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Antecedents 
 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment 
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal 
al servei del sector públic a Catalunya. L’OAC es configura com una eina per a impulsar 
i reforçar les bones pràctiques en l’actuació pública. En aquest context s’emmarca la 
potestat indicativa que la llei atorga a l’OAC, facultant-la a assessorar i formular 
propostes i recomanacions les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes 
d’actuació i de règim interior de l’OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de 
la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en 
tràmit d’aprovació.  
 
El 4 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableix l’article 68 de la llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el Departament d’Economia i Coneixement va sotmetre a 
informació pública, durant un termini de 15 dies hàbils, aquesta proposta d’ordre.  
 
En virtut de l’anterior, el 30 de setembre de 2014 va tenir sortida un escrit amb les 
al�legacions d’aquesta Oficina a la Proposta d’ordre de referència. 
 
El 19 de novembre de 2014, el Secretari General, emet escrit de resposta (Registre 
d’entrada 1490 de 26 de novembre) en què s’adjunta còpia de la Memòria i l’informe 
corresponent així com la versió final de l’ordre per la qual es regula el Registre del 
Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.  
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Actuacions de seguiment 
 
La proposta analitzada té per objecte el desenvolupament reglamentari del Registre del 
Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’objectiu que inspira la norma no és altre que implementar una eina de publicitat al 
servei de la transparència. 
 
Una circumstància que l’OAC constata empíricament és la dificultat amb què qualsevol 
ciutadà es troba per conèixer la quantitat real de les entitats que integren el sector públic 
instrumental.  
 
La conveniència de disposar d’una font fiable i amb informació de qualitat sobre la 
totalitat del sector públic de la Generalitat, segons el parer de l’OAC, resta fora de 
dubte.  
 
Ara bé, l’OAC creu que per tal que el Registre pugui servir a les finalitats que 
justifiquen la seva creació (gestió, transparència i control), ha de contenir informació en 
un grau suficient.  
 
Així, els cometaris de l’OAC al voltant de la proposició d’ordre han tractat de valorar si 
la informació que es preveu que contingui el Registre, és adequada.  
 
Des de la Direcció General de Patrimoni, en la seva resposta a les al·legacions, es 
considera oportú clarificar i apuntar algunes dades:  
 

“El primer és reconèixer que cadascuna de les informacions, la facilitada en els 
pressupostos públics anuals, la facilitada per la Direcció General d’Atenció 
Ciutadana, pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i pel propi 
Registre del Sector Públic, obeeixen a unes necessitats i propòsits concrets i 
específics que no són exactament coincidents en cada cas.  

 
No ha d’estranyar veure en els pressupostos de la Generalitat una entitat que es 
preveu crear al llarg de l’exercici següent, i que aquest fet no tingui reflex 
immediat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Resulta rellevant doncs en aquesta 
situació que la conciliació dels diversos universos resulti possible i exacte. Cal dir 
que amb l’impuls de la Comissió del Sector Públic, les diferents unitats que 
intervenen  en l’elaboració i difusió de les diverses informacions sobre les entitats 
del sector públic, han fet aquest procés de conciliació i hores d’ara, podem parlar 
d’un nivell d’integració excel·lent. Mensualment, totes i cadascuna de les unitats 
esmentades, reben l’actualització del Registre del Sector Públic, el que permet 
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mantenir una bona integritat de les diferents dades. En aquest punt, s’ha de posar 
de relleu el previst en el punt 1 de l’Annex de l’Ordre, quan diu ‹‹El número de 
registre és invariable en el temps i constitueix el codi identificador de l’entitat››. 
Aquest codi identificador, hores d’ara ja és compartit per les diferents unitats de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i facilita el tractament 
informatitzat. 
 
Certament, més enllà d’aquesta conciliació hi ha la visió que en un futur aquestes 
dades quedin integrades plenament dins dels sistemes corporatius de 
l’Administració de la Generalitat  i que es pugui disposar del què hom entén per 
dada única. I, d’aquí la rellevància, no podia ser d’altra manera, que l’Ordre 
estableixi la necessitat de disposar d’un sistema informàtic, que entre d’altres, 
disposi dels mecanismes d’intercanvi de dades amb altres sistemes.”  
 

