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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  
A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
 
Consideració preliminar 
 
La modificació al Reglament orgànic de la Diputació de Girona (en endavant, 
el “RODG”), que es sotmet a informació pública, porta causa l’acord pres en 
la sessió plenària de la corporació celebrada el 17 de març de 2015, del que 
es dóna compte mitjançant l’edicte d’aprovació inicial de la modificació 
normativa publicat al Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 61, de 
30 de març de 2015 (anuncia núm. 3486). En l’edicte referit es fan públics 
tant les modificacions proposades, com el text refós del Reglament referit 
amb la incorporació de dites modificacions. 
 
Així mateix, al DOGC núm. 6850, de 14 d’abril de 2015, fou publicat 
l’anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació de conformitat amb 
l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i l'article 63.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, en què l'expedient es sotmet a període d'informació pública 
per trenta dies hàbils, a efectes de presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
 
La modificació de l’article 37 RODG, així com la introducció dels nous 
articles 37 bis i 37 ter responen a l’obligació que recau en els poders públics 
de preveure i regular un règim adequat tendent a la gestió dels conflictes 
d’interessos, constituint fonaments d’aquesta previsió normativa tant el 
deure dels servidors públics de servir amb objectivitat els interessos 
generals, d’acord amb els articles 98.4 i 103 de la Constitució espanyola, i 
d’acord amb el principi de coresponsabilitat –que els imposa l’assumpció 
dels objectius i prioritats de govern en l’acceptació i exercici de llur càrrec–, 
com també el fet que tot servidor púbic té interessos legítims lligats a la 
seva condició de ciutadà privat, la qual cosa determina que les situacions de 
concurrència d’interessos es puguin produir en la pràctica d’una manera 
natural pel mer fet que els servidors públics són també persones. 
 
D’aquesta deguda objectivitat dels servidors públics es desprèn el deure 
d’evitar que llurs interessos personals puguin influir indegudament en 
l’exercici de les seves funcions i responsabilitats públiques, tot entenent que 
el concepte d’ “interessos personals” ha d’abastir tant els interessos propis, 
com els familiars i situacions d’amistat, enemistat, litigioses o vinculacions 



 

Pàgina 2 de 13 
 

professionals o empresarials. En qualsevol cas, els conflictes d’interessos es 
situen en una zona gris en la què no apareixen conductes il·lícites o 
constitutives de delicte en sentit estricte, sinó una sèrie de situacions i 
indicadors que es situen en el marge de la frontera que separa els 
interessos privats de l’interès general, raó per la qual no es poden prohibir, 
de la mateixa manera que l’existència d’un conflicte d’interessos no equival 
automàticament a una situació de corrupció: l’ordenament ha de procurar 
definir-los, identificar-los i gestionar-los de tal manera que es garanteixi un  
exercici íntegre i imparcial de les funcions públiques.  
 
A totes aquestes raons i finalitats ha de donar resposta qualsevol normativa 
sobre incompatibilitats, abstenció i deures de declaració de béns i activitats 
dels servidors públics, concepció subjectiva prou àmplia com per abastir els 
càrrecs electes –tant els diputats i diputades del Parlament de Catalunya 
com els membres de les corporacions locals de caràcter representatiu 
directe de la societat–. 
 
 
Declaracions dels membres de la corporació local 
 
«Article 37 
 
Tots els membres de la corporació estan obligats a efectuar declaracions de 
béns i d’incompatibilitats. 
 

a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec. 
 

b) Amb motiu del cessament del càrrec, a excepció que la causa que el 
produeixi no ho permeti. 

 
c) Durant el període del mandat, quan es modifiquin les 

circumstàncies de fet que constin en les esmentades declaracions. 
 

En el primer supòsit, la declaració s’haurà d’efectuar amb caràcter 
previ a la formulació del jurament o promesa del càrrec. 
 
En el segon supòsit, dintre dels 10 dies següents en què el Ple prengui 
raó del cessament o en què finalitzi la duració del mandat. En tot cas, 
en aquest últim supòsit, amb anterioritat a la constitució de la nova 
corporació. 
 
