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Benvolgut Director,

Donant resposta a la seva sol'licitud de 30 de setembre de 2014, en relació al seguiment de
la tramitació de la Proposta d'ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la
Generalitat de Catalunya, us adjunto còpia de la Memòria i I'lnforme corresponent.

Us adjunto així mateix la versió final de l'Ordre tramesa a la Comissió Jurídica Assessora
per al seu dictamen.

Finalment, vull agrair-vos les vostres al'legacions i suggeriments.

Cordialment,

Albert Carreras
Secretari general

Barcelona, 19 de novembre de2014

Rambla de Catalunya, 19-2'l
08007 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
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Memöria de les observaclons i les al.legaclons presentades en relació amb la
Proposta d'ordre per la qual es regula el Reglstre del sector públic de la Generalltat de

tatalunya.

Aquesta memòria s'elabora d'acord amb la previsió establerta a l'article 64.5 de la Llei
2612010, del 3 d'agost, de règim jurldic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en relació amb la Proposta d'ordre per la qual es regula el Registre del sector
prlblic de la Generalitat de Catalunya.

Tràmlts de consulta prèvia

Tal i com s'esmenta a la MemÒria General de 25 de juliol de 2014, s'han formulat consultes
a la Comissió del Sector Públic. En aquest sentit s'adjunta com a annex l, la certificació de
la Secretària de la Gomissió del Sector Priblic del contingut tractat en I'esmentada reunió. El

cap de l'Àrea de Participacions Públiques i Patrimoni lmmaterial de la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, va assistir a la sessió 39 de la ComissiÓ del Sector
Prlblic, de 2810512014, per tal d'explicar el punt 5è de I'ordre del dia, referent a la proposta
d'Ordre per la qual es regula el Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya,
incorporant a la documentació de la sessió I'esborrany de 26.05.2014 (annex 2).

Efectuades les explicacions, la Comissió acordà un termini d'una setmana per esmenar o fer
al.legacions al document, les quals es van trametre ä la Direcció General del Patrimoni
telemàticament.

Es van rebre les notes elaborades respectivament per l'Àrea d'Organització de
lAdministració i del Sector Públic (AOASP) i per I'Oficina de Racionalització del Sector
Públic lnstrumental (ORSPI) (annex 3), i per la Direcció General de Pressupostos (DGP)
(annex 4).

El 16.06.2014, es va donar per conclòs aquest procés d'informació i consulta prèvia,

mitjançant la tramesa de I'esborrany de 16.06.2014 (annex 6). Es valora que en la nova
redacció es van recollir substancialment els suggeriments i comentaris aportats, segons el
detall i consideracions següents:

Les primeres observacions de I'AOASP fan referència a l'àmbit d'aplicació de l'ordre i

efectua diverses recomanacions. Aixl, en el nou redactat de I'Ordre es va resoldre la primera
de les observacions efectuades per I'AOASP, que era evitar l'ús indiscriminat tant del
co¡cepte Generalitat com eld'Administració de la Generalitat.

LAOASP posa de manifest en el seu escrit una certa contradicció entre la referència de la
Llei 1212004, de 27 de desembre quan diu "qualsévol altre tipus d'organització administrativa
o vinculada a I'AG o en què IAG té participació", en el sentit que implica anar més enllå del

I



ffi Generalitat de Catatunya
[llü Departament d'Economia I Coneixement

Direccló General del Patrlmonl
de la Generalitat de Gatalunya

que es considera sector públic i, per tant, contradiu la denominació del Registre.
Efectivament, aquesta aparent contradicció es traspassa a I'esborrany de I'ordre, i per
aquest motiu, s'ha proposat abordar la qüestió en el marc del grup de treball que elabora la
proposta d'avantprojecte de Llei d'organització de I'AG i del seu sector ptiblic.

