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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES CREA LA SEU 
ELECTRÒNICA  
 
 
 

Consideració preliminar. La significació de l’Administració 
electrònica en la transparència de les Administracions públiques i en 
l’accés a la informació pública 
 
El text projectat obeeix a la voluntat del Govern d’optar per un model d’administració 
electrònica que concentra en una sola seu corporativa la posada a disposició de la 
ciutadania, empreses i entitats la possibilitat d’accedir a la informació i als serveis. 
 
Tant la Llei bàsica estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
Serveis Públics (en endavant Llei 11/2007) com la Llei del Parlament de Catalunya 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (en endavant Llei 26/2010) en els seus articles 6.1 i 24.1, 
respectivament, reconeixen explícitament als ciutadans el dret a relacionar-se amb les 
administracions públiques utilitzant mitjans electrònics, tant per a l’exercici dels drets 
que estableix la legislació bàsica (previstos a l’article 35 de la Llei 30/1992), com també 
per a obtenir informacions i dur a terme tràmits i accions de diferent naturalesa davant 
dels ens públics. 
 
Així doncs, la concepció legal de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic és 
definida com un dret subjectiu dels ciutadans i ciutadanes que, per tant, gaudeixen de 
la facultat de relacionar-se amb les Administracions, amb les condicions i límits que 
normativament s’estableixen, de forma telemàtica. Els mitjans electrònics, doncs, 
constitueixen un canal més per a la prestació de serveis públics i difusió d’informació 
pública, una via alternativa a l’hora de participar els ciutadans en l’activitat pública.  
 
Aquest canal alternatiu de comunicació entre la ciutadania i les Administracions 
públiques conviu amb la resta de formes tradicionals que els ciutadans continuen tenint 
a la seva disposició a l’hora de relacionar-se amb els ens públics, com ara són les 
oficines d’atenció ciutadanes o els serveis d’atenció telefònica, canals d’informació i 
comunicació als que expressament fa al�lusió l’article 8 de la Llei 11/2007, juntament 
als punts d’accés electrònic. 
 
De l’anterior es desprèn el caràcter eminentment instrumental de l’administració 
electrònica, atès el seu significat inherent com a canal o vehicle de comunicació, canal 
que presenta, però, múltiples i significatius avantatges en relació a la resta de formes de 
comunicació tradicionals, com ara són una major celeritat i, per tant, eficàcia i 
eficiència administratives.  
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Així, la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya (en endavant Llei 29/2010), compta entre les seves finalitats, la de 
«[g]arantir que l'ús dels mitjans electrònics promogui una administració pública 
oberta, transparent, accessible, eficaç i eficient», o la de «[p]romoure que les activitats 
derivades de l'exercici de les competències dels ens, els organismes i les entitats que 
conformen el sector públic, llurs relacions i les relacions amb els ciutadans siguin més 
àgils, més eficaces i més eficients, mitjançant l'ús dels mitjans electrònics». 
 
Ara bé, l’aspecte substantiu i subjacent de l’ús dels mitjans electrònics com a via 
d’interrelació entre els ens públics i els ciutadans és comú al de qualssevol dels mitjans 
de comunicació disponibles: l’exercici dels drets dels ciutadans i ciutadanes davant les 
Administracions públiques. I precisament són els articles 6.1 de la Llei 11/2007 i 24 de 
la Llei 26/2010 anteriorment citats els preceptes que s’encarreguen de recordar que els 
mitjans electrònics poden servir als ciutadans per a relacionar-se amb les 
administracions i exercir llurs drets.  
 
És rellevant referir-nos aquí a què, entre els drets exercibles pels ciutadans, a través 
dels diferents mitjans electrònics, no només hi figuren els drets titularitat dels 
interessats stricto sensu en relació a un procediment administratiu específic en tràmit 
(contemplats en essència a l’article 35 de la Llei 30/1992 i als articles 22 i 26 de la Llei 
26/2010) i els drets titularitat dels ciutadans que, prèvia identificació, pretenen accedir 
a arxius i registres públics, en les condicions i termes fixats als articles 37 de la Llei 
30/1992 i 27 de la Llei 26/2010, sinó que l’abast de l’Administració electrònica permet i 
facilita la difusió a tota la ciutadania, de forma lliure, d’altres informacions generals 
d’interès públic.  
 
