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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 
LA PROPOSTA D’ORDRE PER LA QUAL ES REGULA EL 
REGISTRE DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
 
 

Consideració preliminar: habilitació de l’Oficina Antifrau 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
 
És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa,  
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació. 
 
La iniciativa del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya que motiva el present informe té per objectiu «garantir la transparència 
sobre la composició de l’estructura del sector públic, i es configura com l’eina 
necessària de suport a l’organització i a la gestió patrimonial de la Generalitat». 
 
L’Oficina, des de l’exigible respecte i la necessària neutralitat envers les raons 
d’oportunitat que es troben darrere l’impuls polític de la present iniciativa, ha parat 
atenció, particularment, en aquells aspectes la concreció positiva dels quals pot incidir 
potencialment en la integritat i la transparència de les nostres institucions, en 
particular: transparència i accés a la informació pública; publicitat i control. 
 
 

Consideracions. Objecte i finalitat de la norma 
 
La proposta sotmesa a consideració en el present document té per objecte el 
desenvolupament reglamentari del Registre del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya, creat en virtut de l’article 19 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de 
mesures financeres. 
 
No ha estat fins ara que el departament de la Generalitat competent per raó de la 
matèria ha optat per desplegar la previsió legal, fent ús de l’habilitació continguda en 
aquella Llei per tal que sigui el conseller qui exerceixi la potestat reglamentària. 
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A quina finalitat obeeix la regulació? És aquesta una qüestió de particular rellevància, 
doncs permetrà comprovar el grau de coherència entre la voluntat manifestada per 
l’impulsor de la iniciativa —normalment en el l’exposició de motius o preàmbul– i el 
contingut de la mateixa. 
 
En el cas que ens ocupa hem de fer referència a tres textos: 
 

1. En primer terme l’article 19 de la Llei 12/2004, l’apartat primer del qual, 
després de disposar la creació del Registre del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya, afirma que el seu l’objectiu és «garantir la publicitat i fer el 
seguiment de la gestió i les modificacions jurídiques de tots els organismes 
autònoms, les empreses públiques, les fundacions, els consorcis i qualsevol altre 
tipus d’organització administrativa adscrita o vinculada a l’Administració de la 
Generalitat o en què l’administració de la Generalitat té participació». 

 
2. Si atenem al preàmbul de la Proposta d’ordre, a més d’adduir la necessitat de 

desplegar reglamentàriament l’organització, el funcionament i les funcions del 
Registre, s’afirma que aquest «esdevé imprescindible per garantir la 
transparència sobre la composició de l’estructura del sector públic, i es 
configura com l’eina necessària de suport a l’organització i a la gestió 
patrimonial de la Generalitat». 

 
3. En darrer terme, cal fer esment a la Memòria general que s’inclou a l’expedient 

d’elaboració de la Proposta d’ordre. En el paràgraf cinquè de l’apartat 2.1 
(Justificació de la necessitat de la disposició i adequació de la norma als fins que 
es persegueixen) s’afirma: «[t]ot i la denominació de Registre que li atorga la 
Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, la finalitat d’aquest no 
és altra que la d’inventariar les entitats i participacions esmentades, atès 
que la inscripció d’aquestes en el Registre no produeix efectes jurídics». 

 
La mera lectura d’aquests textos permet concloure, amb relativa facilitat, que mentre 
els dos primers coincideixen en una doble finalitat: transparència i eina de gestió; la 
visió de la Memòria, en canvi, posa l’accent en l’aspecte organitzatiu i de gestió. 
 
Més enllà d’aquesta aparent discrepància, val a dir que no ens ofereix cap dubte que la 
ratio que inspira la norma no és altra que implementar una eina de publicitat (el 
Registre) al servei de la transparència.  
 
Al seu torn, la informació que proporcioni el Registre ha de facilitar, d’una banda, la 
gestió patrimonial i, de l’altra el control de la pròpia Administració de la Generalitat 
sobre el seu sector públic instrumental, el control extern (de la Sindicatura de 
Comptes), així com, en darrer terme, el control social.    
 
El sector públic instrumental de Catalunya, si bé avui es troba subjecte a un procés 
generalitzat de reordenació i racionalització arrel de la greu situació econòmica i les 
restriccions pressupostàries que se’n deriven, ha assolit unes considerables dimensions 
com a conseqüència de la complexa realitat a la que els poders públics han de donar 
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resposta en el seu servei a la ciutadania i, a més, fer-ho de manera especialitzada i 
eficaç1. 
 
