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La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, té per

objecte la institucionalització de les relacions entre els casals catalans entre si i amb Catalunya i les seves

institucions, i el foment i la protecció d'aquests col·lectius, mitjançant el reconeixement d'una sèrie de

drets i l'establiment de les prestacions que corresponen al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Per al compliment d'aquests objectius la Llei 18/1996 regula el procediment de reconeixement i inscripció

dels casals, centres, federacions i confederacions de casals catalans, i els òrgans de relació amb aquestes

comunitats catalanes, i preveu el desplegament reglamentari dels aspectes organitzatiu i funcional i l'accés

al banc de dades del Registre de casals. 

Segons el que s'ha exposat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del

conseller de la Presidència i d'acord amb el Govern, 

Decreto:

 
Article únic

Aprovar el Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior que figura en l'annex

d'aquest Decret.

 
Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions d'igual o inferior rang contràries a aquest Decret.

 
Disposició final

S'autoritza el conseller de la Presidència per desenvolupar i executar el present Decret, el qual entrarà en

vigor l'endemà de la seva publicació.

 
Annex
Reglament de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior
 
Article 1
Procediment per al reconeixement dels casals catalans

1.1 En els termes del que disposa la Llei 18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior,

els casals catalans, per tal de ser reconeguts oficialment, han d'adreçar a la Direcció General de Relacions
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Exteriors la corresponent sol·licitud, signada pel representant legal de l'entitat i en la qual ha de constar el

nom del representant i el nom i el domicili de l'entitat. Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la

documentació següent: 

a) Original dels estatuts del casal o còpia que acrediti que concorda amb l'original d'acord les normes

sobre còpies autèntiques de documents i certificacions sobre aquests de l'Administració de la Generalitat

de Catalunya, o bé d'acord amb qualsevol altre mitjà admès en dret. 

b) Certificació de l'acord adoptat per l'assemblea de l'entitat de sol·licitar el reconeixement com a casal

català. 

c) Certificat que acrediti la legalització de l'entitat en el territori on és establerta. En cas que no estigui

previst el tràmit de legalització, aquest requisit es pot complir aportant documentació que ho acrediti. 

d) Certificació del nombre de socis de l'entitat. 

e) Memòria indicativa de les activitats dutes a terme pel casal i de les que es projecten per al futur. 

1.2 Les sol·licituds de reconeixement es poden presentar a la seu de la Direcció General de Relacions

Exteriors o en qualsevol de les dependències de la Generalitat de Catalunya o dels seus organismes amb

presència a l'exterior, així com als altres llocs previstos per la legislació vigent. 

1.3 La Direcció General de Relacions Exteriors analitzarà la sol·licitud i trametrà la seva proposta al

conseller de la Presidència per al preceptiu acord de govern. En el termini màxim de dos mesos des de la

recepció de la proposta, aquest aprovarà, si escau, el reconeixement del casal. Si en aquest termini de dos

mesos no s'ha comunicat al casal l'acord de reconeixement, s'entendrà estimada la sol·licitud. En cas que

l'entitat sol·licitant no compleixi les condicions perquè sigui reconeguda, el director general de Relacions

Exteriors obrirà el corresponent tràmit d'audiència per tal que l'entitat sol·licitant presenti al·legacions.

 
Article 2
Revocació del reconeixement

El Govern de la Generalitat, mitjançant el corresponent acord i a proposta del director general de Relacions

Exteriors, pot revocar el reconeixement d'un casal català sempre que es produeixi alguna de les

circumstàncies següents: 

a) Per incompliment, per part del casal, de les disposicions de la Llei o del Reglament. En aquest cas, el

director general de Relacions Exteriors, abans d'elevar la proposta de revocació al Govern, ha de donar

audiència al casal afectat per tal que presenti les al·legacions corresponents en el termini de quinze dies a

comptar de la recepció del requeriment. 

b) Per transformació, fusió o extinció del casal. En aquests supòsits, el casal ho ha de comunicar al

director general de Relacions Exteriors.

