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Ref.: Al·legacions de  Antifrau a la 
quarta versió del Reglament de 
desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (Exp. 
23/2020) 

Sr. Bernat Solé i Barril 

Conseller d Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

Benvolgut conseller, 

La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament 
 Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (en 

endavant el Departament) està tramitant el projecte del Reglament 
de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en 
endavant RLTAIPBG o projecte de Reglament). 

En aquest marc, la quarta versió del projecte de Reglament  
sotmès a un tràmit  de  Antifrau de Catalunya 
(en endavant ), a partir de la notificació rebuda el dia 
18.09.2020, amb registre  E-1402/2020.  

En aquest tràmit, us faig arribar les observacions i els suggeriments 
que ha formulat la Direcció de Prevenció de   amb 
les previsions de  13.2 d) de les Normes  i règim 
interior de  Antifrau de Catalunya (en endavant NARI), i que 
en allò substancial es transcriuen a continuació: 

Aquesta comunicació posa de manifest que   nou tràmit 
 respon a la importància quantitativa i qualitativa de les 

modificacions introduïdes durant aquests mesos arran de les observacions 
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formulades en els tràmits  pública i audiència en relació amb 
la tercera versió del projecte de Reglament.  
 
Certament, cal recordar que  va presentar al·legacions a la tercera 
versió del projecte de Reglament el dia 30.10.2019 (núm. de registre de 
sortida S-4499/2019), i que el passat mes de juny la Secretaria de 
Transparència i Govern Obert va publicar la Memòria observacions i 
al·legacions al projecte de RLTAIPBG (en endavant la Memòria) a la pàgina 
web del Departament.  
 
A partir  document i de la quarta versió del projecte de Reglament 
es pot concloure que  de la Generalitat ha estimat una part 
important de les al·legacions formulades per  En concret, el 
Departament ha acollit, aproximadament, unes 21 al·legacions (que 
suposen un 60% sobre el conjunt) i ha estimat de manera parcial dues 
al·legacions més (que suposen un 6% sobre el conjunt). Des de  
volem posar en valor i agrair  fet per integrar les nostres 
apreciacions al text que ara es presenta. 
 
No obstant això, també constatem que el Departament ha decidit 
desestimar algunes aportacions que, des del nostre punt de vista, són 
especialment rellevants per enfortir els nivells de transparència pública i 
dotar de major solidesa a la norma. Per això,  principal  
escrit és reiterar aquelles recomanacions que considerem centrals en 
aquest sentit, amb la voluntat que el text sigui més sòlid jurídicament i més 
adequat a les finalitats de la Norma que desenvolupa. 
 
A manera  previ volem deixar constància que no hem fet una 
anàlisi exhaustiva de la totalitat de text, sinó que hem centrat i limitat el 
nostre estudi a aquelles qüestions que resulten més rellevants des del punt 
de vista de les funcions atribuïdes normativament a   
 

1. Àmbit licació subjectiu 
Per començar, hem dir que, malgrat els arguments que ofereix 

 de la Generalitat a la Memòria, entenem que el Reglament 
projectat no podria imposar obligacions a les institucions adscrites al 
Parlament de Catalunya.  
 
Pel que fa a  per tal  aquest debat considerem 
necessari fer algunes apreciacions en relació amb la naturalesa d  
ens, en resposta a les consideracions de la Memòria.  
 
1.1.  amb  1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 

 Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC),  és una 
entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 

 que  al Parlament de Catalunya i actua amb total 
independència de les administracions públiques.   
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Les notes característiques de la Institució són, doncs, les següents: és una 
entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia;  al 
Parlament de Catalunya; va ser creada específicament per una llei 
especial; i actua amb independència de les administracions públiques.  
 
Com altres  de règim singu   apareix dotada 

 estatut jurídic específic i singular. Precisament un dels factors 
determinants de la singularitat sta mena ns és   
règim de funcionament autònom o independent enfront de .  
 