A aquesta darrera informació general, que ha de ser objecte de publicació «clara i 
inequívoca» per les vies electròniques disponibles, fan referència l’article 6.3 de la Llei 
11/2007 i l’article 10 de la Llei 29/2010, quan prescriuen que les entitats del sector 
públic han de difondre per mitjans electrònics informació sobre l’organització i 
autoritats competents, sobre procediments i tràmits per accedir a serveis i activitats 
públics, condicions d’accés a registres i bases de dades públiques i vies de reclamació i 
recurs, informació relativa a les activitats prestacionals i de servei públic, així com altra 
informació d’interès general per als ciutadans. 
 
En qualsevol cas, la facilitació d’informació pública a través de mitjans telemàtics ha de 
garantir, com a mínim, les mateixes condicions i exigències d’accessibilitat que 
ofereixen altres canals d’informació i comunicació alternatius, tant des d’un punt de 
vista formal, com en relació als continguts de la informació objecte de difusió. En 
aquest mateix sentit, l’article 29 de la Llei 26/2010 posa de relleu el deure de les 
administracions públiques de Catalunya de garantir l’exercici i efectivitat dels drets dels 
ciutadans, «qualsevol que sigui el mitjà de relació». 
 
Així doncs, per una banda, les relacions que ofereix l’Administració electrònica han de 
donar fidel compliment, per una banda, als principis generals que informen l’actuació 
administrativa dels ens públics, com ara són els principis de legalitat, objectivitat, o 
qualitat i veracitat en la informació.  
  

Entre ells, de rellevant transcendència resulta el principi de transparència i llur 
garantia. Tot i no trobar-se explícitament citat en la Constitució, el principi de 
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transparència és recollit, pel que fa a l’Administració de la Generalitat, a l’article 
71.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, quan indica que en virtut del 
principi, aquesta Administració «ha de fer pública la informació necessària 
perquè els ciutadans en puguin avaluar la gestió». 
 
En qualsevol cas, i en relació a tot el sector públic de Catalunya, la Llei 26/2010, 
al seu article 28.1, reconeix als ciutadans el dret a obtenir «informació veraç i de 
qualitat, qualsevol que sigui el suport o mitjà de distribució o difusió de la 
informació». Cal tenir present que el segon apartat del precepte relaciona els 
continguts que les administracions públiques de Catalunya han d’informar a la 
ciutadania per tal de fer efectiu aquest dret, podent-se establir per reglament els 
terminis i les condicions per al seu exercici (apartat tercer del precepte). 
Aquesta mateixa llei, al seu article 31.2 setè inclou, entre la relació de principis 
generals a què han d’ajustar llur actuació les administracions públiques de 
Catalunya, el principi de transparència i accessibilitat. 
 
En relació a l’aplicació de mitjans electrònics en el sector públic, el principi de 
transparència és present de forma expressa tant a l’article 4 k) de la Llei 11/2007 
com a l’article 4, apartat segon, de la Llei 29/2010. De fet, d’acord amb el seu 
article 3.2, una de les finalitats de la Llei 11/2007 és la de facilitar l’accés per 
mitjans electrònics dels ciutadans a la informació i al procediment 
administratiu. En el mateix sentit, l’article 3 de la Llei 29/2010 configura les 
seves pretensions entorn el darrer objectiu de «millorar la transparència, 
l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat en les relacions entre el sector públic i els 
ciutadans (...)». Ambdues lleis tenen present igualment la necessària qualitat en 
la veracitat i autenticitat de les informacions ofertes per les administracions 
públiques a través dels mitjans electrònics: l’article 4 h) de la Llei 11/2007 en fa 
esment, així com l’article 4, apartat quart, de la Llei 29/2010, al�ludeix a la 
qualitat de la informació pública difosa per mitjans electrònics, quan exigeix a 
les entitats del sector públic l’adopció de les mesures necessàries perquè aquesta 
difusió satisfaci les necessitats de llurs destinataris i facilitin l’assoliment de les 
finalitats pròpies de la llei, d’acord amb el que disposa el seu article 3. Els 
requisits o condicions que determinen la qualitat de la informació del sector 
públic de Catalunya, que es difon per mitjans electrònics, són, a més, objecte de 
regulació específica a l’article 9 de la referida Llei 29/2010, en exigir que la 
informació difosa sigui actual, objectiva, útil i accessible. 

