que
l’ha adoptat.
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A rticle 23
Inscripció de cancel·lació
E ls assentaments de cancel·lació de les inscripcions d’associacions es duen a terme en virtut
de l’acord de l’assemblea general de l’associació, per resolució judicial ferma o per fermesa
de la resolució administrativa que posi fi a l’expedient de cancel·lació d’ofici de les associacions inscrites que durant deu anys no comuniquin
cap renovació dels òrgans de govern, establerta a la disposició addicional de la Llei. En aquests
assentaments hi han de constar les dates dels dits
acords o resolucions i els òrgans que els han
adoptat.
A rticle 24
N otes m arginals d’im pugnació d’acords inscrits
i m esures cautelars
24.1 Les notes marginals per fer constar la
impugnació d’acords inscrits o l’adopció d’acords
de suspensió o d’altres mesures cautelars sobre
acords inscrits es practiquen fent esment del document que s’ha aportat i de la data de presentació i de la persona que, en el seu cas, insta
l’anotació; de l’òrgan judicial davant del qual
s’ha impugnat o que ha decretat la mesura cautelar, l’acord o acords concrets impugnats o afectats per la mesura cautelar i la data de l’anotació.
24.2 E l R egistre ho ha de comunicar a l’òrgan judicial que ha practicat l’anotació. D e la
mateixa manera ha d’actuar quan li és presentat un document acreditatiu de la fi de les actuacions judicials o de la mesura cautelar.
(99.193.067)

D ECRET
207/1999, de 27 de juliol, sobre l’estructura i el
funcionament del Consell Català d’A ssociacions.
A quest D ecret dóna compliment i desplega,
parcialment, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, que es va dictar en ús de la competència exclusiva de la G eneralitat de Catalunya
recollida a l’article 9.24 de l’E statut d’autonomia de Catalunya.
El manament per fer aquest desplegament es
troba al capítol IX de la Llei 7/1997, de 18 de
juny, d’associacions, que crea el Consell Català d’A ssociacions, i l’habilitació específica està
en la disposició final tercera, la qual remet al
desplegament reglamentari, especialment, pel
que fa a la determinació de l’estructura i de la
composició del Consell.
E n compliment d’aquestes normes, aquest
D ecret detalla els fins, les funcions, la composició i el funcionament per aconseguir el compliment dels objectius previstos per la Llei.
A proposta de la consellera de Justícia, d’acord amb el dictamen emès per la Comissió
Jurídica A ssessora i d’acord amb el G overn,
D E CR E TO :
A rticle 1
N aturalesa
El Consell Català d’Associacions és un òrgan
consultiu de la Generalitat de Catalunya adscrit
al D epartament de Justícia i té la composició,
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l’estructura i el funcionament que s’estableixen
a les normes d’aquest D ecret.
A rticle 2
Fins
El Consell té com a objectius estudiar i conèixer la realitat present de les associacions i facilitar elements informatius per millorar-ne la
gestió interna des d’una actuació coordinada
entre les associacions i les administracions.
A rticle 3
Funcions
Les funcions pròpies del Consell Català d’Associacions són les següents:
a) A ssessorar, informar i dictaminar, si així se
li sol·licita, sobre qualsevol disposició legal i reglamentària que afecti directament les associacions i també formular propostes a aquest efecte.
b) Proposar les actuacions necessàries per
promoure i fomentar les associacions amb els
estudis necessaris a aquest efecte.
c) Proposar línies de suport per afavorir la
potenciació exterior de les associacions.
d) Participar en la mediació en possibles conflictes interns de les associacions i entre les associacions.
