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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL PROJECTE D’ORDRE PEL QUAL ES CREA EL CENS 
D’ASSOCIACIONS I FUNDACIONS VINCULADES A PARTITS 
POLÍTICS 
 
 
 

Consideració preliminar I: 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 de Justícia de la Generalitat de Catalunya que motiva el 
present informe té per objecte la creació d’un cens registral d’entitats vinculades a 
partits polítics l’àmbit d’actuació dels quals sigui Catalunya. 
 
Tres són, fonamentalment, les raons que justifiquen l’interès de l’OAC en dit Projecte 
normatiu. En primer terme, suposa la creació d’un registre gestionat per un òrgan 
administratiu que contindrà informació destinada a fer-se pública. En segon lloc, dita 
informació afecta entitats dotades de personalitat jurídica perceptores, en major o 
menor mesura, de fons públics. Finalment, la vinculació de dites entitats amb els 
partits polítics generalment es tradueix, com ha reconegut el Tribunal de Comptes1, en 
fluxos financers i relacions econòmiques entre ambdues entitats que afecten la 
informació financera de la formació política. 
 
Els partits polítics, tot i ser ens privats de base associativa, participen d’una segona 
naturalesa, aquesta, de rellevància constitucional, basada en què són l’instrument 
fonamental de la participació política en un sistema que propugna com un dels valors 
superiors del seu ordenament jurídic el pluralisme polític (article 1 CE). 
 
Precisament el finançament de les formacions polítiques sovint ha aparegut associat a 
vincles financers dubtosos i a eventuals casos de corrupció com, reiteradament, ha 
posat de manifest el Consell d’Europa (GRECO). En aquest sentit, les seves 

                                                 
1 Introducció al Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques, aprovat per Acord del Ple de 
Tribunal de Comptes de 26.9.2013 
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recomanacions2 posen especial èmfasi en la necessitat de millorar els mecanismes de 
transparència per tal de posar a disposició de la ciutadania, i sense demores, el màxim 
d’informació possible sobre la comptabilitat i les auditories, per tal que aquella pugui 
exercir el corresponent control. En aquest sentit, el Consell d’Europa jutja de la màxima 
transcendència vetllar per tal que les associacions i fundacions vinculades als partits no 
puguin ser utilitzades com una via paral�lela de finançament de les activitats corrents i 
de campanya de les formacions polítiques, fent extensives les exigències de 
transparència a aquestes entitats.  
 
La sensibilitat de la present iniciativa a aquestes qüestions ve demostrada pel fet que la 
pròpia exposició de motius del Projecte d’ordre ara considerat invoqui el document del 
President de la Generalitat de 22.2.2013 fruit de les dues cimeres que, sobre 
regeneració democràtica, van tenir lloc el mateix mes de febrer. En concret, el punt 40 
de l’esmentat document, dins el bloc de “mesures de reforçament de la transparència en 
la gestió dels partits polítics” estableix: «[c]reació d’un Registre Públic amb totes les 
entitats vinculades als partits polítics per fixar el perímetre de partits polítics, 
associacions i fundacions vinculades que tenen l’obligació de retre comptes a la 
Sindicatura». 
 
 

Consideració preliminar II: coincidència de la iniciativa amb un 
Projecte de Llei estatal amb incidència sobre la matèria 
 
El Butlletí Oficial de les Corts Generals de data 28.2.2014 dóna publicitat a una 
iniciativa del Govern de l’Estat consistent en el Projecte de Llei orgànica de control de 
l’activitat econòmico-financera dels partits polítics, per la que es modifiquen la Llei 
orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei orgànica 
6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del 
Tribunal de Comptes. 
 
Dita reforma es justifica en la necessitat d’aprofundir en l’adopció de mesures de 
vigilància de l’activitat economicofinancera dels partits, assumint que hi ha un sentir 
social al respecte que ha de ser satisfet amb més transparència i major control. 
 