La noció  en un sentit ampli va ser exposada en la 
Sentència de 9 de març de 2010 del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (assumpte C-518/07). En aquesta Resolució el Tribunal 
argumenta que:  
 

 se trata de un órgano público, el término  se refiere 
normalmente al estatuto que garantiza la posibilidad de actuar con plena libertad, 
a resguardo de cualquier tipo de instrucción o  la qual cosa permet 

 facultad de decisión exenta de toda influencia externa a la autoridad de 
control, ya sea directa o  Així mateix afegeix que:  mera posibilidad 
de que las autoridades de tutela puedan ejercer influencia política sobre las 
decisiones de las autoridades de control es suficiente para obstaculizar el ejercicio 
independiente de las funciones de éstas. Por un lado,  podría darse en tal caso 
una   de las autoridades de control a la vista de la práctica 
decisoria de la autoridad de tutela. Por otro, el papel de guardianas  que 
asumen las autoridades de control exige que sus decisiones y, por tanto, ellas 
mismas, estén por encima de toda sospecha de  
 
1.2. Hi ha una pluralitat  que des  perspectiva molt àmplia i 
excessivament genèrica podrien encaixar, en abstracte, en la noció 

 agències o entitats independents. Aquests ens presenten, 
però, una naturalesa molt heterogènia en funció de la previsió 
constitucional, estatutària o legal que les regula, la dependència última del 
Govern o del Parlament, les finalitats o funcions a acomplir (que poden ser 
de caràcter tècnic, de garantia de drets...), el procediment de designació 
dels seus òrgans de direcció, les potestats i capacitats de decisió sobre els 
assumptes que tenen assignats, i la disposició sobre els mitjans materials i 
personals necessaris per a funcionar autònomament de les estructures 
pròpies dels governs. 
 
Pel que fa  que ens ocupa, convé destacar que  és una 
entitat pública adscrita al Parlament de Catalunya, i per tant, forma part 
dels anomenats comissionats del Parlament o de las denominades 
institucions de suport al Parlament en les tasques de control del Govern. 
 
En conseqüència, ficina queda fora de  de control de  i 
no pot ser considerada una entitat dependent de Administració pública 
dirigida pel Govern.  
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Al respecte, la STC 108/1986, assenyala que  incís de  66.2 de 
la Constitució Espanyola (en el qual es preveu que les Corts Generals 
exerceixen la potestat legislativa de   els Pressupostos, 
controlen  del Govern i tenen les altres competències que els 
atribueixi la Constitució), no   de manera que  a la 
conclusió que les Corts només poden tenir les funcions expressament 
contingudes en el Text constitucional, sinó que la Constitució els assigna 
algunes funcions que forçosament han de complir (i que la Llei no pot 
atribuir a un altre òrgan) però això no significa que la Llei no els en pugui 
reconèixer altres, encara que no estiguin específicament mencionades en 
el Text constitucional.  
 
1.3. Com assenyala la doctrina (en aquest sentit, per exemple, el Doctor 
Mauri Majós) l   determinada institució al Parlament 
compleix una funció de legitimació clara i específica. Es tracta de situar la 
institució en un marc de legitimitat democràtica, sostraient-la una 
excessiva influència governamental. No hi ha dubte que la inserció de 

itat en   de la institució que representa directament 
la voluntat popular té un poder a aquests efectes del qual està mancada 
qualsevol altra font de legitimació.  
 

 manera, i quant a , aquest ens apareixeria investit 
 legitimitat diferent a ostentada per la majoria de les estructures 

governamentals i, en la mateixa mesura, es reforçaria el seu estatut 
 especialment respecte a les administracions i el Govern. 

 
Per consegüent, tot i que  és una institució creada per una llei 
ordinària concreta i específica sense rellevància constitucional o 
estatutària, forma part del que podríem denominar   
conjuntament amb les altres institucions amb rellevància o amb menció 
estatutària com la Sindicatura de Comptes o el Síndic de Greuges.  
 
Efectivament,  de diferenciar entre autoritats independents 

  i autoritats independents  
. Resulta evident que no es pot identificar una autoritat 

administrativa que actua amb un determinat grau  
funcional del Govern, amb una institució independent que es dibuixa 
directament com un comissionat o un òrgan auxiliar  de suport al 
Parlament. 
 
Ateses les previsions que hem esmentat abans de  1 de la LOAC, és 
clar que  és una institució de creació legal, però també de l  
parlamentària. Aquesta idea es veu reforçada per les previsions de  
12 de la LOAC, el qual estableix que:  
 

  Antifrau de Catalunya es relaciona amb el Parlament per mitjà de la 
comissió parlamentària que   amb el Reglament del Parlament.  
 