 
D’altra banda, i des d’un punt de vista formal, els mitjans electrònics, com a canal o via 
de comunicació, han d’assegurar un accés igual i no discriminatori entre els ciutadans, 
alhora que necessàriament han de garantir les mateixes condicions d’accessibilitat, 
seguretat, simplificació administrativa i neutralitat que ofereixen la resta de vies de 
relació disponibles.   
 
Així doncs, es fa necessari tenir presents, a l’hora de regular i aplicar els mitjans 
electrònics en el sector públic, el conjunt de principis d’actuació en relació a l’ús de les 
noves tecnologies, recollits a l’article 4 de la llei 11/2007, a l’article 32 de la Llei 
26/2010 i a l’article 4 de la Llei 29/2010.  
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Característiques de la Seu electrònica 
 
L’article 4 del Projecte de decret, en coherència amb el que manifesta el Preàmbul, 
defineix la Seu electrònica com «l’espai on hi ha disponible de forma integrada la 
informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’Administració de la Generalitat». 
 
La Seu es configura com a plataforma única i, només excepcionalment, mitjançant 
acord de Govern, es poden crear seus derivades o subseus. 
 
L’article 5.1 c) preveu que la Seu electrònica garanteix «l’aplicació dels principis 
d’accessibilitat, publicitat oficial, qualitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, 
neutralitat i interoperabilitat d’acord amb la normativa establerta, i, si escau, els altres 
que siguin d’ús generalitzat per la ciutadania». 
 
Suggerim incloure en el precepte una menció expressa dels principis de transparència i 
participació. 
 
La justificació d’aquest suggeriment obeeix a la conveniència que el text del Projecte 
incorpori almenys una menció a uns principis que, si bé no tenen pròpiament caràcter 
organitzatiu o tècnic com els que el text sí esmenta, presenten una càrrega substantiva 
de primer ordre doncs doten de sentit finalista l’instrument de la Seu. 
 
En aquest sentit, cal destacar que la Seu electrònica única vindrà cridada a jugar un 
paper decisiu en matèria de transparència activa una vegada s’incorpori al nostre 
ordenament jurídic —previsiblement en un futur proper— una Llei d’accés a la 
informació pública. 
 
El dret d’accés a la informació pública presenta dos vessants: 
  

1. Quan ens referim a aquella informació que els poders públics posen a disposició 
de la ciutadania sense una petició prèvia, parlem de transparència activa o, 
senzillament, de transparència. Aquesta constitueix la dimensió objectiva del 
dret d’accés en tant que implica una determinada concepció de la relació de 
l’Administració amb els ciutadans.  

 
2. Quan una persona sol�licita accedir a determinada informació i l’Administració 

té el deure de facilitar-la, ens referim a la transparència passiva o, més 
precisament, al dret d’accés a la informació pública, en la seva dimensió 
subjectiva (dret públic subjectiu). 