En el tercer supòsit, la declaració o, en el seu cas, declaracions, 
hauran d’efectuar-se dintre del mes següent en què es produeixi la 
variació. 
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El règim previst en aquest article serà d’aplicació al personal a què es 
refereix el número 2 de la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.» 
 
La finalitat de les declaracions  
 
Els mecanismes jurídics per a la gestió dels conflictes d’interès tenen 
caràcter essencialment preventius, és a dir, actuen a mode de control 
preventiu contra la corrupció –de forma ex ante i no de forma repressiva–, 
per la qual cosa esdevé d’especial rellevància el fet que aquests 
mecanismes legals es basin en l’anàlisi previ de les situacions personals i 
patrimonials dels servidors públics, imprescindible per a determinar 
l’existència o no del conflicte d’interessos.  
 
Les declaracions d’activitats, béns i interessos dels alts càrrecs 
constitueixen el més clar exemple d’instruments legals de prevenció del 
conflicte d’interessos que tenen per objecte assolir la necessària 
transparència sobre la situació professional i patrimonial del servidor públic, 
de tal forma que proporcionen la informació precisa sobre l’eventual 
existència de situacions generadores de conflicte en les persones servidores 
públiques, alhora que reafirma la major eficàcia de les tècniques 
preventives en comparació als instruments de caràcter repressiu o 
sancionador, motiu pel qual les declaracions d’interessos constitueixen el 
mitjà de major significació i eficàcia per a evitar el tràfic d’influències.  
 
Subjectes obligats a declarar 
 
Les declaracions acostumen a imposar-se, com a eina de prevenció del 
conflicte d’interès, a les persones que tenen condició d’ alt càrrec. En el cas 
que ens ocupa, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL), al seu art. 75.7 predica el deure de formular 
declaracions dels “representants locals, així com els membres no electes de 
la Junta de Govern Local” (encara que aquest darrer incís, referent als 
membres no electes de la Junta de Govern local, perd sentit amb la nova 
redacció de l’article 23 LRBRL, la Junta de Govern local es composa tan sols 
de persones que ostenten la condició de càrrecs electes). 
 
Tanmateix, i de la mateixa manera que ho fa la LRBRL, el darrer paràgraf 
de l’article 37 del RODG amplia aquest àmbit d’aplicació del règim de 
declaracions al personal referit al punt 2n de la DA 15a de la LRBRL, és a 
dir, al «personal directiu local i als funcionaris de les Corporacions Locals 
amb habilitació de caràcter estatal que, conforme a allò previst en l’ article 
5.2 de la Disposició Addicional Segona  de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, desenvolupin en les Entitats locals llocs 
que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació en atenció al caràcter 
directiu de llurs funcions o a l’especial responsabilitat que assumeixin.» 
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Al marge de la convenient adequació del RODG al règim de declaracions 
previst a la LRBRL, fora necessari que aquesta coherència no operés per 
remissió a la llei, sinó que fos el RODG el que regulés expressament la 
referida ampliació subjectiva i, alhora, fes l’esforç de definir-ne els 
conceptes jurídics indeterminats que identifiquen aquest “personal directiu 
local” i el personal habilitat “proveït mitjançant lliure designació en atenció 
al caràcter directiu de llurs funcions”, per tal d’assolir així una major 
seguretat jurídica i concreció en aquest punt, tan reclamada per la doctrina 
en l’aplicació de la DA 15a LRBRL.   
 
Els continguts de les declaracions 
 
El text proposat de l’article 37 del RODG omet cap al·lusió a quin ha de ser 
l’abast del contingut material de cadascuna de les declaracions que els 
membres de la Diputació han de presentar.  
 
Tan sols es refereix a què «[t]ots els membres de la corporació estan 
obligats a efectuar declaracions de béns i d’incompatibilitats». Aquesta 
omissió hauria de ser integrada amb les previsions que al respecte imposa 
l’ordenament jurídic d’aplicació. 
 
En aquest sentit d’aclarir i concretar els continguts de les respectives 
declaracions a formular, convindria tenir present allò previst a l’art. 75.7 de 
LRBRL, segons el qual, els representants locals han de formular les 
següents declaracions: 
 

(i) «declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol 
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics.» 