 
Article 7 . Dades registrals  
 
L’article enumera un seguit d’informació que s’ha de recollir per a la sol·licitud 
d’inscripció, actualització de dades o baixa del registre. 
 
L’OAC considera que aquesta informació enumerada no és suficient i proposa una sèrie 
de continguts, amb caràcter no exhaustiu, com ara, la finalitat de l’entitat, la 
classificació com a Administració Pública,  la xifra de negocis, la plantilla de personal, 
les auditories o el nivell de subjecció a la normativa de contractació pública.   
 
Com a resposta al suggeriment s’informa: “En aquesta qüestió, la Direcció General del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya entén que amb l’actual marc competencial i de 
recursos disponibles, no està a l’abast del Registre del Sector Públic ser dipositari de 
totes i cadascuna de les informacions i documents referents a les entitats del sector 
públic. Tanmateix, una vegada consolidat el sistema informàtic que permeti gestionar 
l’inventari dels ens del sector públic i les seves participacions, resultarà trivial, 
incorporar altres informacions complementàries que han de ser certificades per les 
unitats que en tenen la competència administrativa”.  
 
Respecte la proposta d’addició de continguts referents a la xifra de negocis, les 
plantilles de personal, o les auditories, s’informa que:  
 

“es tracta de dades de recollida, tractament i anàlisi que presenten una alta 
complexitat i han estat encomanades a òrgans especialitzats. En el cas concret de 
les dades de personal, més enllà de la informació pública continguda en les 
memòries d’elaboració dels pressupostos anuals, la Secretaria d’Administració i 
Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals recull 
sistemàticament la informació sobre plantilles de personal de les entitats públiques 
i en fa el tractament i l’anàlisi, i difusió”.  
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Es continua informant que: 
 

“El nostre capteniment i compromís per millorar les dades disponibles de les 
entitats del sector públic és doble. Per una banda, el compromís que el Registre 
del Sector Públic assoleixi amb la màxima promptitud la maduresa tecnològica 
necessària per estar en condicions d’integrar les informacions que sobre les 
entitats del sector públic disposen i administren les diferents unitats competents. I 
per altra, el repte de cobrir amb els recursos actuals, el buit informatiu rellevant, 
com és disposar de la relació de les persones representats o designades en l’òrgan 
de govern superior.  

 
Tanmateix, es reconeix la bondat d’integració de tot aquest conjunt de dades, i es 
considera assumible d’acord amb les disponibilitats pressupostàries per al 
desenvolupament del projecte i, del marc de desenvolupament reglamentari mitjançant 
Ordre, incorporar les dades registrals següents: Funcions/ Objecte i Classificació en 
termes SEC, dades que s’incorporen a l’article 7 de la proposta d’Ordre i al seu annex”.   
  
 
Article 10. Accés a les dades del Registre  
 
La mesura de publicitat formal prevista en aquest article, resulta, als ulls de l’OAC,  
insuficient doncs l’article simplement preveu un lliure accés per a qualsevol persona que 
ho sol·liciti al Registre. Les dades registrals, segons l’OAC, haurien de ser accessibles a 
través del Portal de la transparència de la Generalitat. L’OAC suggereix que sigui 
modificada la proposta en aquest  sentit. 
 
Des de la perspectiva de la nova legislació d’accés a la informació pública, tant la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, com la Proposició de Llei que actualment1 es troba en 
tramitació en el Parlament de Catalunya, tota la informació que el Registre conté 
d’acord amb l’actual redacció de la Proposta d’ordre i la que pot arribar a contenir és 
informació pública.  
 
Finalment, la redacció de l’article 10 conté una referència a la protecció de dades de 
caràcter personal.  L’OAC recorda que el coneixement de les persones físiques que 
ostenten algun càrrec en els òrgans superiors de les entitats inscrites resulta del màxim 
interès per a la ciutadania. Dita informació esdevé imprescindible als efectes de control 
sobre el compliment de la normativa d’incompatibilitats i conflicte d’interessos, aspecte 
aquest que en la pràctica s’ha revelat mancat d’efectius mecanismes de control, entre les 
causes del qual es troba la no disponibilitat d’aquestes dades. Per tant, l’OAC entén que 
la previsió continguda en el precepte no pot ser entesa com una restricció a la publicitat 
sinó com una remissió genèrica a la normativa de protecció de dades que, en aquest cas, 

                                                 
1 A data d’enviament de les al· legacions, 30 de setembre de 2014. 
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es limitaria a vetllar perquè les dades personals que necessàriament han de ser públiques 
no siguin excessives, d’acord amb el principi de proporcionalitat.  
 