Tancant aquest apartat sobre l'àmbit d'aplicació, la Direcció general del Patrimoni de la
Generalitat entén que el redactat actual de la Llei, admet determinats merges a l'hora de
fixar els objectes inscriptibles, i en aquest sentit, el redactat de I'article 4 de I'Ordre ho resol.
Aixl, es dóna cabuda en el Registre als anomenats organismes o entitats independents, i no
s'inclouen les institucions o organismes estatutaris o vinculats al Parlament. Finalment,
també s'ha optat per no incloure en el Registre les entitats que circumscriuen el seu àmbit
d'actuació, exclusivament, a I'exterior; ni les entitats constituides a I'empara del dret
d'associació reconegut per I'article 22 de Ia Constltució.

Pel que fa a les Associacions, el seu règim jurfdic es fonamenta en I'article 22 de la CE el
qual reconeix el dret d'associació, i es desenvolupa en la Llei Orgånica 112002, de 22 de
març, reguladora del Dret d'Associació. A l'article 2, apartat sisè, de la Llei Orgànica 112002,
es preveu que les entitats ptibliques podran exercir el dret d'associació entre elles, o amb
particulars, com a mesura de foment i suport, sempre que ho facin amb igualtat de
condicions amb aquests, amb I'obJecte d'evitar una posició de domini en el funcionament de
I'associació.

Les associacions tenen doncs una naturalesa jurfdica especial, i es constítueixen com a
espais de foment i suport, que permet el diàleg i la participació en base a interessos
compartits; facilita la interlocució dels associats amb tercers i amb les Administracions
Públiques; i es constitueix en un veritable espai de col.laboració entre iguals. La Llei preveu
que les entitats ptibliques puguin exercir el dret d'associació, però en cap cas es pot
entendre que es correspongui amb cap fórmula organitzativa pròpia de les Administracions
públiques. Motiu pel qual, es consideren fora dels supòsits previstos en l'article 19 de la Llei
1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres que regula el Registre.

En quant a les entitats que limiten la seva actuació a I'exterior cal dir que I'Administració de
la Generalitat de Catalunya no disposa de cap entitat directament dependent que tingui seu
a I'estranger. D'acord amb la seva llei de creació, la una tinica entitat de dret públic amb
competència per projectar la seva actuació fora de l'àmbit territorial de Catalunya és
lAgència per la Competitivitat de I'Empresa. Totes les oficines a I'exterior responen i
depenen directament de lAgència, i en aquest sentit la inclusió en el Registre de lAgència
assegura una visió completa del mapa d'entitats delsector públic.

Pel que fa al règim jurldic d'aquestes oficines a I'estranger, cal tenir present que han de ser
creades d'acord amb la legalitat del pafs on es radiquen, motiu pel qual, no només no és
aplicable cap figura jurfdica pròpia de la nostra legislació, sinó que tampoc no hi ha un patró
comú que les identifiqui.
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A la vista d'aquesta situació no es considera en el marc de I'Ordre regular el registre

d'aquestes oficines.

En un segon ordre de qüestions, es formula una nova redacció de I'article 6 "Entitats de dret
públic delpendents" i de I'article 10 "Altres entitats" recollint el sentit i les observacions

efectuades per I'OASP.

S'ha considerat mantenir el redactat de I'article referit al "Departament d'adscripciÓ", en el

sentit que resulta eúident que no s'hi recull cap aspecte de la regulació.jurldica especial que

pugui ó no tenir una entitat, sinó que s'identifica unfvocament i als sols efectes de la seva

ielãció amb el registre, aquell departament que servirà d'enllaç entre I'entitat i el Registre.

Finalment, s'ha considerat l'observació efectuada per I'OASP que a I'hora de classificar les

entitats objecte de registre segons la seva naturalesa jurfdica, en primer lloc, es prengui en

consideració aquella {ue estableixi la normativa reguladora de cada entitat.

