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Sr.   Martí Carnicer i Vidal 
Secretari general del departament d’Economia i Finances 
Rbla. de Catalunya, 19-21 
08007 Barcelona 
 
 

 
 
 

Benvolgut Secretari general, 
 
El present escrit s’emmarca en la fase d’informació pública de 
l’avantprojecte de llei de finances del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya (instrumentada mitjançant edicte del Departament d’Economia i 
Finances de data 13.1.2010 publicat al DOGC núm. 5552 de 25.1.2010), i 
les al�legacions que s’hi contenen tenen per objecte el text disponible a la 
seu electrònica en el moment de la publicació de l’esmentat anunci. 
 
Les al�legacions que tot seguit passen a formular-se pretenen incidir 
particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o 
indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions 
generals que la Llei 14/2008, del 4 de novembre atribueix a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, sens perjudici d’aquelles altres observacions de 
caràcter tècnic que, tangencialment, s’estimi oportú també efectuar. 
 
Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya us demanem, a l’efecte de poder 
efectuar el corresponent seguiment, que tan bon punt us sigui possible ens 
feu partíceps del contingut de la memòria a qué fa referència l’article 36.3 
d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern. 
 

 
 

 
 
 

 
AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE FINANCES DEL SECTOR PÚBLIC DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
 
Títol VI Els pressupostos anuals 
 
 
Article 43 El precepte, en definir l’àmbit subjectiu dels pressupostos de la 
Generalitat, afirma que s’hi inclouran els estats de despeses “dels 
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departaments, del Parlament, dels organismes estatutaris i consultius que 
no tinguin personalitat jurídica pròpia i dels fons no departamentals”. 
 
Trobem a faltar una menció específica a l’Oficina Antifrau de Catalunya.  
Tot i l’adscripció de l’Oficina Antifrau de Catalunya al Parlament, en els 
termes establerts a l’article 1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’entitat no és pròpiament Parlament, ni 
tampoc no és òrgan estatutari o òrgan consultiu sense personalitat jurídica 
pròpia. 
Entenem, doncs, que resultaria més respectuós amb la naturalesa de la 
institució i amb la previsió continguda en l’article 24 de la Llei 14/2008 fer-
ne una referència expressa tal i com ho fa la vigent Llei de pressupostos, 
sens perjudici que la tramesa al Govern es faci per conducte del Parlament 
en els termes previstos a l’article 45.5 de l’avantprojecte. 
 
 
Títol VII La comptabilitat 
 
 
Article 87 Des de l’Oficina Antifrau de Catalunya es valora positivament la 
previsió de donar publicitat a la informació relativa a l’execució del 
pressupost de què disposa la Intervenció General, tant a la seu electrònica 
com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La transparència és una 
eina de bon govern que té especial significació precisament quan d’explicar 
com s’aplica la Llei de pressupostos es tracta. 
Suggerim que sigui valorada l’oportunitat que el propi precepte, sense 
esperar al desenvolupament reglamentari, ja prevegi que l’incompliment de 
l’obligació d’ informació previst a l’article 84 del propi avantprojecte, a més 
de poder donar lloc a les conseqüències previstes en el núm. 3 d’aquest 
precepte, tingui també trascendència pública.  
D’aquesta manera, entenem, es potencia l’efecte preventiu del deure 
d’informació, en la mesura que el públic coneixement del seu incompliment 
suposa una addicional retribució. 
 
 
Títol VIII El control econòmic i financer 
 
 
Article 88 Aquest precepte estableix que el control extern econòmic i finacer 
del sector públic de la Generalitat s’exerceix pel Parlament i per la 
Sindicatura de Comptes. 
La Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
atribueix a la institució per ella creada com funcions pròpies (article 1)  
“investigar possibles casos concrets d’ús o destinació il�legals de fons 
públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que 
comportin conflicte d’interessos o l’ús en benefici privat d’informacions 
derivades de les funcions pròpies del personal als servei del sector públic”. 
Aquestes funcions, que es projecten sobre el sector públic de Catalunya i 
també sobre l’àmbit descrit per l’article 2 de la Llei impliquen, 
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necessàriament, l’exercici de potestats administratives entre les que 
destaca la d’inspecció. 
Doncs bé, de l’expressat resulta que també existeix un control (extern) que 
correspon a l’Oficina Antifrau de Catalunya que, si bé no té caràcter 
ordinari, pot perfectament coexistir amb el d’altres òrgans de control (intern 
o extern).  
Suggerim que la redacció de l’article 88 contempli expressament l’Oficina 
Antifrau de Catalunya en el sentit que la referència que es fa als altres 
òrgans de control ho sigui sens perjudici de les funcions que la Llei atribueix 
a l’Oficina. 
 