 
Article 3
Reconeixement de les federacions i confederacions de casals catalans

D'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les

comunitats catalanes de l'exterior, els casals catalans prèviament reconeguts d'acord amb el procediment

dels articles 1 i 2 d'aquest Reglament poden constituir federacions, i les federacions reconegudes poden

constituir confederacions. El procediment per al reconeixement i la revocació de les federacions i

confederacions de casals és el mateix que regulen els articles 1 i 2 , si bé pel que fa a l'apartat c) de
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l'article 1, cadascuna de les entitats que es federin o confederin ha d'aportar el corresponent certificat de

l'acord adoptat per l'assemblea respectiva de federar-se o confederar-se amb les altres entitats. Pel que fa

a la sol·licitud, pot ser subscrita pel president elegit per l'assemblea constitutiva de la federació o

confederació o pels representants de totes les entitats que en formen part.

 
Article 4
La inscripció al Registre de casals

4.1 Correspon a la Direcció General de Relacions Exteriors la inscripció d'ofici dels casals catalans,

federacions i confederacions reconeguts pel Govern al Registre de casals que regula l'article 8 de la Llei de

relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior. 

4.2 Al Registre de casals es faran constar els estatuts del casal, federació o confederació, els seus òrgans

de govern i la seu social. Les entitats han de comunicar a la Direcció General de Relacions Exteriors les

modificacions dels estatuts, dels òrgans de govern i de la seu social, per tal que es puguin inscriure. Les

entitats poden sol·licitar per escrit en qualsevol moment la inclusió d'altres dades en el Registre.

 
Article 5
L'accés al Registre de casals catalans

5.1 El Registre de casals, d'acord amb el que estableix la Llei de relacions amb les comunitats catalanes de

l'exterior, té caràcter públic, en els termes del que estableix la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de

regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, i l'apartat següent d'aquest

article pel que fa a les dades de caràcter personal. El director general de Relacions Exteriors pot expedir

certificacions d'inscripció i còpies dels estatuts sempre que li sigui sol·licitat per escrit i pot editar un llistat

per qualsevol mitjà en el qual constin tots els casals, federacions i confederacions inscrits, amb el nom del

casal, l'adreça i el nom del seu representant. 

5.2 Es crea el fitxer automatitzat dels casals catalans. 

Finalitats i usos previstos: coneixement i publicitat dels casals catalans reconeguts pel Govern de la

Generalitat de Catalunya. 

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: els representants dels casals catalans,

de les federacions de casals catalans i de les confederacions de casals catalans. 

Procediment de recollida de dades: mitjançant sol·licitud de reconeixement de l'entitat interessada al

Govern. 

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: nom i càrrec que s'ocupa en un casal català. 

Cessions de dades: a altres administracions públiques i a persones físiques o jurídiques privades. 

Òrgan administratiu responsable: Àrea Extraeuropea i de Cooperació de la Direcció General de Relacions

Exteriors. 

Unitat administrativa per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació: Direcció General de Relacions

Exteriors.

 
Article 6
Organització del Registre

El Registre de casals està constituït per dues seccions: 
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Inscripcions registrals de casals, federacions i confederacions 

Inscripcions registrals de persones físiques (socis) integrants dels casals 

Les dades registrals que s'integren a les dues seccions esmentades tenen la seva expressió documental a

través dels processos informàtics de recapitulació, que a tots els efectes legals constitueixen els llibres de

registre corresponents. 

D'acord amb el que estableix l'article 18 de la Llei orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del

tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, es crea el fitxer automatitzat dels membres

dels casals catalans. 

Finalitats i usos previstos: informació per prestar determinats serveis als membres dels casals catalans. 

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: els casals catalans, les federacions de

casals catalans i les confederacions de casals catalans. 

Procediment de recollida de dades: mitjançant sol·licitud dels casals catalans i ratificació posterior per

acord del conseller de la Presidència. 

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: nom i cognoms, número de passaport i casal

català del qual s'és membre. 

Cessions de dades: no es preveuen. 