Entre d’altres continguts, es pretén positivitzar3 la idea de vinculació o dependència (de 
fundacions i entitats) a partits polítics, fixant els criteris legals que la determinen.   
La norma crearà un registre de dites entitats de caràcter obligatori. El registre 
s’articularà mitjançant el propi registre de partits polítics del Ministeri de l’Interior, 
creant una secció específica. 
El seu àmbit d’aplicació té vocació expansiva, doncs no es redueix a les associacions 
sinó que s’estén a “entitats” vinculades o dependents. 
 

                                                 
2 Tercera ronda d’avaluació. Informe sobre transparència del finançament dels partits polítics. 17-21 juny 
de 2013. 
3 Fins ara, el criteri de vinculació orgànica era una creació interpretativa del Tribunal de Comptes i es 
circumscrivia a les fundacions. 
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L’anterior posa de manifest la coincidència, en part, de continguts amb els que són 
objecte del present Projecte d’ordre. 
 
 
 
Davant la constatació que la norma estatal podria acabar tenint un abast més ampli que 
la que ara s’impulsa, hem d’advertir que aquella comportaria la implantació d’un 
instrument de publicitat més eficaç que un basat en la voluntarietat de la inscripció, 
fent perdre interès la seva consulta. 
 
 

Consideració preliminar III: sobre la forma de la disposició i 
l’exercici de la potestat reglamentària pels consellers/es 
 
Tota anàlisi normativa des d’una perspectiva d’integritat inclou, en una primera fase 
d’avaluació general, la presa en consideració d’una sèrie d’elements de la iniciativa que 
poden resultar indicadors de factors de risc. 
 
Entre aquests es troba el rang normatiu, particularment quan això pugui comportar 
una indeguda degradació jeràrquica, o impliqui prescindir de tràmits tals com poden 
ser els d’informe jurídic de l’òrgan consultiu del Govern o d’altres de naturalesa 
igualment consultiva o participativa, quina incorporació és garantia de major encert en 
la gestació de la norma. 
 
L’article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern, relatiu a l’exercici de la potestat reglamentària a la Generalitat de 
Catalunya, determina en el seu apartat tercer, que «[e]ls consellers poden dictar 
disposicions reglamentàries en matèria d’organització del departament del qual són 
titulars, en els termes que determina la legislació sobre organització de l’Administració 
de la Generalitat, i també en poden dictar de relatives a altres matèries, en supòsits 
específics, si una norma amb rang de llei o un decret del Govern els ho autoritza 
expressament». Aquest precepte té com a precedent el derogat art. 61 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que en termes molt similars delimitava 
l’exercici de la potestat reglamentària per part dels consellers. 
 

La nova Llei 13/2008, doncs, manté l’habilitació genèrica a favor dels consellers en 
matèria organitzativa. 
 
La Comissió Jurídica Assessora, interpretant l’abast de la potestat normativa dels 
consellers limitada a l’organització del mateix Departament, ha sostingut que la matèria 
d’organització s’ha d’entendre circumscrita a la regulació i l’ordenació dels elements 
estructurals, els òrgans i les unitats administratives i els seus mitjans personals, 
competencials i econòmics; sempre que aquestes decisions no afectin de manera directa 
la posició jurídica dels ciutadans o les relacions amb altres administracions. 
 
Així mateix, en un estudi específic de la doctrina de la Comissió inclòs en la Memòria 
d’activitats de l’any 1992, que cita expressament el Dictamen 445/98, la Comissió 
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descriu que sovint es sotmeten a llur dictamen projectes de decret que contenen 
habilitacions genèriques al conseller respectiu per a dictar normes necessàries per al 
seu desplegament: «aquests tipus d’habilitacions només són correctes si es limiten a 
l’organització del propi Departament, tot acceptant a cops un sentit ampli del fenomen 
organitzatiu, però és d’exigir una especial habilitació per llei, i no per decret, quan 
afecta les relacions externes de l’Administració i les situacions jurídiques de 
ciutadans». Aclarim que aquí, atès que a l’empara de la Llei 13/1989 no era viable una 
habilitació del conseller per decret, qualsevol exercici normatiu per part d’aquest que 
no fos habilitat per una norma amb rang de llei s’havia de concebre dins la potestat 
pròpia en matèria organitzativa.  
 
