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ORDRE per la qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de
Gatalunya

3, Memòria d'avaluació d'impacte

3.1 lnforme d'impacte pressupostari

Les actuacions de formació, gestió i custòdia del Registre del sector públic que s'assignen a
la Direcció General del Patrimoni, així com les actuacions que corresponen als
departaments de la Generalitat, o a les entitats del seu secter públic són assumibles amb els
recursos personals í materials que es disposa actual, i en conseqüèncía no incideíx en els
pressupostos de la Generalitat.

Pel que fa a la previsió de posada en funcionament del suport informàtic per a la gestió del
Registre í [a comunicació de dades, s'adjunta la documentació corresponent a la sol'licitud
de Solucions TlC, expedient 094ECO13FM.319, que recull en I'annex, I'encàrrec d'execució
del projecte "Definició d'un model bàsic de rendició, càlcul, previsió i simulació del dèficit
públic, i implantació del catàleg d'Ens de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.".
L'import previst per a l'execució del projecte és de 181.500,00 € que sumat a la resta de
projectes comporta un total de 665.500,00 € a càrrec de l'aplicació pressupostària DD01
D/2280001001125010000 Solucions Tecnològiques Adquirides al CTTI. De conformitat amb
I'article 30.1 e) if) del Decret 3812014, de 25 de març, de Reestructuració del Departament
d'Economia i Coneixement, s'aporta la certificació de crèdit, d'acord amb el número
d'expedient 094ECO1 3FM.31 L

3.2 lnforme d'impacte econÒmic isocial

La disposició preveu obtenir informació bàsica sobre les entitats del sector públic, així com
les entitats participades per la Generalitat per tal de nodrir les dades del Registre. En aquest
sentit, ens trobem davant un àmbit subjectiu concret i molt limitat que inclou, a data d'avui,
44 societats mercantils amb participació majoritària, directa o indirectament, de
I'Administració de la Generalitat de Catalunya, aixícom 109 societats mercantils participades
minoritàriament, directa o indirectament, per la Generalitat.

Hem de concloure, per tant en primer lloc que l'impacte de la disposició és baixa atès que es
limita a un nombre molt reduil d'empreses, totes amb participació societària, directa o
indirecta, de I'Administració de la Generalitat de Catalunya.



ffi Generalitat de Catalunya
üllü Oepartament A'fconóm¡a

iConeixement

En segon terme, cal tenir present que la disposició fixa exclusivament unes obligacions
mlnimes d'aportar informació bàsica d'identificació de l'empresa i de participació de la
Generalitat en êl seu òrgan de govern.

Per tot I'exposat cal concloure que la disposició no té incidència de forma directa ni índirecta
sobre l'activitat econòmica. de les empreses, i que no es produeixen efectes col.laterals.

3.3 lnforme d'im normatiu

L'Ordre és una eina de suport a I'organització i a la gestió patrimonial de la Generalitat de
Catalunya, per tal de disposar d'informació suficient, veraç i completa del conjunt d'ens
instrumentals. Les persones flsiques ijurfdiques que en són destinatàries estan inclcises en
elsector públic de l'Adminístració de la Generalitat, o en el seu cas, són entitats participades
per aquesta

En aquest sentit, I'Ordre no té cap impacte significatiu o directa sobre la ciutadania, ni sobre
les empreses, però sí que comportarà beneficis per I'Administració des del punt de vista
d'aprofitament administratiu de la informació de les entitats que integren el sector priblic.

El Registre té caràcter públic, constituint un element imprescindible de, la necessària
lransparència que ha de presidir I'actuació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.4. lnforme d'impacte de gènere

En el text de la disposició no s'utilitzen termes que comportin discriminacíons per raó de
gènere, ni es detecta, des d'un punt de vista formal, un ús androcèntric del llenguatge,

El text de la disposició no conté cap terme androcèntric ni sexista del llenguatge, ni
referència a la utilització de termes que suposin discriminació per raó de sexe, d'acord amb
les previsions del Decret 16212002, de 28 de maig, de modificació del Decret 1O7l19B7,.de
13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de I'Administració de la

de Catalunya.
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