La facultat d'emetre certificacions correspon al director general de Relacions Exteriors. 

La Direcció General de Relacions Exteriors rep i custodia la documentació dels diferents casals necessària

per al reconeixement i la inscripció. 

La custòdia de les dades contingudes al Registre correspon a l'òrgan responsable del seu funcionament, i

en darrer terme, a la Direcció General de Relacions Exteriors. 

El registre d'entrada és el Registre general del Departament de la Presidència.

 
Article 7
El carnet de membre dels casals catalans

7.1 D'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei de relacions amb les comunitats catalanes de

l'exterior, es crea el carnet de membre dels casals catalans. 

7.2 Els casals han de sol·licitar a la Direcció General de Relacions Exteriors l'expedició del carnet per a tots

els seus associats que ho desitgin, i adjuntar a la sol·licitud el nom i els cognoms dels associats. Els

membres dels casals catalans no poden sol·licitar el carnet directament, i únicament el poden obtenir

mitjançant el casal al qual pertanyen. 

7.3 Al carnet consta el nom i els cognoms de l'associat, el número de passaport i el nom i l'adreça del

casal al qual pertany, i té la forma, el disseny i la grafia que consten a l'annex d'aquest Decret. 

7.4 El carnet té una vigència indefinida, si bé en el cas que un associat es doni de baixa, el casal ho haurà

de comunicar immediatament a la Direcció General de Relacions Exteriors. Sens perjudici d'aquesta

obligació de comunicació, la Direcció General trametrà anualment als casals un llistat de tots els carnets

vigents del casal corresponent per tal que aquests, si escau, comuniquin a la Direcció General de Relacions

Exteriors les baixes i les incidències. 

7.5 En el supòsit que durant dos anys un casal no notifiqui la ratificació dels socis posseïdors del carnet,

s'entendrà que se'ls dóna de baixa automàticament. 
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7.6 Els titulars del carnet tenen dret a accedir als serveis que expressa l'article 12 de la Llei. Per tal de

facilitar aquest accés, el carnet pot incorporar una banda magnètica, xip o qualsevol altre mitjà tecnològic

que faciliti la informació i l'accés als serveis als seus titulars.

 
Article 8
Informació

8.1 Els diferents departaments de la Generalitat i els seus organismes i entitats públiques, en coordinació

amb la Direcció General de Relacions Exteriors, facilitaran als casals reconeguts pel Govern la informació

que estableix l'article 9 de la Llei de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, prèvia sol·licitud,

que es pot adreçar als departaments de la Generalitat competents per raó de la matèria o a la Direcció

General de Relacions Exteriors, que ho trametrà al departament corresponent. 

8.2 La Direcció General de Relacions Exteriors, amb el suport de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de

Publicacions, facilitarà la lectura del DOGC a través dels mitjans en cada cas més adients i trametrà

aquelles publicacions individualitzades i existents en estoc del Departament de la Presidència que siguin

sol·licitades expressament pels casals que disposin de biblioteca d'accés públic. 

8.3 Per tal de fer efectiva la participació dels casals en les formes de manifestació de la realitat nacional de

Catalunya, els departaments de la Generalitat i els seus organismes i entitats públiques, en coordinació

amb la Direcció General de Relacions Exteriors, informaran individualment els casals sobre missions,

delegacions i qualsevol altra activitat o iniciativa que d'acord amb l'article 13 de la Llei organitzi la

Generalitat en el territori on els casals estan establerts. 

Quan els casals adrecin peticions d'informació i col·laboració als diferents departaments i organismes de la

Generalitat, n'informaran la Direcció General de Relacions Exteriors.

 
Article 9
De la col·laboració amb els casals catalans

D'acord amb el que disposen els articles 10 i 13.c) de la Llei de relacions amb les comunitats catalanes de

l'exterior, i per tal d'assolir els objectius de l'article 11 i garantir el que estableix l'article 9, apartats b), e),

f), g), i) i j) de la mateixa Llei, el Govern, mitjançant els seus departaments o la Direcció General de

Relacions Exteriors, i d'acord amb les possibilitats pressupostaries pot: 

Subscriure convenis de col·laboració amb els diferents casals, federacions i confederacions. 