A tals efectes l’OAC fa una proposta de modificació de l’article, en el sentit de 
contemplar expressament que les dades registrals siguin accessibles a través del Portal 
de transparència de la Generalitat. 
 
Des de la Direcció General de Patrimoni es considera incorporar el següent apartat a 
l’article 10:  
 
“2. La publicitat de les dades del registre es farà efectiva a través del portal web 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya” 
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Conclusions   
 
 
Quantitativament, un dels dos suggeriments ha estat acceptat íntegrament i l’altre 
parcialment. 
 
Qualitativament, amb la introducció del segon apartat de l’article 10 ha millorat la 
comprensió i l’abast de la norma pel que fa a l’acompliment dels requeriments en 
matèria d’accés a la informació. Així mateix, s’ha completat l’article 7 incorporant 
algunes de les dades registrals suggerides. 
 
No obstant, l’OAC creu oportú ressaltar que el Registre ara examinat hauria d’aspirar a 
ser concebut com el repositori comú de la informació més rellevant per poder tenir un 
coneixement ampli que abasti tot el sector públic de Catalunya. 
 
 
Barcelona, 18 de desembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar Cardona Martínez Daniel de Alfonso Laso 
Tècnic jurista Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya                                   
 Vistiplau                
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     ANNEX 1 
Proposta de text per al quadre d’al·legacions de la pàgina web de 

l’OAC  
 
 
 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del seguiment 

Proposta d’Ordre 
per la qual es 
regula el registre 
del sector públic de 
la Generalitat de 
Catalunya  

Departament 
d’Economia i 
Coneixement 

30/09/2014 19/11/2014   
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ANNEX 2 
Propostes de text per a la memòria anual de 2014 

 

Versió abreujada 

L’Oficina Antifrau va suggerir una sèrie de modificacions durant la fase d’informació 
pública a que va ser sotmesa la proposta d’Ordre per la qual es regula el Registre del 
Sector Públic de la Generalitat A l’article 7, dedicat a les dades registrals, l’OAC ha 
considerat que la informació esmentada no és suficient i proposa afegir alguns 
elements que es troben a faltar.  
  
Davant aquest suggeriment, el Departament d’Economia i Coneixement informa que 
“no està a l’abast del Registre del Sector Públic se dipositari de totes i cadascuna de les 
informacions i documents referents a les entitats del sector públic. El compromís del 
Departament és millorar les dades disponibles de les entitats del sector públic.” Tot i 
això, incorpora les següents dades registrals: “Funcions/Objecte” i “Classificació en 
termes SEC”. 
 
A l’article 10, que se centra en l’Accés a les dades del Registre, l’OAC considera 
insuficient la mesura de publicitat establerta, doncs l’article estableix que les 
inscripcions registrals són de lliure accés per a qualsevol persona, però no preveu que 
les dades registrals siguin accessibles a través del portal de transparència de la 
Generalitat. En conseqüència, es fa un suggeriment de modificació del precepte que és 
acollit i incorporat al nou text amb el matís que el portal web mitjançant el qual es farà 
la publicitat serà el portal web corporatiu de la Generalitat. 
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Versió extensa 

 
 

1. Antecedents 
 
 

El 12 de setembre de 2014 es publica al DOGC número 6705 edicte del Departament 
d’Economia i Coneixement pel qual es sotmet a informació pública la Proposta d’Ordre 
per la qual es regula el Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.  
 
En virtut de l’anterior, el 30 de setembre de 2014 va tenir sortida un escrit amb les 
al�legacions d’aquesta Oficina a la proposta d’Ordre de referència. 
 
 

2. Extracte-resum de les al�legacions a la versió inicial del  Reglament i 
de la seva acollida en l’aprovació definitiva 

 
 
Consideracions. Objecte i finalitat de la norma. 
 
 
La proposta analitzada té per objecte el desenvolupament reglamentari del Registre del 
Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’objectiu que inspira la norma no és altre que implementar una eina de publicitat al 
servei de la transparència. 
 