 
L’acció de donar a conèixer la informació pública per part dels poders públics està 
expressament consignada en l’article 10 del Conveni del Consell d’Europa núm. 205, 
que estableix que «per la seva pròpia iniciativa i quan sigui convenient, les autoritats 
públiques prendran les mesures necessàries per posar a disposició de tothom els 
documents públics en el seu poder per tal de promoure la transparència i l’eficàcia de 
l’administració i per fomentar la participació informada del públic en matèries d’interès 
general». 
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Cal tenir present que la difusió proactiva d’informació per part dels poders públics és 
inversament proporcional a l’exercici del dret d’accés per part de la ciutadania, en el 
sentit que, com més disposició tinguin les autoritats a l’hora de difondre informació 
pública per iniciativa pròpia, menor serà la necessitat de la ciutadania d’exercir el dret 
d’accés a la informació. 
 
Així doncs, per raons d’eficàcia i simplificació administrativa, seria convenient que la 
voluntat de les autoritats atorgués un paper preponderant a la publicitat activa, amb la 
finalitat que aquesta guanyi terreny al dret d’accés individual. 
 
Sens dubte, la difusió activa d’informació pública d’interès general s’instrumenta 
fonamentalment per mitjans electrònics, ja sigui a través dels anomenats «portals 
electrònics de transparència», o bé quan els organismes públics fan ús de la seva seu 
electrònica, entre altres canals telemàtics. 
 
És des d’aquesta perspectiva, que l’Oficina entén que l’aprovació del present Projecte de 
disposició general constitueix una oportunitat de primer ordre per aprofundir en la 
transparència del nostre sector públic si la voluntat política que l’inspira acaba per 
incorporar-hi altres informacions d’interès general en el sentit que suggerirem més 
endavant. 
 
 
 
Continguts previstos de la Seu electrònica 
 
L’article 8 del text projectat enumera els continguts mínims de la Seu electrònica. 
 
Els sis primers apartats del precepte es refereixen a aspectes instrumentals de la pròpia 
Seu. El mateix es podria predicar, en certa manera, dels apartats 9, 10 i 11 dedicats a la 
interoperabilitat; a la data i l’hora oficial i els dies inhàbils; i a la protecció de les dades 
personals a la seu, respectivament. 
 
La resta d’apartats ja fan referència pròpiament a continguts informatius d’interès 
públic amb substantivitat pròpia.  
 
El precepte es conclou amb una clàusula oberta (apartat 18) que valorem positivament 
perquè permet incorporar continguts d’informació addicional que puguin arribar a 
imposar-se per disposició legal. 
  
Pel que fa a l’apartat 18, efectuarem les dues recomanacions següents: 
 
Ampliar al reglament (disposicions de caràcter general) l’habilitació per determinar 
continguts informatius addicionals amb caràcter obligatori. Entenem que si el propi 
precepte ja habilita a l’òrgan responsable de la gestió i coordinació dels continguts per 
imposar nova informació pública, amb més motiu ha de poder-ho fer una disposició 
reglamentària. 
 
Mencionar de manera expressa com a criteri a prendre en consideració per l’òrgan 
responsable de la gestió i coordinació de continguts a l’hora de decidir les informacions 
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que s’hagin de publicar a la Seu electrònica el relatiu a la freqüència amb què la 
ciutadania sol�licita tenir accés a determinada informació pública. 
 
 
 
Continguts previstos del Tauler electrònic 
 
L’article 12.2 del Projecte objecte del present informe defineix el Tauler electrònic com 
«el mitjà electrònic de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions 
i els actes dictats per l’Administració de la Generalitat i la resta d’ens previstos a 
l’article 2.1,a) i 2.1,b) d’aquest Decret, d’acord amb cada procediment». 
 
Com hem vist en l’apartat anterior, el propi accés a aquest Tauler és un dels continguts 
obligatoris (mínims) de la Seu. 
 