 
Article 101 Si les modalitats ordinàries de control intern són la fiscalització 
prèvia o el control financer permanent (així ho afirma l’article 91.3 de 
l’avantprojecte), l’article 101 preveu la possibilitat del sistema de control 
posterior per a les subvencions “d’una quantia individualitzada no 
significativa” i per als contractes menors. 
La redacció proposada, entenem, resulta poc concreta en la mesura que 
remet a la concreció reglamentària posterior (atribuïda en aquest cas a la 
persona titular de la conselleria competent en matèria de finances 
públiques) dos àmbits tant sensibles al frau com són els ajuts públics i la 
contractació. 
La contractació pública representa als països membres de l’OCDE el 16% 
del PIB, de mitjana. És l’activitat del govern més vulnerable al frau i a la 
corrupció, precisament per raó dels interessos financers en joc, el volum i la 
regularitat de les operacions, l’estreta interacció entre els sectors públic i 
privat, i la pròpia complexitat del procés d’adquisició. 
La minimització d’aquests riscos constitueix un compromís ineludible de tots 
els poders públics, especialment en contextos de crisi com l’actual. 
Així doncs, els mecanismes de control, lluny de relaxar-se, han d’extremar-
se, en la línia de les recomanacions de l’OCDE. La transparència i la rendició 
de comptes són condicions clau de promoció de la integritat i prevenció de 
la corrupció en la contractació pública. 
 
 
Article 104 El recurs a la contractació d’entitats auditores privades com a 
col�laboradores en les funcions de control financer a què es fa referència a 
l’apartat d) del precepte, hauria de venir envoltada de certes cauteles. 
Suggerim que sigui la pròpia Llei la que, d’una banda estableixi la prohibició 
d’actuar d’aquestes auditores privades si presten o han prestat serveis per a 
les entitats a controlar, les seves filials, matrius o societats vinculades. 
D’altra banda, fora recomanable que, en evitació de situacions de 
concentració excessiva, s’establissin una limitació quantitativa respecte la 
xifra total d’actuacions de control.   
 
 
Títol IX Endeutament i avals 
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Article 110.2 L’incís segon d’aquest precepte, en la mesura que sembla 
establir que la sol�licitud d’accés als informes de control elaborats per la 
Intervenció ha d’adreçar-se directament a l’òrgan gestor, pot resultar 
confús. Entenem que els òrgans de control extern, han de poder vehicular 
directament, si s’escau, les seves sol�licituds a la Intervenció i així hauria de 
quedar recollit en la redacció. 
 
 
Article 114 S’observa que la previsió que actualment fa l’article 17.1 del 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 10/1982, de 12 de juliol, de Finances públiques de Catalunya 
en el sentit de l’obligació de donar compte al Parlament d’aquelles 
operacions d’endeutament a curt termini amb persones físiques o jurídiques 
que ultrapassin el 5% de l’estat de despeses del Pressupost de la 
Generalitat de l’any corrent, no es contempla en el text projectat. 
Suggerim sigui reconsiderada la seva inclusió com a mesura de control 
efectiu i de transparència. 
 
 
Article 120 Constatem igulament la desaparició de l’exigència de publicitat 
al DOGC de l’acord de Govern autoritzant la concessió d’avals de tresoreria, 
actualment continguda a l’article 60 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 10/1982, de 12 de juliol, 
de Finances públiques de Catalunya. 
Al respecte cal fer la consideració que la publicitat és una mesura de 
transparència que sempre s’hauria de potenciar. Per tant, suggerim que 
sigui valorada l’oportunitat d’incloure expressament en aquesta norma amb 
rang de Llei dita publicitat.  
 