Una circumstància que l’OAC constata empíricament és la dificultat amb què qualsevol 
ciutadà es troba per conèixer la quantitat real de les entitats que integren el sector 
públic instrumental.  
 
La conveniència de disposar d’una font fiable i amb informació de qualitat sobre la 
totalitat del sector públic de la Generalitat, segons el parer de l’OAC, resta fora de 
dubte.  
 
Ara bé, l’OAC creu que per tal que el Registre pugui servir a les finalitats que justifiquen 
la seva creació (gestió, transparència i control), ha de contenir informació en un grau 
suficient.  
 
Així, els cometaris de l’OAC al voltant de la proposició d’ordre han tractat de valorar si 
la informació que es preveu que contingui el Registre, és adequada.   
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Des de la Direcció General de Patrimoni, en la seva resposta a les al�legacions, 
es considera oportú clarificar i apuntar algunes dades: 
 

 “El primer és reconèixer que cadascuna de les informacions, la facilitada 
en els pressupostos públics anuals, la facilitada per la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana, pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
i pel propi Registre del Sector Públic, obeeixen a unes necessitats i 
propòsits concrets i específics que no són exactament coincidents en cada 
cas.  

 
No ha d’estranyar veure en els pressupostos de la Generalitat una entitat 
que es preveu crear al llarg de l’exercici següent, i que aquest fet no tingui 
reflex immediat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Resulta rellevant doncs 
en aquesta situació que la conciliació dels diversos universos resulti 
possible i exacte. Cal dir que amb l’impuls de la Comissió del Sector 
Públic, les diferents unitats que intervenen  en l’elaboració i difusió de les 
diverses informacions sobre les entitats del sector públic, han fet aquest 
procés de conciliació i hores d’ara, podem parlar d’un nivell d’integració 
excel�lent. Mensualment, totes i cadascuna de les unitats esmentades, 
reben l’actualització del Registre del Sector Públic, el que permet mantenir 
una bona integritat de les diferents dades. En aquest punt, s’ha de posar 
de relleu el previst en el punt 1 de l’Annex de l’Ordre, quan diu ‹‹El 
número de registre és invariable en el temps i constitueix el codi 
identificador de l’entitat››. Aquest codi identificador, hores d’ara ja és 
compartit per les diferents unitats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i facilita el tractament informatitzat. 

 
Certament, més enllà d’aquesta conciliació hi ha la visió que en un futur 
aquestes dades quedin integrades plenament dins dels sistemes 
corporatius de l’Administració de la Generalitat  i que es pugui disposar 
del què hom entén per dada única. I, d’aquí la rellevància, no podia ser 
d’altra manera, que l’Ordre estableixi la necessitat de disposar d’un 
sistema informàtic, que entre d’altres, disposi dels mecanismes 
d’intercanvi de dades amb altres sistemes.”    
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Article 7 . Dades registrals  
 
L’article enumera un seguit d’informació que s’ha de recollir per a la sol�licitud 
d’inscripció, actualització de dades o baixa del registre. 
 
L’OAC considera que aquesta informació enumerada no és suficient i proposa una sèrie 
de continguts, amb caràcter no exhaustiu, com ara, la finalitat de l’entitat, la 
classificació com a Administració Pública,  la xifra de negocis, la plantilla de personal, 
les auditories o el nivell de subjecció a la normativa de contractació pública.   
 

Com a resposta al suggeriment s’informa: “En aquesta qüestió, la Direcció 
General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya entén que amb l’actual 
marc competencial i de recursos disponibles, no està a l’abast del Registre del 
Sector Públic ser dipositari de totes i cadascuna de les informacions i 
documents referents a les entitats del sector públic. Tanmateix, una vegada 
consolidat el sistema informàtic que permeti gestionar l’invetari dels ens del 
sector públic i les seves participacions, resultarà trivial, incorporar altres 
informacions complementàries que han de ser certificades per les unitats que 
en tenen la competència administrativa”.   
 

Respecte la proposta d’addició de continguts referents a la xifra de negocis, les 
plantilles de personal, o les auditories, s’informa que:  
 

“es tracta de dades de recollida, tractament i anàlisi que presenten una alta 
complexitat i han estat encomanades a òrgans especialitzats. En el cas concret 
de les dades de personal, més enllà de la informació pública continguda en les 
memòries d’elaboració dels pressupostos anuals, la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
recull sistemàticament la informació sobre plantilles de personal de les entitats 
públiques i en fa el tractament i l’anàlisi, i difusió”.  
 