2. Correspon a la comissió parlamentària corresponent exercir el control de 

l  de  Antifrau..  
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En aquest mateix sentit, la disposició addicional primera de la LOAC 
determina que és competència a la comissió parlamentària corresponent 
debatre i, si escau, aprovar les NARI.  
 
1.4. Un cop aclarida la naturalesa de  cal determinar si el 
Govern de la Generalitat disposa  competencial suficient per 
vincular les entitats de òrbita parlamentària en general i, específicament 
mitjançant una norma de rang reglamentari.  
 
El Departament afirma que la seva capacitat regulatòria deriva,  
banda, del fet que la LTAIPBG és  a  i, de  de les 
previsions de la disposició final tercera  norma.   
 
Ara bé, des de  no podem compartir aquest raonament. Com de 
manera encertada adverteix la Sindicatura de Comptes en les al·legacions 
de 07.11.2019 en relació amb la tercera versió del Projecte de Reglament, 

 segon del preàmbul de la LTAIPBG posa de manifest la voluntat 
del legislador  les institucions públiques que no són 
administracions públiques  del desenvolupament reglamentari de les seves 
previsions. En aquest sentit, el paràgraf de referència afirma el següent: 
 
Finalment, cal destacar que la Llei desplega també els seus efectes sobre totes 

les altres institucions públiques que no són administracions públiques en la part 
que fan funcions administratives per raó del seu funcionament o en els aspectes 
institucionals respecte dels quals es considera també exigible un deure de 
transparència i informació, sens perjudici de  organitzativa i de 
funcionament que els reconeix la Llei. Pel que fa al Parlament, una disposició 
addicional específica estableix que,  amb el principi  
organitzativa que li reconeix ticle 58.1 de   haurà de fer 
les adaptacions necessàries per a donar compliment als requeriments de la Llei, 
sense que això pugui comportar en cap cas un règim de garantia inferior per als 
ciutadans.  
 
Quant a la disposició final tercera de la LTAIPBG hem  que, tant 

 interpretació literal com de context, es dedueix  de les 
  de   del reglament executiu que 

el Govern està cridat a aprovar. 
 
Si bé  1 de la citada disposició autoritza el Govern a dictar les 
disposicions necessàries per desplegar i aplicar la llei, la segona part de 

 primer i apartat tercer conclouen que aquesta facultat no 
 a les entitats enumerades a  3.1 b) de la LTAIPBG. En relació 

amb aquest grup  el precepte de referència afirma que correspon 
a cada entitat  les mesures organitzatives i de funcionament que 
calguin per a aplicar aquesta llei en els àmbits en què els   
 
I finalment, tenint en compte que  constitueix un comissionat del 
Parlament, tampoc no podem obviar que la disposició que analitzem remet 
a la disposició addicional cinquena pel que fa al Parlament de Catalunya.   
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Per tot això,  de concloure que, com a mínim els aspectes organitzatius 
i procedimentals necessaris per a  de l LTAIBG entren dins 

 d  de  Antifrau de Catalunya i les altres 
institucions  parlamentària, per la qual cosa, el Govern de la 
Generalitat no els pot regular sense vulnerar-los la independència 
protegida estatutàriament i/o legalment.  
 

2. Publicitat activa de les agendes dels alts càrrecs i els directius 
Fent-nos ressò  recomanació recurrent de  en  

 del dia 30.10.2019 també suggeríem ampliar, en la mesura 
del possible, la informació pública de les agendes dels alts càrrecs i el 
personal directiu al servei del sector públic. 
 
El Departament considera que aquesta ampliació no és necessària perquè 

 55.1 c) de la LTAIPBG, quan parla de la transparència de les 
agendes com un dels principis ètics que ha de guiar les actuacions dels alts 
càrrecs, només fa referència  efectes de publicitat del Registre de grups 

 Igualment recorda que  del Codi de conducta dels alts 
càrrecs i personal directiu de  de la Generalitat i del seu 
sector públic que es refereix a aquest principi es pronuncia en termes 
similars.  
 
En relació amb aquesta qüestió volem destacar que  ha advertit 
en diverses ocasions que assolir el màxim nivell de transparència en les 
agendes és fonamental per tal de millorar la detecció de les situacions de 
conflictes  Aquesta mesura és especialment important en el cas 
dels membres del govern i les persones que ocupen alts càrrecs a 

 ja amb motiu de les funcions que desenvolupen estan 
subjectes a un nivell més alt de risc pel que fa a aquests conflictes.1  
 

3. Publicitat activa dels obsequis rebuts 
Encara en relació amb  de mesures preventives sobre les  
de  en termes de prevenció de la corrupció, recomanàvem ampliar 

 de publicar els obsequis o invitacions percebuts al conjunt de 
persones que integren  pública. 
 