Una circumstància que es pot constatar empíricament és la dificultat amb què 
qualsevol ciutadà o operador es troba per conèixer la quantitat real de les entitats que 
integren aquest sector. La informació apareix, sovint, fragmentada en funció de 
l’organisme que l’ofereix, les funcions que aquest té encomanades i el distint criteri 
seguit per a la classificació.  
 

Així, per exemple, tenim les relacions incloses en lleis que aproven els 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici del 2014 (crèdits de despeses de 
les diferents entitats —altres que Parlament, organismes estatutaris i consultius 
i departaments—: CatSalut, ICS i ICASS; entitats autònomes de caràcter 
administratiu (19); entitats autònomes de caràcter comercial o financer (2); 
entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i les entitats 
assimilades a efectes pressupostaris (43); societats i altres entitats de caràcter 
mercantil (30); consorcis (50); fundacions (35). TOTAL: 182. 
 
La direcció General de Patrimoni del Departament d’Economia i 
Coneixement, en la memòria general de data 25.7.2014 que acompanya la 
present Proposta d’ordre, d’acord amb les dades registrals d’elaboració pròpia 
ofereix les xifres següents: 208 entitats amb participació majoritària; 351 
entitats amb participació minoritària. TOTAL: 559. 
 
La classificació de les entitats que subministra l’OSACP del Departament de 
Presidència, en funció del seu nivell de subjecció a la normativa de contractació 
pública, a data de 7.7.2014, ofereix una xifra de 183 entitats. 
 
L’inventari d’ens de les Comunitats Autònomes que proporciona l’AGE 
mitjançant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ofereix en 
l’actualitat una xifra total de 416 entitats.  

 
La conveniència, doncs, de disposar d’una font fiable i amb informació de qualitat sobre 
la totalitat del sector públic de la Generalitat, resta fora de dubte. 
 
A títol il�lustratiu, la pròpia Sindicatura de Comptes, per tal d’elaborar el seu darrer 
informe sobre el sector instrumental de la Generalitat (29/2013), fa constar en l’apartat 
de metodologia i limitacions que «[a] més a més s’ha consultat la base de dades 
elaborada per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya referent 
a les entitats del sector públic català». Aquesta circumstància és reveladora de la utilitat 
que també des del punt de vista del control (extern) ha de tenir un instrument de 
publicitat com el que ara es pretén desenvolupar. I en aquest sentit, cal tenir present 
que l’article 19 de la Llei 12/2004 pel qual es crea el Registre, s’inclou entre les 
mesures de control del sector públic. 

                                                 
1 L’Informe 29/2013 de la Sindicatura de Comptes sobre les empreses publiques, consorcis, fundacions i 
entitats autònomes o administratives de la Generalitat de Catalunya (anàlisis dels comptes de l’exercici 
2010) contempla entre les seves conclusions que: «[[l]’evolució al llarg de les últimes dècades del nombre 
d’entitats analitzades indica un important creixement del sector públic. Així, de les 18 entitats existents en 
la primera legislatura s’ha passat a les 194 entitats en l’exercici 2010». 
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Han estat reiterats els pronunciaments de la Sindicatura de Comptes sobre les 
dificultats que planteja des del punt de vista de la fiscalització i control sobre el sector 
públic el fet que Catalunya no disposi d’una normativa que reguli l’elaboració d’uns 
comptes consolidats que recullin tota l’activitat econòmica financera del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta mancança es posa especialment de relleu en l’Informe 24/2009 sobre els 
procediments d’elaboració i consolidació del compte general de la Generalitat de 
Catalunya (exercici 2006). En aquest informe, la Sindicatura recorda que: «[l]a Llei de 
finances públiques no defineix, ni tampoc enumera, quines entitats formen part del 
sector públic de la Generalitat. Aquesta definició i classificació del sector públic és 
fonamental, primer, per delimitar tots els ens que el formen i, en segon lloc, per 
clarificar quin és el règim pressupostari, economicofinancer, comptable i de 
control a què estan subjectes aquests ens».  
 