L'Oficina ptanteja,. en primer lloc, un àmbit d'aplicació més ampli, que inclou, les

associaciohs, leô entitatð a l'estranger, aixf com les participacions minoritàries d'entitats

minoritàries. hespecte tes associacions i les entitats a I'estranger ens remetem al considerat

en el punt anterìor. Pel que fa al registre de les participacions minoritàries que ostentin

entitatð participades minoi¡tàriament per la Generalitat, considerem que es.c?pa de I'abast

del Redistre, i de les competències de control que pot exercir I'Administració de la

Generaitat. Finalment, es consideraforade I'abast del Registre inscriure les participacions a

tltol honorlfic.

S'ha considerat, atenent als comentaris sobre I'article 4, un nou redactat de l'article

"Procediment d'inscripció" que concreta els òrgans i persones responsables d'actuar.

S'ha reordenat aixf mateix, I'article 6, segregant en un apartat diferent les eniitats de dret

públic de naturalesa jurfdica singular.

S'han incorporat en el nou text les recomanacions de modificar el redactat dels articles 12 i

1S. No s'ha considerat incorporar com a dada registral, la direcciÓ executiva d'una entitat, el

concepte de "Grup d'entitats", o el codi CNAE. En aquest sentit, es té la visió que sobre

I'estrubtura bàsica d'un cens d'entitats, cada unitat podrà establir i gestionar els seus propis

nivells d'informació.

S'ha considerat incloure en lfnnex el suggeriment d'especificar les diverses tipologies

d'entitats.

S'ha pres en consideració I'observació de I'oficina respecte quê resulta innecessari un article

sobre dades complementàries quan efectivament pugui tractar-se d'una'mera matriu de

dades. També s'ha pres en consideració introduir un article per identificar la necessitat de
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conservar I'històric de dades de determinades informacions. Pel que fa a la proposta
d'especificar a I'Ordre la documentació acreditativa es considera .més operatiu ier-ho
mitjânçant instruccions o circulars.

- Direcció Generalde Pressupostos

Les observacions de la Direcció General de Pressupostos en alguns casos són reflexions a
tenir en consideració en la tramitació d'altres instruments jurfdics, com pugui ser una futura
lleisobre I'organització del sector públic.

En tot cas, respecte I'Ordre, s'ha millorat la redacció de l'article referit al procediment
d'inscripçió; s'ha precisat millor el concepte d'ens públic de naturalesa singular; la definició
de la via de participació indirecta idelgrau de participació.

Tràmlt de cohsulta lnterdepartamental

La Proposta d'ordre s'ha sotmès a consulta interdepartamental mitjançant la tramesa de la
disposició -versió de data 25.7.2014- (Annex 6) per correu electrònic de 9.9.2014, juntament
amb les Memòries corresponents, a les secretaries generals dels departaments que formen
I'Administració de la Generalitat de Catalunya, aixl com a l.a Secretaria del Govern i la
Secretaria d'Administració i Funció Priblica. Es va donar un termini de 15 dies hàbils per tal
que formulessin les observacions, suggeriments o al.legacions que consideressin oportunes.
S'adjunta (Annex 7) a la memòria diligència de la Responsable de Relacions amb l'Oficina
del Govern, on consta que, finalitzat el termini, en data 29 de setembre, s'han rebut
observacions del Departament de salut i del Departament d'Ensenyament.

A continuació es valoren les obseruacions rebudes en el tràmit de consulta
interdepartamental:

Valoració:

- Departament de Salut

L EI Departament de Salut proposa (Annex 8) unir en un únic tractamenl les entitats de
l'article 3 apartat 1.a.2,i les entitats de I'adicle 3 apartat 1.e.

Cal considerar que la publicació de l'Ordre suposa una oportunitat per revisar i millorar els
criteris i funcionament del Regislre, i en aquest sentit, s'ha analitzat el cas i és det tot
apropiat distingir les entítats de dret priblic creades dins del marc competencial de
lAdministració de la Generalitat de Catalunya, respecte d'aquelle's altres que no ho són.