Atorgar subvencions als casals, federacions i confederacions en els termes i amb les limitacions que

s'estableixin a les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

Elaborar programes específics d'ajuts i col·laboració, no estrictament econòmics.

 
Article 10
Accés als serveis de la Generalitat per a les persones que han retornat a Catalunya

Els ciutadans amb nacionalitat espanyola residents a l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer

veïnatge administratiu i que acreditin aquesta condició al corresponent consolat d'Espanya, i les persones

nascudes a Catalunya que en foren evacuades o bé que hagueren d'exiliar-se per raons polítiques i que

mantenen la seva residència a l'estranger, que retornin a Catalunya amb voluntat d'establir-s'hi, tenen

dret a accedir als diferents tipus de serveis sanitaris, socials i d'assistència social prestats per la
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Generalitat de Catalunya i a participar en les convocatòries d'habitatge social que promogui la Generalitat

de Catalunya, en les mateixes condicions que la resta de ciutadans de Catalunya i en la forma que preveu

la corresponent normativa sectorial. A aquest efecte és preceptiva la seva inscripció en el Registre previst

per aquest Reglament, així com la certificació consular que preveu l'article 6.2 de l'Estatut d'autonomia de

Catalunya. 

Quant als serveis socials, les convocatòries de subvencions i la resta d'actes administratius han de

preveure l'accés d'aquestes persones als expressats serveis de manera que la manca de residència

continuada a Catalunya durant un determinat període de temps previ al seu retorn definitiu no sigui

impediment per accedir-hi en les mateixes condicions que la resta de ciutadans de Catalunya.

 
Article 11
Del Consell de les Comunitats Catalanes

11.1 El Consell de les Comunitats Catalanes es regeix per la Llei 18/1996, de relacions amb les comunitats

catalanes de l'exterior, pels preceptes relatius als òrgans consultius de la Generalitat i per la normativa

vigent sobre els òrgans col•legiats de l'Administració, i s'organitza i exerceix les seves funcions en la forma

que preveu aquest Reglament. 

11.2 El Consell de les Comunitats Catalanes s'adscriu al Departament de Governació i Relacions

Institucionals mitjançant la Direcció General de Relacions Exteriors. 

11.3 D'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei 18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes

de l'exterior, el Consell, en l'àmbit de les seves funcions, ha de: 

Emetre els informes que li sol•liciti el Govern de la Generalitat de Catalunya sobre les iniciatives i les

activitats relacionades amb les comunitats catalanes de l'exterior. 

Elaborar anualment una memòria informe sobre la situació i l'evolució de les relacions entre els casals

catalans d'arreu del món i Catalunya. 

Proposar al Govern activitats i iniciatives de col•laboració per al foment de les relacions entre els casals

catalans arreu del món i amb Catalunya i les seves institucions. 

11.4 Són funcions del president del Consell: 

a) Representar el Consell. 

b) Planificar, organitzar i coordinar l'activitat del Consell i executar-ne els seus acords. 

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb

vot de qualitat. 

El president pot delegar aquestes funcions en el conseller de Governació i Relacions Institucionals i, si

s'escau, en el vicepresident. 

11.5 Els vocals tenen els drets i els deures següents: 

a) Participar en els debats del ple, així com de les ponències o grups de treball en els quals participin i

exercir el dret de vot quan escaigui. 

b) Formular peticions i preguntes i presentar propostes. 

c) Totes aquelles altres funcions que són intrínseques a la seva condició de membres del Consell. 

11.6 Funcionament del Consell. 

Suport. Els serveis tècnics adscrits a l'Àrea Extraeuropea i de Cooperació de la Direcció General de
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Relacions Exteriors prestaran suport administratiu al Consell. 

El Consell actua en ple o grups de treball. El ple del Consell pot crear grups de treball determinant-ne

l'estructura, l'objecte i la durada. 