El contingut informatiu del Tauler electrònic ve establert en els termes següents:  
 

«Article 13 
Continguts del Tauler electrònic 
 
13.1 Els actes administratius que d’acord amb la normativa de procediment 
administratiu o per disposició legal o reglamentària sectorial aplicable s’han de 
publicar en taulers d’anuncis presencials, s’han de publicar també en el Tauler 
electrònic. 
13.2 La publicació al Tauler electrònic dels actes administratius, anuncis, 
edictes, convenis o qualsevol altre document dels quals una norma exigeixi la 
publicació al diari oficial ha de tenir, en tot cas, caràcter complementari. La 
publicació ha de ser, en aquest cas, simultània en ambdós mitjans. 
13.3 L’Administració de la Generalitat i els ens previstos a l’article 2.1,a) i 2.1,b) 
poden publicar al Tauler els anuncis d’actuacions previstes, avisos, informació 
sobre textos normatius en procés d’elaboració, projectes que se sotmetin a 
participació ciutadana, i qualsevol altra informació d’interès general de la seva 
competència, seguint els criteris establerts per l’òrgan competent en matèria 
d’atenció ciutadana, d’acord amb l’article 7.1.d).» 

 
Mentre els apartats 1 i 2 del precepte configuren el contingut obligatori del Tauler, les 
informacions esmentades en l’apartat 3 només hi apareixeran amb caràcter potestatiu 
si els poders públics decideixen publicar-les. 
 
 
 
Continguts addicionals d’informació pública susceptibles de difusió 
per mitjans electrònics (transparència activa) 
 
De la lectura combinada dels articles 8 i 13 del Projecte de decret es desprèn que, sí bé 
l’accés al Tauler electrònic és un dels continguts mínims de la Seu electrònica, només 
aquelles informacions previstes en els apartats 1 i 2 de l’article 13 (comunicacions de 
determinats actuacions administratives i documents que hagin de ser necessàriament 



 

Pàgina 7 de 9 
 

publicats al diari oficial, respectivament) tenen garantida la seva presència en la Seu 
electrònica perquè formen part del contingut obligatori del propi Tauler. 
 
L’anterior determina que el gruix d’informació pública susceptible de ser “alliberada” 
pels principis de transparència i participació no té garantida la seva presència en la Seu 
electrònica.  
Com ja hem apuntat més amunt, el present instrument normatiu resultaria 
perfectament apte per imposar, per transparència activa, més continguts informatius 
que els que es desprenen del Projecte, sense que això depengui de la voluntat 
interposada dels diferents ens que integren el sector públic (en el cas del Tauler), o de 
la llei o de l’òrgan administratiu responsable de la gestió i coordinació de continguts (en 
el cas de la Seu). 
 
A tal efecte, l’Oficina Antifrau recomana ampliar significativament el llistat de 
continguts previst en el Projecte sotmès a informació pública. 
 
L’ampliació hauria de tenir lloc en el si de l’article 8 del Projecte per tal de constituir 
contingut mínim obligatori. 
 
Suggerim, doncs, la difusió dels continguts que es relacionen tot seguit: 
 

(i)       Servidors públics: selecció de personal, permetent el seguiment complert de 
tot procés endegat a tal efecte; instruments d’ordenació de la funció pública; 
retribucions percebudes; mecanismes destinats a la detecció i gestió dels 
conflictes d’interessos; 

 
(ii) Procediments de concessió de subvencions i ajuts, independentment del seu 

import, amb indicació d’aquest, dels objectius o finalitats i de les persones 
beneficiàries; 
 

(iii) Activitat de Programació: plans i programes que, en el seu cas, s’aprovin per 
fixar objectius, així com les activitats, mitjans i temps previstos per a la seva 
consecució objectius. Avaluació de resultats i memòria anual; 
 

(iv) Òrgans col�legiats: acords i actes; 
 

(v)       Relació dels procediments d’elaboració normativa que estiguin en curs, amb 
indicació del seu objecte i estat de tramitació, així com del contingut íntegre 
dels textos dels projectes normatius en tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats incloses les memòries i informes que acompanyin 
els mateixos; 

 
(vi) Directrius, instruccions, acords, circulars, ordres de servei o respostes a 

consultes plantejades en la mesura que suposin una interpretació del dret o 
tinguin efectes jurídics; 

 
(vii) Els convenis, pactes o acords subscrits per qualssevol dels ens subjectes al 