En aquest sentit, L'apartat 1.a.2fa referència a les "Entitats de dret prlbtic de naturalesa
iufdica singular creades en el desenvolupament del marc competencial de l'Administracló
de la Generalitat, quan d'acord amb la seva norma de creació no conespongui classificar-les
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ên cap de les categories previstes a I'apartat anterior." Ens trobem doncs amb entitats que

són eht¡tats de dret priblið per les que, degut a la seva manca d'homogeneTtat de règims
juridics, el legisladorho ha considerat identificar-los mitjançant una única denominació que

les identifiqui.

En tant que a I'apartat 1.e, constitueix la necessària, per inevitable, categoria d'altres: 'Altres
entitats ámb personalitat jurfdica pròpia que d'acord amb la naturalesa prlblica, i el seu règim
jurídic, no correspongui ôlassificar en cap dels apartats anteriors, quan en el seu conjunt,

directa o indirectameñt, la participació de la Generalitat en el capital social sigui superior al

50%, o, en el seu cas, quan la representació de la Generalitat disposide la majoria de drets

de vot a l'òrgan de govern superior de I'entitat.'t '

Considerem que resulta det tot oportrl introduir en el Registre, aquest nivell de segregació,
que permet di'stingir entre les entitats especials, entre les que podrem.destacar aquelles que

el legislador ha atorgat un grau especialde llibertat en qual a I'exercicide les seves funcions
per actuar amb independència respecte del Govern.

Respecte a les consideracions que efectua el Departament de Salut sobre la conveniència
que la classificació del Registre es faci servir per configurar la classificació orgànica en

lþlaboració dels pressupostos anuals, correspon valorar-ho a la DirecciÓ General de

Pressupostos i, en tot cás, no és objecte de regulació en la present Ordre.

Z. et Oepartament de Salut planteja un dubte interpretatiu del punt 9 de I'annex en relació a

aquelles persones que proþosades per tercers, han de ser nomenades pel Govern o pel

conselleräe Salut. l,'en boncret, exposa ets casos det Servei Català de la Salut i de f'lnstitut

Català de la Salut per exemplificar la situació de persones que proposades per tercers són

designats o nomenats þel Govern o, en el seu cas, pel Gonseller de Salut.

Efectivament, les lleis de creació i els estatus de les entitats, recullen situacions molt

diverses en quan a la formació dels seus Òrgans de govern, tant pel que fa a les

composicions, sistemes de proposta, designació o Romenament. Davant la tessitura

d'intentar recollir a l'Ordre tot-es'i cadascuna de les situacions o, la de reflectir el criteri

general de les dades que s'han de recollir, s'ha optat per aquesta segona. Sabent que

õadascun dets casos requerirà, una lectura at ¡nta dels estatuts de l'entitat i, en el seu cas, la

interpretació oportuna per part de la Direcció General del Patrimonl de la Generalitat de

Gatalunya.

En qualsevol cas, i a tall d'exemple, I'article 13 de la Llei 15/1990, de 29 de juliol,

d'Ordenació sanitària de Catalunya, cal considerar-lo del tot clarificador, en quant que el

nomenament o, en el seu cas, separació per part del conseller, no afecta la representació
que ets vocals ostenten de les organltzacions slndicals, empresarials, professionals, o altres
que els han proposat.

En aquest sentit, haver optat en el text de t'Ordre pelterme "designats' i no el de nnomenats"

clarifica la necessitat quá tri hagi una capacitat real per parts dels òrgans de I'Administració
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de la Generalitat d'escollír les persones que va més enllà del seu nomenament formal, que
tanmateix pot ser requerit per a I'inicide la seva actuació en l'Òrgan de govern.

3. S'ha considerat modificar I'apartat 2 de l'article 8, amb la introducció de la situació
registral inactiva de les entitats en estat de prealta, de baixa o de prealta derogada.