I entre les recomanacions de l’informe, en l’apartat sobre l’àmbit institucional del 
pressupostos es diu: «[c]aldria que la Llei de finances públiques establís els criteris per 
determinar el sector públic de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, i, per tant, l’àmbit institucional dels seus pressupostos, de 
manera coordinada amb els criteris establerts per les normes SEC95, i que dissenyés els 
mecanismes adients per disposar d’informació suficient per poder verificar el 
compliment dels requisits establerts per la normativa d’estabilitat pressupostària en 
aquesta fase del procediment». 
 
En el mateix sentit podem citar el informes emesos amb posterioritat i fins el darrer 
que ha estat fet públic (34/2010; 4/2012; 1/2013; 24/2013 i 29/2013). 
 
Aquests informes de la Sindicatura tenen la virtut de posar de manifest com 
d’important és als efectes d’un adequat control, en primer lloc, delimitar amb precisió 
els ens que formen part del sector públic de la Generalitat i, en segon lloc, determinar a 
quin règim pressupostari, economicofinancer  i comptable resten subjectes aquests ens.  
 
Si bé, probablement, no correspon a una disposició com la que ara estem considerant 
donar resposta a les mancances denunciades per la Sindicatura de Comptes —doncs 
això seria més propi de la Llei de finances públiques–, no sembla oferir dubte que el 
Registre sí pot garantir la transparència respecte de determinats continguts informatius 
i, conseqüentment, contribuir a un control més eficaç. 
 
Ara bé, 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. 
 
És en els comentaris que farem a continuació, seguint l’estructura sistemàtica de la 
Proposició d’Ordre on, a la vista del text projectat, es valorarà si la informació que es 
preveu que contingui el Registre és adequada, formulant, en el seu cas, les observacions 
i recomanacions que s’estimin oportunes. 
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Article 7. Dades registrals 
 
 
Aquest precepte estableix, literalment: 
 

«Les dades bàsiques que s’han de recollir per a la sol�licitud d’inscripció, 
actualització de dades, o baixa del registre, les quals es descriuen en l’annex 1, 
són les següents: 
1. Número de registre 
2. Departament d’adscripció 
3. Via de participació 
4. Grau de participació 
5. Naturalesa jurídica 
6. Entitat independent 
7. Identificació social 
8. Dades de participació en l’òrgan de govern superior 
9. Persones representants o designades en l’òrgan de govern superior 
10. En les societats mercantils, organització de l’administració.» 

 
La informació enumerada, essent rellevant i necessària, no és suficient. Tot seguit 
enumerem, amb caràcter no exhaustiu, alguns dels continguts que es troben a faltar: 

 
• Finalitat de l’entitat. 
• Classificació com a Administració pública de la Generalitat, d’acord amb el 

Reglament 2223/96 del Consell, de juny de 1996, relatiu al sistema europeu 
de comptes (SEC95)2. Al respecte, ja hem vist la importància pràctica 
d’aquesta circumstància. Sembla raonable que aquesta informació integri el 
conjunt de dades del Registre. 

• Xifra de negocis. 
• Plantilles de personal. 
• Auditories. 
• Nivell de subjecció a la normativa de contractació pública. En favor 

d’aquesta inclusió podem argumentar la coherència i unitat de la informació 
que avui facilita l’Administració de la Generalitat mitjançant l’Oficina de 
Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP). Cal destacar que 
segons l’OSACP la relació sobre el nivell de subjecció que aquesta elabora 
periòdicament “resta subjecta a l’evolució del procés de reestructuració del 
sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com 
també a les eventuals futures modificacions que puguin afectar a cada 
entitat”. És raonable pensar que la determinació i coneixement del grau de 
subjecció es veuria dramàticament millorat si la informació es troba 
unificada, garantint-se, d’aquesta manera, la seguretat jurídica. Informació 
que necessàriament hauria de constar en el perfil del contractant de cada 
entitat. Es tracta de desfragmentar una informació de màxima rellevància 
per la transparència i el control que avui es troba dispersa en llocs diferents. 

                                                 
2  
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En aquest sentit, suggerim prendre en consideració que aquests continguts informatius 
passin a formar part de les dades registrals i, en conseqüència, siguin incorporats tant a 
l’article 7 de la Proposta com al seu annex 1.  
 
A tal efecte, i sens perjudici de millorar-lo, el conjunt d’informacions que es faciliten en 
la plataforma INVESPE de la Intervenció General de l’Administració General de l’Estat 
podria ser pres com a exemple3. 
 