Decret, de caràcter interadministratiu o entre l’Administració i els 
particulars, amb menció expressa de les parts signants, el seu objecte i, si 
escau, les obligacions econòmiques convingudes; 
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(viii) Informació estadística per tal de valorar el grau de compliment i qualitat dels 

serveis públics que siguin competència dels ens subjectes al Decret; 
 
(ix) Finançament, despesa pública, execució pressupostària i activitat de control 

intern per la intervenció; 
 

(x)       Els estatuts o normativa reguladora de qualssevol dels ens que integren el 
sector públic inclòs en l’àmbit d’aplicació de la norma; 

 
(xi) Els comptes anuals de qualssevol dels ens que integren el sector públic inclòs 

en l’àmbit d’aplicació subjectiva del Decret; 
 
(xii) Els informes de control extern i d’auditoria de comptes. 
 

 
 
La identificació en l’accés a la Seu electrònica 
 
El present Projecte de Decret conté diverses previsions relatives als requisits 
d’identificació que han de complir els ciutadans per tal d’exercir els drets a relacionar-
se amb l’Administració a través de mitjans electrònics. 
 
Sembla clar que els ciutadans hauran d’identificar-se quan, en relació a un procediment 
administratiu específic en tràmit, pretenguin exercir electrònicament llurs drets en 
qualitat d’interessats en aquest procediment. Ens referim als drets dels interessats que 
expressament recullen l’article 35 de la Llei 30/1992 i els articles 22 i 26 de la Llei 
26/2010. 
 
La identificació prèvia com a requisit d’accés dels ciutadans a informació mitjançant 
mitjans electrònics és necessària igualment a l’hora de pretendre accedir a arxius i 
registres públics, en les condicions i termes fixats als articles 37 de la Llei 30/1992 i 27 
de la Llei 26/2010. 
 
Nogensmenys, recordem que l’ampli abast objectiu de l’Administració electrònica 
permet i facilita la difusió a tota la ciutadania, de forma lliure, d’altres informacions 
generals d’interès públic, que han de ser objecte de publicació «clara i inequívoca» 
(article 6.3 Llei 11/2007) per les vies electròniques disponibles. És precisament l’accés a 
aquesta informació pública general (coneguda com “publicitat activa” o “transparència 
activa”) el que no requereix prèvia identificació del ciutadà.  
 
El suggeriment de l’Oficina pel que fa a aquest aspecte consisteix en què el Projecte 
determini amb més claredat quins continguts de tots els disponibles a la Seu electrònica 
integren la categoria d’informació accessible sense necessitat d’identificació i, per tant, 
de lliure accés per a tota la ciutadania. 
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Responsabilitats 
 
En coherència amb l’important paper que la Seu electrònica ha de jugar com a 
instrument al servei de l’actuació dels poders públics d’acord amb el principi de 
transparència, suggerim que l’article 7 del Projecte, dedicat a les responsabilitats, 
introdueixi una nova responsabilitat per l’òrgan competent en matèria d’atenció 
ciutadana que es derivaria de la de supervisió que sobre els continguts comuns de la 
Seu li atorga la lletra a). 
 
En aquest sentit proposem que la norma prevegi expressament que dit òrgan hagi de 
promoure de les autoritats o òrgans competents l’exigència de responsabilitats en què 
els servidors públics (autoritats, empleats públics) puguin incórrer per incompliment 
les obligacions derivades del present decret segons el règim estatutari que els resulti 
d’aplicació.  
 
 
 
Consideració final 
 
En relació amb l’article 18 del Projecte, i atès que la norma es limita a establir la 
necessitat de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, la qual cosa ja es desprèn de la pròpia Constitució (article 9.1), suggerim la 
supressió del mateix o, alternativament, que el text incorpori també de manera 
expressa la necessitat de respectar les normes que regulen l’accés a la informació 
pública. 
 
  
 
Barcelona, 22 de març de 2013 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 
 


