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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 5.Desenvolupar el dret civil de Catalunya, els mitjans alternatius de resolució de conflictes i el bon govern de les entitats 

jurídiques

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Per assumir les competències exclusives en matèria de dret civil català, reconegudes per l'Estatut, es continua l'Elaboració del Llibre VI, que 
completarà el Codi civil de Catalunya, així com els treballs de revisió, harmonització i desenvolupament. Les entitats sense ànim de lucre han 
esdevingut actors econòmics primordials per a la resolució dels desequilibris i alguns dels reptes de l'actual situació econòmica. Aquest potencial de 
creixement ha estat reconegut per diversos òrgans de la UE, cosa que requereix d'una revisió constant de la normativa vigent, dels processos 
registrals i de l'actuació de l'Administració. La mediació facilita la resolució dels conflictes sense recórrer a l'autoritat judicial; l'ampliació del concepte i 
finalitat de la mediació implica un nou plantejament d'implantació i difusió. L'exercici de la competència exclusiva en matèria de règim dels recursos 
sobre la qualificació dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'han d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de 
béns mobles de Catalunya comporta una activitat de la generalitat en aquest sentit. L'aplicació de la Llei 19/2014, de 29.12, de transparència, i la 
regulació dels grups d'interès han comportat l'exercici de noves funcions envers les entitats sense ànim de lucre inscrites en els registres que gestiona 
el Departament, així com la gestió d'un nou registre. L'exercici de les competències en matèria d'accés a les professions d'advocat i procurador i també 
en l'àmbit dels registres i del notariat. 

Població objectiu: 
Entitats sense ànim de lucre (acadèmies, associacions, col·legis professionals, federacions, fundacions) i grups d'interès. Els usuaris dels serveis de 
mediació (ciutadans en situació de conflicte familiar o civil que volen solucions i evitar la via judicial). 
Tota la societat civil destinatària de les normes reguladores del dret civil català i els professionals del dret. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Atesa la incidència que les entitats sense ànim de lucre tenen des de la perspectiva de la reactivació econòmica i, especialment, en el sector serveis i 
en compliment del marc normatiu aplicable a aquestes entitats, és prioritari per a l'Administració vetllar pel compliment de les disposicions legals i els 
estatuts i exercir les funcions que la legislació vigent li atribueix en matèria d'inspecció, a més de potenciar el bon govern d'aquestes entitats. Segons 
les dades dels registres que gestiona la Direcció general de dret i d'Entitats jurídiques, hi ha inscrites 2.958 fundacions, 808 federacions, 65.841 
associacions, 128 col·legis professionals, 17 consells de col·legis professionals i 12 acadèmies. La llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit 
del dret privat, va estendre la mediació com a resolució de conflictes a tots els àmbits en què interactuen tots els ciutadans, tant en matèria de família 
com en matèria de dret civil. Aquesta llei amplia els supòsits de mediació familiar i va introduir com a novetat la mediació civil per gestionar els 
conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d'altres de caràcter privat Això va donar lloc a un progressiu increment de les sol·licituds de 
mediació tant en matèria de família com en matèries civils (l'any 2012, 3.139; l'any 2013 de 3.097, amb una previsió per al 2014 de 3.450 i per a l'any 
2015 de 3.967); tanmateix, cal continuar i incrementar els esforços destinats a donar difusió de la mediació, per potenciar-ne el coneixement i l'ús, a fi 
d'estendre la mediació a nous àmbits sectorials mitjançant l'enfortiment de la col·laboració institucional entre les diferents administracions. Així mateix, 
s'ha de continuar impulsant la mediació com a una eina de treball que permeti descarregar els òrgans judicials d'assumptes que es poden resoldre 
amb aquest sistema que comporta un estalvi de costos, tant personals com patrimonials. 
Els recursos contra les qualificacions negatives dels registradors que recull la Llei 5/, de 28 d'abril, s'han d'interposar davant la Direcció General de 
Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat, la qual, per a la seva resolució, és assessorada per una comissió nomenada a aquest efecte. L'any 2011 
es van gestionar 20 recursos; 12 l'any 2013; 13 l'any 2014, i 15 l'any 2015. La culminació del procés codificador comporta la continuació dels treballs 
per arribar a completar el Codi civil de Catalunya. Es continua amb la revisió d'alguns dels llibres per adequar-los a les actuals necessitats de la 
societat catalana. N'és l'encarregada la Comissió de Codificació de Catalunya, amb les seves seccions respectives, que treballen els testos legals que 
posteriorment el Govern presenta al Parlament per a la seva aprovació. L'aplicació i desplegament de la llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la regulació vigent dels grups d'interès dins l'ordenament jurídic català ha comportat l'exercici de funcions de registre, 
control i fiscalització per a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública com també als grups d'interès. El nou marc normatiu ha creat un 
registre de grups d'interès adscrit al Departament de Justícia. 