 
Títol X La tresoreria 
 
 
Article 134 La fixació dels criteris objectius en l’expedició d’ordres de 
pagament mereixeria, segons el nostre entendre, major concreció de la que 
es desprén de la redacció proposada. Suggerim que sigui atribuïda a la 
persona titular del departament competent en matèria de finances, 
mitjançant Ordre, la fixació i prelació de tals criteris, sens perjudici de 
contemplar aquelles situacions de flexibilització exigides per l’interès públic. 
 
 
Títol XI Les subvencions i altres ajuts de la Generalitat de Catalunya 
 
 
Art. 148 Entre el contingut mínim de les bases reguladores de la concessió, 
la lletra h) contempla “l’obligació del beneficiari a facilitar tota informació 
que li sigui requerida pels òrgans gestors de la subvenció, la Intervenció 
General, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control o l’Autoritat 
Catalana de la Competència”. 
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Més enllà de la genèrica remissió que l’article fa als “altres òrgans de 
control”, interessem la menció expressa de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
La raó de la necessitat d’inclusió rau en què l’adequació a la legalitat de l’ús 
o destinació que dels fons públics faci el sector públic de Catalunya i, fins i 
tot, les persones físiques i entitats o empreses privades, entra en l’àmbit 
propi i específic de les funcions que la Llei 14/2008 atribueix a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. 
Arrel de l’entrada en vigor de la seva llei de creació, doncs, l’Oficina Antifrau 
de Catalunya es configura com a un nou òrgan de control extern de 
l’activitat subvencional de la Generalitat.  
 
 
Article 151 L’apartat 3 del precepte, en tractar de la concessió de forma 
directa de les subvencions i ajuts, utilitza l’expressió “la resolució 
administrativa de concessió és del/de la conseller o consellera”. Suggerim 
que s’empri l’expressió “correspon al/a la conseller o consellera”. 
 
El punt 4 de l’article tracta de la deguda motivació de la impossibilitat de 
promoure la concurrència. Entenem que aquest és un aspecte clau per 
garantir que aquells ajuts que no se sotmeten a la regla general de la 
concurrència competitiva ofereixin totes les garanties. 
La pràctica subvencional coneix no pocs supòsits en què aquesta justificació 
es relaxa, passant a ser un mer document més de l’expedient. Així ho 
venen constatant successius informes dels òrgans de control extern. 
 
En primer lloc, suggerim que la redacció reculli expressament les raons que 
explicita la normativa bàsica estatal: interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o d’altres degudament justificades. 
 
En segon terme, compartim la nova redacció que es pretén donar al 
precepte en el sentit que l’òrgan que redacta la proposta motivada mai no 
sigui el mateix que el concedent. Ara bé, suggerim que la proposta no sigui 
residenciada en la secretaria general o sectorial sinó en òrgans més 
“allunyats” de la decisió política de foment i amb més capacitat tècnica per 
motivar raonadament la concurrència dels supòsits que, objectivament, 
determinen la impossibilitat d’anar a la concurrencia. En aquest sentit es 
podria recórrer als serveis jurídics o a la Intervenció. En recolzament 
d’aquesta solució també podem afegir que no sempre resulta fàcil trobar la 
correspondència d’òrgans assimilats, atesa la diversitat d’entitats existent. 
 
 
Article  152 A la redacció proposada de l’apartat 3 entenem que caldria 
excepcionar aquelles subvencions o ajuts que es canalitzen mitjançant 
conveni, atesa la inexistència de sol�licitud en aquests supòsits. 
 
 
Article 172 El registre a què fa referència la norma projectada, atès que les 
finalitats que persegueix (transparència, publicitat i control), cal entendre 
que responen a necessitats actuals, considerem des de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya que la seva creació no hauria de ser posposada. Ans al contrari, 
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la llei que es pretén aprovar té per si mateixa rang normatiu suficient per 
establir l’obligatorietat de crear l’esmentat registre en un termini el més 
breu possible, així com definir el contingut mínim de les dades que ha de 
contenir el règim de publicitat.  
 
 
 
 