A rticle 4
Com posició
4.1 E l Consell Català d’A ssociacions està
format per:
a) Q uinze vocals en representació de les federacions inscrites en el R egistre d’A ssociacions: tres per cada una de les demarcacions territorials de G irona, Tarragona i Lleida, i sis per
la de Barcelona. Aquests membres s’hi incorporen segons les especificacions que es determinen a l’article 5.
b) La persona titular de la D irecció G eneral
de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament
de Justícia.
c) D ues persones titulars d’una direcció general del D epartament de Benestar Social designades per la persona titular d’aquest D epartament.
d) U na persona en representació de l’A ssociació Catalana de Municipis i Comarques i una
altra en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
e) La persona responsable del Servei d’A ssociacions del D epartament de Justícia.
4.2 La persona titular de la D irecció General de D ret i d’E ntitats Jurídiques presideix el
Consell i pot ser substituïda per la persona que
designi la persona titular del D epartament de
Justícia.
4.3 Les funcions de secretari són assumides
per un funcionari del D epartament de Justícia,
amb veu i sense vot.
A rticle 5
Procedim ent d’incorporació
5.1 E n primera instància, les federacions
que poden integrar-se al Consell, després d’haver-ho sol·licitat per escrit a la presidència, són,
en el nombre corresponent en cada cas, les més
antigues pel que fa a la inscripció en els registres respectius esmentats en l’article 4.
5.2 Les vacants que puguin produir-se pel
fet que algunes d’aquestes federacions no formulin la sol·licitud preceptiva en el termini de

deu dies a comptar de l’endemà de la notificació en què són cridades s’hauran de cobrir, en
primer lloc, amb federacions que hagin sol·licitat
per iniciativa pròpia ser membres del Consell,
amb l’aplicació, si escau, del criteri d’antiguitat
registral i, en últim terme i en el nombre que
calgui, amb les consecutives d’aquelles primeres inscrites.
5.3 El temps de permanència de les federacions en el Consell és de dos anys. Les federacions que successivament hagin de substituir les
que formin part del Consell s’han de designar
seguint també els criteris anteriors.
A rticle 6
Convocatòries de les sessions del Consell
6.1 E l Ple del Consell s’ha de reunir en sessió ordinària dos cops l’any i en sessió extraordinària quan ho sol·liciti un terç dels components
amb dret de vot.
6.2 La presidència convoca les sessions amb
un mínim de vint dies d’antelació, mitjançant un
escrit que també dóna a conèixer l’ordre del dia,
constituït pels punts proposats per almenys tres
federacions, a més dels proposats per la presidència i per les entitats associatives locals.
6.3 Ocasionalment, poden participar en les
sessions del Consell, amb veu però sense vot, les
persones delegades pels diferents departaments
i òrgans de les administracions per tractar d’assumptes específics de la seva competència, a
petició del Consell.
6.4 Així mateix, a les sessions del Consell hi
poden ser presents, amb veu però sense vot, un
màxim de tres persones expertes en la matèria
objecte de deliberació, sempre que se n’hagi
anunciat l’assistència en l’ordre del dia.
A rticle 7
Quòrum per a la constitució del Consell i l’adopció d’acords
7.1 E l quòrum necessari per a la constitució vàlida del Consell és el de la meitat més un
dels membres en primera i única convocatòria.
E n qualsevol cas, és necessària la presència de
la persona titular de la presidència o de la que
la substitueixi i la de la persona titular de la secretaria o de la que la substitueixi.
7.2 Els acords es prenen per majoria simple
dels assistents.
7.3 Cada membre té un vot de caràcter indelegable.
A rticle 8
Funcions de la presidència
8.1 D onar a conèixer les propostes i els
acords de l’A dministració de la G eneralitat
sobre les matèries pròpies del Consell.
8.2 E levar als diferents òrgans de l’A dministració de la G eneralitat i, si escau, de l’A dministració local, les qüestions que són funcions
del Consell a les quals es refereixen els apartats
a), b) i c) de l’article 38 de la Llei 7 de 18 de juny,
d’associacions.
A rticle 9
A tribucions de la presidència
E l titular de la presidència del Consell, que
també el representa, té les atribucions de convocar les sessions d’aquest òrgan i les de la Comissió Permanent, confeccionar-ne l’ordre del
dia i actuar-hi de moderador.