Marc regulador del programa:
Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat. llei 4/2008, del Llibre III Cc Catalunya i Llei 7/2012 (de modificació). Llei 21/2014, del Protectorat de 
les fundacions [...]. Llei 7/2006, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. Llei 5/2009, dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagi d'incloure en registres. Lleis que conformen els llibres I, II, III, IV i V del 
Codi civil. Llei 19/2014, de transparència [...]. Decret 171/2015,sobre el registre de grups d'interès. llei 34/2006, sobre l'accés a ales professions 
d'advocat i procurador. RD 775/2011, d'aprovació del Reglament de la Llei 34/2006. 

Missió 
1. Vetllar per la promoció de les entitats sense ànim de lucre a Catalunya amb la modificació del marc legal i l'exercici de les competències que 
permetin agilitar-ne el funcionament (registres, notariat, etc.). 2. Potenciar la mediació com a eina de gestió i resolució de conflictes, ampliant-ne 
l'aplicació intrajudicial i extrajudicial, com també a altres àmbits. 3. Desenvolupar i adaptar el dret català en totes les seves especificitats per adequar-lo 
a la realitat social i revisar la normativa vigent. 4. 
Desplegar la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèries competència del Departament de Justícia. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desenvolupar i actualitzar el dret civil català per adequar-lo a la societat actual (OE5.1) 
 1. Completar al 100% la tramitació del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya 
 2. Completar al 100% la tramitació de la Llei de voluntat digital 
 3. Superar el 50% de la tramitació de la Llei d'harmonització final del Codi civil de Catalunya 
· Potenciar la cultura dels sistemes extrajudicials de gestió dels conflictes i millorar-ne la regulació (OE5.2) 
 1. Incrementar el nombre de derivacions judicials en un 10% 
 2. Superar el 70% de sol·licituds de mediació iniciades respecte dels expedients gestionats 
· Desplegar la legislació de transparència en matèria d'entitats jurídiques i grups d'interès (OE5.3) 
 1. Incrementar 10 vegades el nombre de grups inscrits al Registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya 
 2. Incrementar en un 100% les comunicacions de transparència per part de les entitats jurídiques 
· Enfortir el teixit de les entitats jurídiques, promovent una actuació eficaç i eficient (OE5.4) 
 1. Posar en funcionament el servei d'inspecció a fundacions i associacions declarades d'utilitat pública 
 2. Incrementar en un 25% la presentació dels comptes de les fundacions que incompleixen aquest deure 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat Nombre OE5.2 3.572,00 3.638,00 3.900,00 3.900,00

2. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat per derivació 
judicial

Nombre OE5.2 1.013,00 1.021,00 1.300,00 1.300,00

3. Concursos de notaries i registres convocats Nombre OE5.4   7,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 349.199,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 445.356,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 794.555,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques 
GESTOR DE PROGRAMA          : JU07. DG de Dret i Entitats Jurídiques Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Convenis de col·laboració de mediació en l'àmbit del dret 
privat vigents 

Nombre OE5.2 68,00 57,00 75,00 75,00

2. Mediacions gestionades en l'àmbit de dret privat Nombre OE5.2 4.918,00 4.964,00 5.500,00 5.500,00

3. Nombre de tràmits telemàtics de les entitats jurídiques Nombre OE5.4 4.148,00 4.999,00 5.000,00 10.200,00

4. Grups d'interès inscrits al Registre de grups d'interès Nombre OE5.3 0,00 5,00 200,00 1.400,00

5. Implementació de nous registres Nombre OE5.3 0,00 0,00  2,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Informació i assessorament del compliment de la normativa vigent aplicable a les entitats jurídiques 
2. Foment i difusió de la mediació; seguiment dels convenis de col·laboració amb l'Adm. local, els col·legis professionals i altres
3. Gestió dels registres de les persones mediadores; homologació de la formació específica en mediació; supervisió qualitat mediacions
4. Gestió dels processos de selecció i nomenaments en notaries i registres; foment de l'ús de la llengua catalana 
5. Continuació dels treballs de modificació i compleció dels llibres que componen el Codi Civil de Catalunya 
6. Continuació dels treballs de les seccions per a l'estudi, actualització i desenvolupament del dret 
7. Elaboració del Codi de conducta dels alts càrrecs i directius públics, en l'àmbit de la transparència i accés a la informació

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 308.785,10
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 445.356,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 754.141,10

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