 
Aquesta declaració hauria de ser interpretada i concretada per la 
norma en el sentit més ampli contenidor de qualsevol càrrec, encara 
que no sigui remunerat, així com activitats de representació o 
assessorament en el sector públic o privat. 
 
Alhora, proposem valorar la previsió d’ampliar el deure de declarar 
també aquelles activitats desenvolupades i finides abans de l’ocupació 
del càrrec públic, dins d’un període previ rellevant de mínim 5 anys.  

 
(ii) «declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en 
societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles 
participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, 
Patrimoni i, en el seu cas, Societats.» 
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De la mateixa manera els continguts d’aquesta declaració patrimonial 
han d’interpretar-se en el sentit més ampli d’abastir qualssevol 
informacions relatives als béns, drets i obligacions patrimonials, 
valors o actius financers, participacions societàries i altres interessos i 
vincles societaris, propis o indirectes, és a dir, referents a 
determinats familiars. Aprofitant l’avinentesa de la regulació en el 
RODG, convindria que aquest concretés en aquest sentit la definició 
dels continguts a declarar. 

 
Moment de presentació de les declaracions 
 
El precepte analitzat respon als tres moments en què és necessari presentar 
les declaracions: 
 
- D’una banda, les declaracions es situen en el si del control previ, al 

moment del nomenament de càrrecs polítics (“abans de la presa de 
possessió del càrrec”). 

 
- D’altra, i atès que els conflictes d’interessos no sempre es posen de 

manifest en el moment inicial de nomenament del càrrec públic, sinó 
que poden esdevenir-se amb posterioritat a aquest moment –les 
situacions patrimonials o personals dels membres locals es troben 
permanentment subjectes a canvis–, els instruments de control 
preventiu han de ser capaços de mantenir un seguiment actualitzat 
de la informació, la qual cosa explica el deure d’actualitzar els 
continguts de les declaracions de béns i activitats, sempre que 
s’esdevinguin modificacions en els fets declarats.  

 
- Finalment és necessari que tot règim jurídic prevegi l’exigència de 

presentar les declaracions al finalitzar de l’exercici del càrrec, ja sigui 
per cessament o per expiració del mandat.  
 
Tanmateix, però, convé anotar que l’art. 37 b) RODG, en descriure el 
supòsit de declaració “amb motiu del cessament del càrrec”, preveu 
una excepció ambigua l’abast i significació de la qual caldria concretar 
en la norma –“a excepció que la causa que el produeixi (el 
cessament) no ho permeti”, tenint en compte que la resta de 
l’ordenament jurídic local no fa al·lusió a aquesta eventual excepció. 

 
Aquests tres moments temporals en els que cal presentar les declaracions 
responen al mandat imposat per l’art. 75.7 LRBRL, segons el qual, 
«aquestes declaracions (...) es duran a terme abans de la presa de 
possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es 
modifiquin les circumstàncies de fet.», i la tasca normativa del RODG 
consisteix en recollir-los, alhora que concretar-ne el moment o termini en 
què cal formalitzar les declaracions. 
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Declaració post-càrrec 
 
Amb caràcter essencial convé apuntar que l’art. 37 RODG oblida en el seu 
text fer esment i regular la declaració que davant de l'Oficina de Conflictes 
d'Interessos (prevista a l'article 15 LRBRL) han de fer els membres electes 
que hagin ostentat responsabilitats executives, en relació amb les activitats 
que es disposin a dur a terme (amb caràcter previ al seu inici), durant els 2 
anys següents a l'acabament del seu mandat.  
 

Aquesta declaració és actualment prevista i regulada a l’apartat 6è de 
l’art. 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de 
l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, i és aplicable als 
membres locals que hagin ostentat responsabilitats executives, atesa 
la remissió que l’art. 75.8 LRBRL fa a l’art. 8 de la Llei 5/2006, de 10 
d’abril, de Regulació dels Conflictes d’Interessos de los Membres del 
Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat. 
Havent estat la Llei 5/2006 derogada per la Llei 3/2015, la remissió 
cal entendre-la feta a l’esmentat article 15 d’aquesta darrera, d’acord 
amb el que estableix la DA 2a de la Llei 3/2015.  