- Departament d'Ensenvament

El Depadament d'Ensenyament (Annex 9) índica que resulta més eficient que siguin les
pròpies entitats les encarregades d'inscriure, actualitzar o rectificar les seves dades.
Considerem que aquest és elsentít i literalitat de I'apartat 1 de I'article 4. Tanmateix, resulta
necessari preveure que en el seu defecte, -com podria resultar dr.lrant el tràmit de creació o,
en el cas d'una situació d'ínactivitat de I'entitat-, actul el secretari o secretària general del
Departament al qual estigui adscrit o s'hi relacioni.

Tràmit d'informació pública

Amb la fínalitat de permetre la participació de la ciutadania en et procés d'elaboració de la
Proposta d'ordre esmentada, I'expedient s'ha sotmès a informació pública durant el termini
de 15 dies hàbils, mitjançant la publicació al DOGC núm. 6705, de data 12.9.2014, de
I'Edicte corresponent. Dins del termini d'informació pública, que va finalitzar l'1 d'octubre,
s'han rebut per escrit les al'legacíons de l'oficina Antifrau de catalunya.

S'adjunta (Annex l0). a la memòria, díligència del Registre general del Departament aixl
com certificat'de la cap del Seruei d'OrganíÞació en' relació a I'aplicació corporativa
gencat. caVeconomia/contacte.

- Oficina Antifrau de Catalunva

L'Oficina Antifrau de Catalunya (Annex ll), en endavant OAC, presenta les seves
al'legacions i suggeriments en aquells aspectes det text projectat que, directament o
i1dlrgcta, guarden relació amb els àmbits sobre els que recauen les funcions generals que la
Llei 1412008, del 4 de novembre atribueix a I'Oficina Antifrau de Catatunyã en tani que
lnstitució especfficament dirigida a preservar la transparència i la iniegritat de ies
administracions i del personal al servei del sector púbtic a Catalunya, sens pei¡udici d'altres
observacions de caråcter tècnic.

1. Objecte lfinalitat de la norma

L'OAC destaca la convèniència de disposar d'una font fiable i amb lnformació de qualitat
sobre la totalitat del sector prlblic de la Generalitat i, exptica les dificultats que comporia que
diversos organismes donin dades diferents quan es refereixen a les entitats del seitor
ptiblic, En aquest sentit es oportú clarificar i apuntar algunes dades. El primer és reconèixer
que cadascuna de les informacions, la facilitada en els pressupostos priblics anuals, la

6



m Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Coneixement
Dlreccló General del Patrlmonl
de la Generalltat de Gatalunya

facilitada per la Direcció General d'Atenció Ciutadana, pel Ministeri d'Hisenda ¡

Administracions Públiques i pel propi Registre del Sector Públic, obeeixen a unes
necessitats i propòsits concrets i especffics que no són exactament coincidents en cada cas.

No ha d'estranyar veure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya una entitat que
es preveu crear al llarg de l'exercici següent, i que aquest fet no tingui reflex immediat a
I'Oficlna d'Atenció Ciutadana. Resulta rellevant doncs en aquesta situació que la conciliació
dels diversos universos resulti possible i exacte. Cal dir que amb l'ímpuls de la Comissió del
Sector Públic, les diferents unitats que intervenen en l'elaboració i difusió de les diverses
informacions sobre les entitats del sector públic, han fet aquest procés de conciliació i hores
d'ara, podem parlar d'un nivelld'integració excel'lent. Mensualment, totes i cadascuna de les
unitats esmentades, reben I'actr¡alització del Registre del Sector Públic, el què permet
mantenir una bona integritat de les diferents dades. En aquest punt, s'ha de posar de relleu
el previst en el punt 1 de lAnnex de I'Ordre, quan diu "El número de registre és invariable en
el temps i constitueix el codi identificador de I'entitat.". Aquest codi identificador, hores d'ara,
ja és compartit per les diferents unitats de lAdmlnistració de la Generalitat de Catalunya, i

facilita el tractament informatitzat.