El Departament addueix que aquesta ampliació no és necessària perquè 

 55.1 c) de la LTAIPBG només fa referència als alts càrrecs, i el 
mateix succeeix amb les previsions que en aquest sentit conté el Codi de 
conducta dels alts càrrecs i personal directiu de  de la 
Generalitat. Tanmateix, el Departament decideix estimar parcialment 
aquesta al·legació i estendre aquesta obligació al personal públic amb 
rang de subdirecció general o assimilat, ateses les responsabilitats que 
tenen.  
 
Si bé des de  valorem molt positivament la modificació introduïda, 
no podem deixar de suggerir al Departament que continuï ampliant les 

                                                 
1 Per a més informació en relació amb aquest assumpte podeu consultar  La gestió dels conflictes 

 en el sector públic de  disponible a la nostra pàgina web. 
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previsions en aquest sentit. En efecte,  de regals, invitacions o 
beneficis de qualsevol mena per part de les persones al servei de 

 pública sempre implica un risc per a la imparcialitat, la 
integritat i la independència  persones i la institució que 
representen. Malgrat que, com adverteix el Departament, el nivell de risc 
varia en funció de les tasques que té assignades cada persona, des de 

 considerem que,  no es pot afirmar que aquest risc sigui 
acceptable en tots els supòsits en què les persones ocupen un lloc de feina 
amb un rang inferior al de subdirecció general o assimilat. Pensem per 
exemple en el supòsit  membre  mesa de contractació que 
accepta la invitació  empresa licitadora, o una persona 
encarregada de gestionar subvencions que accepta el regal una entitat 
potencialment beneficiària.  
 
A més, hem de recordar que el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 

 pel qual a el Text refós de la Llei de  bàsic de 
at públic (en endavant TREBEP) fixa dos principis relacionats amb 

 que ens ocupa.  
 
L  53 del TREBEP estableix com a principi ètic dels empleats públics 
el deure de no acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi 
o avantatge injustificat. Igualment,  54 del TREBEP, en determinar 
els principis de conducta, adverteix que les persones al servei de 

 han de rebutjar qualsevol regal, favor o servei en condicions 
avantatjoses que excedeixi els usos habituals, socials o de cortesia. Així 
mateix,  52 assenyala que aquest principis han mar la 
interpretació i aplicació del règim disciplinari de les persones al servei de 

 
 
En conseqüència, la introducció de mesures de control i publicitat sobre els 
regals o beneficis que puguin rebre les persones que presten serveis a 
l  de la Generalitat podria facilitar la tasca que li assigna 

 94 del TREBEP de corregir disciplinàriament les infraccions que 
aquestes puguin cometre. En cas contrari, des del nostre punt de vista, 

 de la Generalitat renunciaria a conèixer una informació que 
podria ser indiciària de   comportament potencialment 
constitutiu  falta disciplinària.    
 

4. Publicitat de les declaracions  patrimonials i 
 

Quant a  15 del projecte de reglament, suggerim que  torni a 
revisar el redactat des  punt de vista jurídic abans de procedir-ne a 

 definitiva. Concretament suggerim que es revisin les previsions 
de  5è del precepte de referència dels del punt de vista de la 
coherència amb la normativa de rang legal i també des del punt de vista 
de la claredat de la norma reglamentària, que podria semblar de 
comprensió difícil en algun punt.  
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5. Publicitat activa de la persona responsable del contracte  
El Departament tampoc no ha acollit la proposta de modificar  21 
del projecte de Reglament, per tal -hi  de publicar 
la persona encarregada  les funcions de responsable del 
contracte, les concretes atribucions que se li encomanen, i les decisions i 
instruccions que pugui adoptar.  
 
El Departament fonamenta aquesta decisió en tres arguments.  
 