Les convocatòries, les efectua el president amb un mes d'antelació com a mínim. La convocatòria de la

reunió fixarà necessàriament l'ordre del dia, l'hora i el lloc de celebració. El secretari estendrà una acta de

cada reunió de les sessions del ple i de les comissions, la qual ha de reflectir els assistents, la descripció de

les qüestions debatudes, les incidències, les conclusions i els acords adoptats. Correspon al secretari la

responsabilitat de recopilar i conservar les actes de les reunions. Les actes seran aprovades en la mateixa

sessió del ple o en la següent, signades pel secretari i autoritzades pel vistiplau del president, i restaran a

disposició dels membres del Consell. 

Els acords han de ser adoptats necessàriament pel ple del Consell, i seran vàlids sempre que s'hagi reunit

el ple, prèvia convocatòria, amb un quòrum de la meitat més un dels membres del Consell, a més del

president, s'adiguin amb l'ordre del dia i s'adoptin per majoria absoluta dels membres presents. 

11.7 El president del Consell pot nomenar vocals suplents, els quals assumiran els drets i els deures dels

membres del Consell en cas d'absència, d'acord amb la legislació aplicable als òrgans col•legiats. 

Els membres del Consell no poden atribuir-se la representació o les facultats del Consell, llevat que

expressament se'ls hagi atorgat mitjançant acord de l'òrgan col•legiat i per a cada cas concret. 

Els membres del Consell tenen dret a la informació adient per complir degudament les funcions que tenen

assignades.

 
Disposició transitòria

Les entitats que, d'acord amb el Decret 223/1996, de creació del Consell Assessor de les Comunitats

Catalanes i del Cens registral dels centres i agrupacions catalans al món, hagin complert els requisits

exigits per a la inscripció en l'esmentat Cens, seran reconegudes pel Govern de la Generalitat i s'inscriuran

en el Registre de casals que regulen els articles 4, 5 i 6 d'aquest Reglament, sens perjudici que el director

general de Relacions Exteriors pugui sol·licitar documentació complementària.

 
Disposicions addicionals
 
-1

D'acord amb la disposició final 2 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, per

reglament es poden eximir parcialment del compliment de les condicions establertes en aquesta Llei les

persones a què es refereix l'article 4.a) i b) de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les

comunitats catalanes de l'exterior, als efectes que puguin accedir a les prestacions de la renda mínima

d'inserció.

 
-2

El conseller de Benestar Social pot dispensar del requisit que estableix l'article 6 de l'Ordre de 13 de

desembre de 1996, de residència a Catalunya amb dos anys d'antelació en els supòsits d'emigrants

nascuts a Catalunya, per accedir als serveis socials i programes que regula l'esmentada Ordre, per a

aquelles persones que retornin a Catalunya amb voluntat d'establir-s'hi.
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Carnet de membre de casal
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Afectacions passives (3)
Modificat per annex 2.7 de l' ORDRE PRE/204/2014, de 7 de juliol, per la qual es regulen fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats en l'àmbit del Departament de la Presidència.
Modifica el fitxer "Comunitats catalanes a l’exterior"
 
Modificat per DA de l' ORDRE VCP/381/2010, de 23 de juny, per la qual s'actualitzen els fitxers que
contenen dades de caràcter personal gestionats en l'àmbit del Departament de la Vicepresidència.
Els fitxers anomenats "casals catalans" i "membres dels casals catalans" passen a tenir diferent contingut
 
Article 11 Apartats 2, 4 modificats per art. únic del DECRET 357/2000, de 7 de novembre, de modificacio
del Decret 118/1998, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de relacions amb les comunitats
catalanes de l'exterior.
 
 
 
Consideracions legals
Els textos consolidats (o versions actualitzades) de les normes que ofereix el Portal Jurídic de Catalunya no
tenen caràcter oficial.
 
 
Enllaç a aquesta versió
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&versionId=1385114&vers
ionState=02&language=ca_ES&documentId=166460&mode=single 
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