 
Una major completesa del règim integral de declaracions obligaria a què el 
RODG se’n fer ressò. 
 
Declaració de “situació patrimonial” 
 
Tampoc es fa esment en la nova versió proposada del RODG de la 
declaració indicativa de la situació patrimonial dels alts càrrecs que es 
preveu a l’article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Encara que a data 
d’avui aquesta Llei no es troba en vigor, l’inici de la seva vigència és 
relativament imminent (pel que fa als ens integrants de l’Administració 
local, estarà vigent el proper 1 de gener de 2016 –DF 4a Llei 19/2014–), 
per la qual cosa valdria la pena que el RODG s’hi referís i procedís, alhora, a 
la necessària concreció de l’abast i contingut de la referida declaració, 
respecte de la qual la Llei 19/2014 tan sols es limita a fer-ne constar el 
deure de fer-la pública, així com la interdicció d’incloure dades de 
localització ni d’altres relacionades amb la privacitat i seguretat dels titulars.   
 
A aquests efectes, convé tenir molt present que la declaració ha de tenir un 
ampli àmbit subjectiu d’aplicació, atès que l’art. 4.1 b) de la Llei 19/2014 
integra dins del concepte d’ “alt càrrec” al servei de les Administracions 
locals, «els representants locals i els titulars dels òrgans superiors i 
directius, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local”, 
referència aquesta la concreció de la qual valdria la pena que aclarís, un cop 
més, el propi RODG. 
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Règim de transparència i accés als continguts objecte de declaració 

 
«Article 37 bis 
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible 
incompatibilitats i activitats, i de participació en societats i liquidació 
d’impostos s’inscriuran en sengles Registres creats a l’efecte, la custòdia 
dels quals, sota la responsabilitat del president o presidenta de la Diputació, 
exercirà el secretari o secretaria general de la Diputació.» 
 
«Article 37 ter 
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible 
incompatibilitat i activitats i de participació en societats i liquidació 
d’impostos, es publicaran anualment en la seu virtual o en la web de la 
Diputació de Girona. 
 
El Registre de béns patrimonials, el de causes de possible incompatibilitat i 
activitats i el de participació en societats i liquidació d’impostos susceptibles 
de generar ingressos econòmics, tindrà caràcter públic i podrà ser consultat 
per qualsevol ciutadà, major d’edat, prèvia sol·licitud efectuada a l’efecte, a 
través del Registre general de la Diputació de Girona, que haurà de ser 
resolta per la Presidència, en un termini màxim de 5 dies hàbils, entenent-
se atorgada l’autorització per silenci administratiu, si dintre dels 10 dies 
hàbils següents a la finalització del termini, no es notifica res a l’interessat. 
Malgrat això, les certificacions que podrà expedir el secretari o secretaria 
general de la Diputació sobre dades d’aquest, solament podran ser 
sol·licitades pels ciutadans amb les limitacions establertes per la legislació 
en matèria de transparència i la de protecció de dades de caràcter personal, 
pels membres de la corporació, pels Tribunals de Justícia, pel Tribunal o la 
Sindicatura de Comptes i per altres organismes oficials.» 
 
 
 
Aquests dos nous preceptes venen a donar resposta a la necessitat que els 
instruments legals de prevenció dels conflictes d’interès i corrupció tinguin 
per objecte, entre d’altres, el d’aconseguir la necessària transparència sobre 
la situació professional i patrimonial del servidor públic, així com obtenir, 
tant des d’un moment inicial, com també durant i després l’exercici d’un 
càrrec públic, la informació precisa sobre l’eventual existència de situacions 
generadores de conflicte. La transparència sobre la situació professional i 
patrimonial dels servidors públics és essencial per a la proporció i 
coneixement d’informació precisa que permeti identificar l’existència de 
situacions de conflicte en les persones servidores públiques.  
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Concretament, són dues les eines de publicitat i transparència que, en 
relació amb les declaracions, es preveuen al RODG: 
 
Publicació anual de les declaracions 
 
El primer paràgraf de l’article 37 ter RODG reconeix el deure de publicar 
anualment les declaracions dels directius, habilitats nacionals i càrrecs 
electes locals «en la seu virtual o en el web de la Diputació de Girona». (sic) 
 
El precepte ve a recollir allò disposat al paràgraf 4rt de l’article 75.7 LRBRL, 
que prescriu que «[l]es declaracions anuals de béns i activitats seran 
publicades amb caràcter anual (...)». 
 