 
 
Article 10. Accés a les dades del Registre 
 
D’acord amb aquest precepte: 
 

«Les inscripcions registrals que conté el Registre són de lliure accés per a 
qualsevol persona que ho sol�liciti, sens perjudici de la protecció de les dades de 
caràcter personal d’acord amb la legislació vigent.» 

 
Aparentment, el text de la Proposició sembla apuntar a un règim de publicitat formal.  
 
La mesura de publicitat prevista en aquest article resulta, avui, insuficient. Les dades 
registrals haurien de ser accessibles a través del Portal de transparència de la 
Generalitat. 
 
Elementals raons de transparència fan preferible aquesta opció, però també motius 
d'eficàcia i eficiència, doncs no seria necessària la tramitació de les sol�licituds d'accés 
al trobar-se ja disponible la informació a internet, simplificant-se el procediment. 
 
Però el motiu més determinant per sostenir aquest posicionament és de naturalesa 
legal i consisteix en la imminent entrada en vigor de la normativa sobre transparència i 
accés a la informació pública, tant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, com la Proposició 
de llei que actualment es troba en tramitació en el Parlament de Catalunya. 
 
Des de la perspectiva d’aquesta nova legislació, 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, 
segons els suggeriments que han estat efectuats en l’apartat anterior, és informació 
pública. 
 
Tractant-se d’informació pública, dita normativa garanteix a totes les persones el dret a 
accedir-hi, alhora que determina el règim jurídic d’aquest accés.  
 
La informació que és objecte del Registre del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya —ja sigui considerada en l’actual versió de la Proposta o en l’ampliada que 
suggerim— encaixa plenament en la categoria d’informació coneguda com a 
“institucional i organitzativa”. 

                                                 
3 http://www.igae.pap.meh.es/sitios/igae/ca-ES/ClnInvespe/Paginas/invespe.aspx 
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D’acord amb la Llei 19/2013 (article 6.1) i amb la Proposició de Llei catalana (article 9), 
aquesta mena d’informació resta subjecte a un règim de publicitat activa. Això 
comporta que els poders públics subjectes a la Llei estiguin obligats a facilitar la 
informació de manera proactiva sense esperar a què hi hagi una sol�licitud. 
 
Bona part de les entitats a què resulta d'aplicació la present Proposta d’ordre tenen la 
consideració de subjectes obligats per la Llei de transparència4. 
 
Sens perjudici del compliment per totes aquestes entitats de les seves pròpies 
obligacions de publicitat activa, en tractar-se d'entitats instrumentals de 
l'Administració de la Generalitat, correspon directament a aquesta, com a subjecte 
obligat, donar publicitat activa (sense sol�licitud prèvia) sobre la seva estructura 
instrumental. L'eina que es desenvolupa mitjançant la present Proposta d’odre conté 
precisament aquella informació bàsica que ha de permetre conèixer a la ciutadania la 
plèiade d'entitats instrumentals de l'Administració de la Generalitat. 
 
En conseqüència, suggerim que sigui modificada la Proposta en el sentit de contemplar 
expressament que les dades registrals siguin accessibles a través del Portal de 
transparència de la Generalitat, mitjançant una fórmula com la següent o 
equivalent: 
 

«La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través del Portal de 
Transparència de la Generalitat de Catalunya».  

 
Finalment, La redacció de l’article 10 conté una referència a la protecció de dades de 
caràcter personal. Al respecte val a dir que el coneixement de les persones físiques que 
ostenten càrrec en els òrgans superior de les entitats inscrites resulta del màxim 
interès. 
 
A tall d’exemple, 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. 
 
La llei 19/2013 ja preveu:  
 

1. De forma específica, i entre els continguts de publicitat activa, que s’identifiquin 
les persones responsables, el seu perfil i la seva trajectòria professional (article 
6.1). 

 
2. De forma genèrica, en tractar de la protecció de dades de caràcter personal, que 

siguin accessibles aquelles dades que permetin la identificació, quan estiguin 
relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’òrgan 
(article 15.2).  

 
 
                                                 
4 En quedarien al marge les societats mercantils en el capital social de les quals la participació, directa o 
indirecta, no superi el 50% (article 2.1 g) Llei 19/2013). 
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Per tant, la previsió continguda en el precepte ara comentat 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. 
 
 
 
Barcelona, 30 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