 
 

Es continua informant que: 
 

“El nostre capteniment i compromís per millorar les dades disponibles de les 
entitats del sector públic és doble. Per una banda, el compromís que el 
Registre del Sector Públic assoleixi amb la màxima promptitud la maduresa 
tecnològica necessària per estar en condicions d’integrar les informacions que 
sobre les entitats del sector públic disposen i administren les diferents unitats 
competents. I per altra, el repte de cobrir amb els recursos actuals, en buit 
informatiu rellevant, com és disposar de la relació de les persones representats 
o designades en l’òrgan de govern superior”.  
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Finalment, el Departament resol:  
 

“Tanmateix, es reconeix la bondat d’integració de tot aquest conjunt de dades, 
i es considera assumible d’acord amb les disponibilitats pressupostàries per al 
desenvolupament del projecte i, del marc de desenvolupament reglamentari 
mitjançant Ordre, incorporar les dades registrals següents: Funcions/ Objecte 
i Classificació en termes SEC, dades que s’incorporen a l’article 7 de la 
proposta d’Ordre i al seu annex”.   

  
 
Article 10. Accés a les dades del Registre  

 
La mesura de publicitat formal prevista en aquest article, resulta, als ulls de l’OAC,  
insuficient doncs l’article preveu un lliure accés per a qualsevol persona que ho sol�liciti 
al Registre. Les dades registrals, segons l’OAC, haurien de ser accessibles a través del 
Portal de la transparència de la Generalitat. L’OAC suggereix que sigui modificada la 
proposta en aquest sentit. 
 
Des de la perspectiva de la nova legislació d’accés a la informació pública, tant la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, com la Proposició de Llei que actualment2 es troba en 
tramitació en el Parlament de Catalunya, tota la informació que el Registre conté 
d’acord amb l’actual redacció de la Proposta d’ordre i la que pot arribar a contenir és 
informació pública.  
 
Finalment, la redacció de l’article 10 conté una referència a la protecció de dades de 
caràcter personal. L’OAC recorda que el coneixement de les persones físiques que 
ostenten algun càrrec en els òrgans superiors de les entitats inscrites resulta del màxim 
interès per a la ciutadania. Dita informació esdevé imprescindible als efectes de control 
sobre el compliment de la normativa d’incompatibilitats i conflicte d’interessos, aspecte 
aquest que en la pràctica s’ha revelat mancat d’efectius mecanismes de control, entre 
les causes del qual es troba la no disponibilitat d’aquestes dades. Per tant, l’OAC entén 
que la previsió continguda en el precepte no pot ser entesa com una restricció a la 
publicitat sinó com una remissió genèrica a la normativa de protecció de dades que, en 
aquest cas, es limitaria a vetllar perquè les dades personals que necessàriament han de 
ser públiques no siguin excessives, d’acord amb el principi de proporcionalitat.   
 
A tals efectes l’OAC fa una proposta de modificació de l’article, en el sentit de 
contemplar expressament que les dades registrals siguin accessibles a través del Portal 
de transparència de la Generalitat. 
 

Des de la Direcció General de Patrimoni es considera incorporar el següent 
apartat a l’article 10:  
 
“2. La publicitat de les dades del registre es farà efectiva a través del portal web 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya” 

 
 

                                                 
2 A data d’enviament de les al· legacions, 30 de setembre e 2014. 
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3. Valoració general 
 

Quantitativament, un dels dos suggeriments ha estat acceptat íntegrament i l’altre 
parcialment. 
 
Qualitativament, amb la introducció del segon apartat de l’article 10 ha millorat la 
comprensió i l’abast de la norma pel que fa a l’acompliment dels requeriments en 
matèria d’accés a la informació. Així mateix, s’ha completat l’article 7 incorporant 
algunes de les dades registrals suggerides. 
 
No obstant, l’OAC creu oportú ressaltar que el Registre ara examinat hauria d’aspirar a 
ser concebut com el repositori comú de la informació més rellevant per poder tenir un 
coneixement ampli que abasti tot el sector públic de Catalunya.  
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