Tanmateix, però, el RODG omet qualsevol referència a l’exigència imposada 
pel mateix precepte de la LRBRL, de publicar les declaracions també «(...) 
en tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi 
l’Estatut municipal.» 
 
El caràcter públic del Registre 
 
Atès que les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible 
incompatibilitats i activitats, i de participació en societats i liquidació 
d’impostos «s’inscriuran en sengles Registres creats a l’efecte» (art. 37 bis 
RODG), llur contingut es beneficiarà de la publicitat registral inherent. 
 
En aquest sentit, el segon paràgraf de l’art. 37 ter disposa que «el Registre 
(...) tindrà caràcter públic i podrà ser consultat per qualsevol ciutadà (...)». 
 
El caràcter públic de les declaracions actua com un element dissuasiu 
enfront eventuals temptacions il·lícites d’utilitzar l’exercici del càrrec en 
profit propi, per la qual cosa ha de ser prioritari l’accés a les informacions 
registrades: la publicitat registral redunda en un augment de la confiança 
de la ciutadania en les institucions, en la constatació d’alts nivells 
d’integritat en la majoria de càrrecs, en l’evitació del sorgiment de conflictes 
d’interessos, i, en definitiva, en una més satisfactòria capacitació de la 
ciutadania per a jutjar el rendiments dels seus càrrecs i funcionaris públics. 
 
En relació amb el deure d’inscripció de les declaracions i del caràcter públic 
dels continguts registrals convé apuntar les següents observacions o 
suggeriments: 
 

(i)   Observem que a l’hora de prescriure aquest caràcter públic, el 
precepte del RODG tan sols es refereix a un únic “el Registre” 
(singular), que sembla abastir tots els continguts a declarar («de 
béns patrimonials, el de causes de possible incompatibilitat i 
activitats i el de participació en societats i liquidació d’impostos 
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susceptibles de generar ingressos econòmics»), mentre que l’article 
37 bis RODG feia referència a què les declaracions «s’inscriuran en 
sengles Registres creats a l’efecte», és a dir, referint-s’hi en temes 
plurals.  

 
Caldria doncs esmenar aquesta incongruència en el RODG proposat, 
per exemple, en el sentit d’enumerar, descriure i regular en el text 
de la norma els registres que cal crear als efectes d’inscriure 
cadascuna de les declaracions. 
 
A aquests efectes, convé tenir present el paràgraf 5è de l’article 
75.7 LRBRL, que prescriu que les declaracions dels membres locals 
«s’han d’inscriure en els següents Registres d’interessos, que 
tindran caràcter públic: 

 
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i 
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos 
econòmics, s’inscriurà en el Registre d’Activitats constituït en 
cada Entitat local. 
 
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en 
el Registre de Béns Patrimonials de cada Entitat local, en els 
terme que estableixi llur respectiu estatut.» 

 
(ii)   En qualsevol cas, el caràcter públic ha de predicar-se de tots els 

continguts registrals declarats, tal i com sembla desprendre’s 
d’aquest segon paràgraf de l’art. 37 ter RODG, així com en 
consonància amb l’explícita exigència de caràcter públic que el 
paràgraf 5è de l’article 75.7 LRBRL imposa (a diferència del que 
succeeix amb els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, àmbit 
en el qual tan sols es preveu el caràcter públic del registre 
d’activitats –art. 14.4 Llei 13/2005–). 