El primer argument fa referència al fet que la ni la LTAIPBG ni la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) preveuen  de fer pública aquesta informació. Per això, la 
Memòria adverteix que   formulada plantejaria que la 
norma reglamentària exigís ex novo aquest contingut a publicar, que no es preveu 
en ordenament legal  
 
En relació amb això hem de recordar que  6.2 de la LTAIPBG 
estableix que les obligacions de transparència establertes per aquesta llei són 
mínimes i generals, i  sens perjudici de les que pugui establir  
manera més detallada i específica la legislació ;  banda 
entenem que la recta interpretació del principi de legalitat no impedeix que 
les administracions públiques -  obligacions en matèria de 
publicitat activa que reforcin les obligacions de transparència més enllà 
dels mínims legals.  
 
De fet, acollint les recomanacions de  diversos Ajuntaments han 
incorporat noves obligacions en matèria de publicitat activa a les 
ordenances de transparència, i regularment fan publicitat de manera 
proactiva diverses informacions que consideren  per a la 
ciutadania i que van més enllà de les obligacions fixades per la LTAIPBG.   
 
El segon argument posa de manifest que la normativa de protecció de 
dades impediria la publicació  informació quan la persona 
responsable fos una persona física aliena a  de contractació o òrgan 
contractant. El Departament basa aquesta afirmació en nforme 

 1/2018 de utoritat Catalana de Protecció de Dades que, 
segons considera  matèria de contractació, recomana identificar (només) les 
persones físiques adjudicatàries i licitadores, així com les autoritats, càrrecs i 
empleats públics amb el nom i cognoms, i el lloc que  
 
Quant a aquesta qüestió cal advertir que, com afirma el mateix 
Departament, la normativa en matèria de protecció de dades no impediria 
la publicació de la persona responsable del contracte quan aquesta està 
vinculada a la entitat contractant, ni de les decisions i instruccions que 
pugui adoptar. Així mateix, convé subratllar que de la lectura de nforme 
citat es desprèn que aquest no persegueix fixar una llista exhaustiva de la 
informació que  de publicar en matèria de contractació, sinó advertir 
de les precaucions que cal prendre en aquells casos en què aquestes 
informacions poden contenir dades personals.  
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El tercer argument, es basa que la Direcció General de Contractació Pública 
en cap moment ha suggerit incloure aquesta informació entre els deures de 
publicitat activa en el Projecte, informació que, a més, hauria -se en el 
plec de clàusules administratives particulars, que ha de ser publicat.  
 
Pel que fa aquesta afirmació volem recordar que en el marc del projecte de 

  per a la integritat en la contractació   
considerat que una previsió en aquest sentit hauria estat necessària atès que, 
per exemple, respecte dels contractes de serveis,  311 de la LCSP estableix 
que   amb subjecció al que disposen les seves clàusules i els plecs 
«i també  amb les instruccions que el responsable del contracte doni a 

 contractista per a la interpretació corresponent.»2  
 

6. Protecció de les persones sol·licitants  a la informació 
Finalment, no podem cloure aquest escrit sense reconèixer  del 
Departament en incorporar la possibilitat que els sol·licitants  a la 
informació pública n expressament a la revelació de la seva 
identitat davant terceres persones. Com vam manifestar a  
d  del dia 30.10.2019, des del nostre punt de vista aquesta 
mesura contribueix, de manera indirecta, a afavorir la revelació de 
conductes irregulars, fraudulentes, o corruptes. 
 
Tot i amb això, creiem que la regulació uesta qüestió es pot 
perfeccionar encara més, recollint la possibilitat que assisteix a les 
persones que sol·liciten informació pública de desistir de la pretensió en el 
cas que per tramitar i resoldre la seva sol·licitud sigui absolutament 
imprescindible que la seva identitat quedi al descobert. Com adverteix la 
Memòria la facultat de desistir de la sol·licitud ja està prevista a la Llei 
39/1015,   de procediment administratiu comú. En 
conseqüència, només seria qüestió de recordar aquest fet en el projecte de 
reglament, per tal de dotar-lo de major completesa i solidesa.    

 

Ben cordialment,  

 

 
 
Miguel Ángel Gimeno Jubero 
Director de  Antifrau de Catalunya 
 

Ribes 3  
08013 Barcelona 
T +34 935 545 555 
bustiaoac@antifrau.cat 
www.antifrau.cat 

                                                 
2 Per a més informació en relació amb aquest assumpte podeu consultar el document  expertes 4: 
factors normatius que incrementen la probabilitat dels riscos per a la integritat en la contractació  
disponible a la nostra pàgina web. 