Santiago Rosado Pacheco4 sosté al respecte que l’expressió “en matèria d’organització”, 
que s’assimila al concepte de reglament independent, sembla referir-se a la vella 
distinció alemanya entre reglaments “jurídics” i “administratius”, amb ressò a la 
doctrina jurisprudencial del Tribunal suprem [STS de 16 d’abril de 1999 (Ar. 5176)]. 
 
Per tant, podem concloure que en virtut de la potestat pròpia reglamentària dels 
consellers, aquests poden aprovar Ordres relatives a l’organització del seu 
Departament, la qual cosa inclou, en un sentit ampli del terme: 
 

- elements estructurals 
- els òrgans i les unitats administratives 
- els seus mitjans personals (incloent privats que exerceixen funcions 

públiques) 
- competències  
- procediments i requisits formals interns 
- recursos econòmics 

 
S’exclouen del concepte d’organització a aquests efectes (i per tant, requeriran una 
habilitació normativa expressa a favor del conseller): 
 

- La regulació de relacions externes de l’Administració (amb ciutadania o amb 
altres Administracions) 

- La regulació de situacions jurídiques de ciutadans (“afectin de manera 
directa la posició jurídica dels ciutadans”) 

 
 
Qualsevol altra matèria que un conseller pretengui regular per ordre, que s’escapi de 
l’organitzativa (en la seva concepció àmplia referida més amunt), requereix d’una 
habilitació específica per llei o per decret, i de caràcter exprés. 
 
El cas ara examinat té per objecte la creació, per ordre del conseller del ram, d’un cens 
d’associacions i fundacions vinculades a partits polítics. 
 
Determinats continguts de la norma com són la determinació positiva de les 
circumstàncies que permeten entendre que una entitat es troba vinculada amb un partit 
polític; el contingut de la publicitat; o l’efecte negatiu que en la política de subvencions 
                                                 
4 “Govern i Administració a la Generalitat de Catalunya”, Ciencias jurídicas y Sociales Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid, 2005. 
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pot tenir la manca d’alta en el cens, permeten inferir amb relativa facilitat que la norma 
ultrapassa l’àmbit de l’organització, amb afectació ad extra, doncs regula situacions 
jurídiques que afecten o poden afectar la ciutadania de manera directa.  
 
Per concloure, a manca d’habilitació legal o reglamentària en favor del conseller 
impulsor de l’ordre, l’Oficina Antifrau de Catalunya suggereix que es reconsideri el rang 
jurídic de la disposició ara examinada, valorant la conveniència de tramitar-la com a 
decret del Govern. 
 
Igualment, suggerim que, en qualsevol cas, la present iniciativa sigui sotmesa a informe 
de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
 
 
Article 3. Entitats vinculades 
 
L’article estableix: 
 

«Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén per associacions i fundacions vinculades a 
partits polítics aquelles en les quals concorri alguna de les circumstàncies 
següents:  
 
-Que hagin estat constituïdes amb una aportació majoritària, directa o indirecta, 
de la formació política.  
 
-Que el seu patrimoni fundacional estigui format, amb caràcter de permanència, 
en més d’un 50 % per béns o drets aportats o cedits per la formació política.  
 
-Que la formació política controli l’òrgan de govern en termes similars als que 
regulen la vinculació per a la societat mercantil en l’article 42 del Codi de 
comerç.» 

 
Donem aquí per reproduït el que s’ha inclòs en la Consideració preliminar II amb 
relació al Projecte de Llei orgànica i la positivació del criteri de vinculació o 
dependència.  
 