 
(iii) Tanmateix, el RODG estableix un règim d’accés als continguts 

registrats respecte del que aquesta Oficina es permet formular-hi 
alguna recomanació:  

 
- El RODG exigeix per accedir als continguts registral el requisit de la 

majoria d’edat, restricció aquesta que no entenem procedent, en 
coherència amb la jurisprudència i amb les lleis de transparència i 
accés a informació pública recentment aprovades, que, o bé no 
imposen aquest requisit (és el cas de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern de l’Estat), o bé exigeixen l’edat de 16 anys per accedir a 
informació pública (Llei del Parlament 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern).  
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- En la regulació del procés per a accedir als continguts registrals, el 

RODG exigeix una prèvia sol·licitud a través del Registre general de la 
Diputació de Girona. Alhora, atribueix la competència per resoldre la 
sol·licitud a la Presidència, en un termini màxim de 5 dies hàbils, i 
especifica que, en cas que «dintre dels 10 dies hàbils següents a la 
finalització del termini, no es notifica (la resolució) a l’interessat, 
s’entendrà atorgat per silenci administratiu l’accés.  
 
Al respecte entenem que, tret de l’exigència raonable de sol·licitud a 
l’efecte, no procedeix configurar el dret a accedir a un registre de 
caràcter públic com un procediment administratiu resolutori ad hoc, 
com sí que ho seria el dret a accedir a informacions públiques que no 
consten en un registre de caràcter públic: l’accés als continguts 
registrals ha de ser automàtic, per mandat legal, atesa la publicitat 
incondicional de les dades registrades, de tal forma que no es tracta 
aquest d’un dret subjecte a decisió administrativa. 
 
En qualsevol cas, fins i tot acceptant que el dret a accedir al registre 
públic requereixi d’una resolució en cada cas, no seria pertinent 
identificar l’objecte resolutori amb una “autorització”, terme que 
pressuposa una activitat de limitació o policia de l’administració. La 
resolució perseguiria, en tot cas, la finalitat d’estimar o no la 
sol·licitud i, per tant, donar o denegar l’accés a les dades sol·licitades. 
 
A mode de proposta normativa alternativa a la proposada, suggerim 
que el termini de 5 dies hàbils establerts operi per a la concessió 
material o efectiva de l’accés a la informació registral sol·licitada. 
 
En darrer lloc, la configuració del que sembla ser un silenci 
administratiu (en aquest cas, positiu), no pot prendre com a base el 
transcurs d’un termini (de 10 dies hàbils) que se suma o afegeix amb 
posterioritat al termini per resoldre: les exigències del dret 
administratiu obligarien en tot cas a fer néixer un eventual acte 
presumpte en el moment de l’expiració de l’estricte termini per a 
dictar i notificar l’acte resolutori, i no en la finalització de cap altre 
termini afegit amb posterioritat. 
 

- El precepte sembla presumir que l’accés a les dades registrals s’ha de 
satisfer, en el seu cas, mitjançant «certificacions que podrà expedir el 
secretari o secretaria general de la Diputació sobre dades» del 
Registre.  
 
Aquesta interpretació conduiria a l’error de restringir l’accés a la 
informació pública registral tan sols a través d’un certificat, quan en 
realitat l’accés ha de poder satisfer-se, segons el cas, d’altres 
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maneres, per exemple, amb una còpia dels documents registrats, 
amb les oportunes tècniques d’anonimització de dades que 
corresponguin en cada cas. 
 

- Quan el precepte comentat relaciona els subjectes que poden accedir 
al registre  (membres de la corporació, els Tribunals de Justícia, el 
Tribunal o la Sindicatura de Comptes i altres organismes oficials), es 
refereix a més a qualssevol «ciutadans, (encara que) amb les 
limitacions establertes per la legislació en matèria de transparència i 
la de protecció de dades de caràcter personal».  
 
Al respecte, convé corregir l’error que comporta fer al·lusió al terme 
“ciutadans”: substantivament i principal, perquè el dret d’accés a 
informacions públiques, d’acord amb les lleis de transparència 
referides, es predica de qualsevol persona o subjecte de dret, i no 
només d’aquells que tinguin la condició jurídica limitada a una 
ciutadania, vinculada a l’estat civil dependent del veïnatge civil; i 
formalment, perquè el terme emprat, en gènere masculí, comporta 
un ús sexista del llenguatge. 
 