Addicionalment, advertim que les circumstàncies enumerades, particularment la 
primera i la segona s’escauen amb les fundacions (per a les que estava pensat l’Acord 
del Ple del Tribunal de Comptes de 26 de setembre de 2013, que s’invoca en el 
Preàmbul del Projecte) però no tant amb les associacions, raó per la qual suggerim que 
sigui reformulada la redacció tenint en compte això. 
 
 
 
Article 4. Dades del cens 
 
Aquest precepte estableix, literalment: 
 

«Les dades que constaran al cens són les següents: 
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- tipus d’entitat 
- denominació 
- número d’inscripció registral 
- data d’inscripció 
- partit polític amb el qual es vincula 
- classificació general 
- classificació específica 
- adreça postal 
- adreça electrònica 
- població 
- pàg. web 
- telèfon 
- fax.» 

 
A la vista dels continguts enumerats, i atès que la seva publicitat serà efectiva 
mitjançant la guia d’entitats, d’acord amb l’apartat primer de l’article 6, suggerim que 
sigui valorada l’oportunitat d’afegir-ne els següents: 
 

1. La/les finalitat/s de l’entitat. 
2. Informació actualitzada sobre la identitat de les persones que formen part de 

l'òrgan de govern i els càrrecs que hi ocupen. 
3. Circumstància que determina la vinculació. 

 
Igualment, advertim que seria convenient prendre en consideració que la vinculació ho 
podria ser, indirectament, amb una altra entitat que, al seu torn, sí es troba vinculada 
amb un partit polític. Suggerim, en conseqüència, que sigui esmenada aquesta omissió 
en què incorre el Projecte. 
 
 
 
Article 6. Publicitat 
 
Segons la norma: 
 

«1. La publicitat de les dades del cens es farà efectiva a través de la Guia 
d’Entitats de Catalunya, editada pel Departament de Justícia, que és consultable 
a través de la pàgina web del Departament de Justícia: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia. 
 
2. La publicitat formal de les dades registrals de les associacions i fundacions es 
farà efectiva d’acord amb el que disposa l’article 315-8 del Codi civil de 
Catalunya.» 
 

L’apartat segon del precepte es refereix a les dades registrals generals de les 
associacions i fundacions, que són diferents a les del cens que és objecte de la present 
norma. 
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En la mesura que l’apartat segon, doncs, no pren en consideració la vinculació de 
l’associació o fundació amb un partit polític, pot entendre’s que el precepte opera com 
un mer recordatori del que disposa el Codi civil. Suggerim la seva supressió.  
 
 
 
Article 7. Procediment d’incorporació al cens 
 
El precepte estableix literalment: 
 

«1. L’alta al cens es practica a instància de les entitats interessades. 
 
2. La sol�licitud d’alta s’ha d’acompanyar de la documentació següent: 
 
- Certificat del secretari de l’entitat, amb el vistiplau del president, acreditatiu de 
l’acord de l’òrgan de Govern competent d’incorporar-se al cens. 
- Documentació justificativa del compliment d’algun dels requisits establerts a 
l’article 3. 
 
3. Correspon a la persona que ocupa el càrrec de director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques resoldre sobre les peticions d’incorporació al cens en el 
termini de sis mesos des de la presentació de la sol�licitud. 
 
4. La resolució de la persona que ocupa el càrrec de director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques posa fi a la via administrativa, i els interessats poden 
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de 
l'endemà de la seva notificació, o qualsevol altre recurs que es consideri 
convenient per a la defensa dels seus interessos.» 
 

De la norma es desprèn amb claredat que l’alta o inscripció en el cens té caràcter 
voluntari. 
 
Al respecte, hem d’advertir, com ja hem avançat en la Consideració preliminar II, que 
això pot comprometre l’eficàcia pretesa per la reforma. En conseqüència, suggerim que 
sigui reconsiderada aquesta opció o que, en el seu defecte, es valori la possibilitat 
d’establir un sistema de suplència en la inscripció similar al que preveu l’article 331-11 
del Codi civil quina responsabilitat podria recaure en l’òrgan previst en l’apartat tercer. 
 
 
Barcelona, 20 de març de 2014 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