Les limitacions aplicables a qualsevol accés a informació pública ja es 
troben recollides a les lleis de transparència citades, i és clar que 
s’apliquen també a l’accés a continguts registrals. Tanmateix, però, 
noti’s que la referència al règim de “protecció de dades de caràcter 
personal” ja es troba recollida, a mode d’una de les limitacions legals 
a l’accés a la informació pública, en les lleis de transparència. 
 
En aquest sentit, la major o menor publicitat de les dades registrades 
dependrà en cada cas, de tal forma que serà més controvertida quant 
més sensibles siguin les dades que consten en el registre. D’aquesta 
manera, l’accés reservat en determinats continguts busca conciliar la 
finalitat perseguida pel règim d’incompatibilitats, de gestió de 
conflictes d’interessos, i el dret a la intimitat. 
 
En aquets punt és rellevant citar el que estableix la Llei 19/2013, en 
relació amb la publicació activa de les declaracions anuals de béns i 
activitats dels representants locals, que estableix que, «en qualsevol 
cas, s’ometran les dades relatives a la localització concreta dels béns 
immobles i es garantirà la privacitat i seguretat de llurs titulars.» 
 
 

El Portal de transparència de la Generalitat 
 
Les noves lleis promulgades tant a l’Estat espanyol com a Catalunya en 
matèria de transparència contenen deures i previsions diverses que 
potencien i promouen la transparència i publicitat en la gestió del règim 
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d’incompatibilitats dels servidors públics, a mode d’eina per a la gestió dels 
conflictes d’interessos. Aquests nous deures i exigències van més enllà de 
les obligacions de transparència ja previstes a l’ordenament amb 
anterioritat. 
 
Especialment la Llei 19/2014 ordena la inclusió també en el Portal de 
transparència de la Generalitat, dels següents continguts de publicitat activa 
amb incidència en l’objecte regulat pels art. 37, 37 bis i 37 ter RODG: 

 
(i) les resolucions sobre incompatibilitats dels alts càrrecs, en la forma 

i condicions que es determini per reglament (art. 9.1 m) 
 

(ii) les resolucions dictades per l’òrgan competent per a instruir i 
resoldre els expedients relatius a les declaracions d’activitats, 
patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs i a la inscripció en els 
registres corresponents, en aplicació de la normativa sobre 
incompatibilitats dels alts càrrecs (art. 11.1 d) –recordem que en 
l’àmbit local inclou els membres electes, i també els titulars o 
directius dels ens locals–. 

 
En el mateix sentit ho recull la llei estatal bàsica 19/2013 (art. 8.1 g) 
i h), respectivament). 

 
Convé tenir present que la proposta de modificació del RODG no fa cap 
al·lusió al Portal de Transparència, instrument en què es fonamenten els 
deures de transparència activa dels ens públics –al marge dels webs o seus 
institucionals, previst i regulat a l’art. 5 Llei 19/2014–, omissió que creiem 
oportú esmenar, bé aprofitant la modificació del RODG, bé en una altra 
iniciativa normativa de la Corporació, atesa la importància d’aquest 
instrument integral de publicitat activa. 
 
En el mateix sentit, convindria valorar fer-se ressò d’altres deures i 
continguts de publicitat activa exigibles per les lleis de transparència en 
relació als membres electes i titulars o directius dels ens locals, encara que 
vagin més enllà de les declaracions d’activitats i interessos: 
 

D’acord amb els articles 9 i 11 de la Llei 19/2014, integren també els 
continguts mínims de publicitat activa que les administracions i 
organismes públics han de fer públics (i) la identificació dels 
responsables dels diversos òrgans i llur perfil i trajectòria 
professionals, o (ii) les retribucions, indemnitzacions i dietes dels alts 
càrrecs i del personal directiu. 
 
D’acord amb l’art. 57 Llei 19/2014, s’han de donar a conèixer els 
criteris d’acord amb els quals es designa una persona perquè ocupi 
un alt càrrec i, a aquest efecte, han de fer públic el currículum amb 
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els mèrits professionals i tècnics de la persona nomenada. En aquest 
sentit, els nomenaments d’alts càrrecs s’han de fer atenent criteris de 
competència professional, entre persones amb qualificació i 
experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada. 

 
 
Barcelona, 27 d’abril de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 

 