Certament, més enllà d'aquesta conciliació hi ha la visió que en un futur aquestes dades
quedin integrades plenament dins dels sistemes corporatius de lAdministració de la
Generalitat i que es pugui disposar del què hom entén per dada única. l, d'aquf la
rellevància, no podia ser d'altre manera, que I'Ordre estableixi la necessitat de disposar d'un
sistema informàtic, que entre altres, disposi dels mecanismes d'intercanvi de dades amb
altres sistemes.

2. Dades registrals

L'OAC enumera, amb caràcter no exhaustiu, una relació de continguts que troba a faltar en
la declaració de les dades regislrals. En aquesta qüestió, la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya entén que amb l'actual marc competencial I de recursos
disponibles, no estå a I'abast del Registre del Sector Públic ser el dipositari de totes i

cadascuna de les informacions i documents referents a les entitats del sector públic.
Tanmateix, una vegada consolidat el sistema informàtic que permetigestionar I'inventari dels
ens del sector públic i les seves participacions, resultarà trivial, incorporar altres
informacions complementàiies que han de ser certifícades per les unitats que en tenen la
competència administrativa.

L'OAC troba a faltar en el Registre continguts referents a la xifra de negocis, les plantilles de
personal, o les auditories. Hem de dir que es tracta de dades la recollida, tractament i anàlisi
de els quals presenten una alta complexitat i han estat encomanades a òrgans
especialitzats. En el cas concret de les dades de'personal, més enllà de la informació
ptlblica continguda en les memôries d'elaboració dels pressupostos anuals, la Secretaria
dAdministració i Funció Ptiblica del Departament de Governació I Relacions lnstitucionals
recull slstemàticament la informació sobre plantilles de personalde les entitats ptiblics ien fa
el tractament i I'anàlisi, i difusió.
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El nostre capteniment i compromfs per millorar les dades disponibles de les entitats del
sector públic és doble. Per una banda, el compromfs que el Registre del Sector Públic
assoleixi amb la màxima promptitud la maduresa. tecnològica necessària per estar en
condícions d'integrar les informacions que sobre les entitats del sector públic disposen i

administren les diferents unitats competents. l, per altra, el repte de cobrir amb els recursos
actuals, en buit informatiu rellevant, com és disposar de la relació de les persones
representants o designades en l'òrgan de govern superior.

Tanmateix, es reconeix la bondat d'integració de'tot aquesl conjunt de dades, i es consídera
assumible d'acord amb les disponlbilitats pressupostàries per al desenvolupament del
projecte i, del marc de desenvolupament reglamentari mitjançant Ordre, incorporar les dades
registrals següents: "Furicions / Objecte" i "Classificació en termes SEC", dades que
s'incorporen ä I'article 7 de la propoqta d'Ordre ial seu annex.

3, Accés a les dades delRegistre

Es considera incorporar el següent apartat a I'article 10.

"2. La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través del portal web corporatiu
de la Generalitat de Catalunya."

Administracló d'adscripció

Mitjançant la disposició final segon de la Llei 2712013, de27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l'Administració Local, modifica la Llei 3011992, de 26 de novembre, de
Règim jurfdic de les administracions públiques i del procediment comú, en el sentit que
inclou una disposició addicional, la vigèsima, "Règim jurfdic dels consorcis". D'acord amb la
nova norma els estatuts de cada consorci determinaran l'Administració ptiblica a la que
quedarà adscrit.

Es considera rellevant disposar de 'aquesta informació i és per aquest motiu que s'incorpora
a l'article 7, l"'Administració d'adscripció" com a nova dada registral.

Nota preliminar de l'Assessoria Jurfdica

La nota jurldica preliminar de lAssessoria Jurfdica (Annex 12), de 4.7.2014, inclou un seguit
de comentaris a observar en el procediment, les quals es valora que s'han atès en la seva
totalitat i en conseqtiència procedeix sol.licitar el dictamen de la Comissió Jurldica
Assessora.
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m Generalitat de Catalunya
Depadament d'Economia i Coneixement
Direcció General del Patrlmonl
de la Generalitat de Catalunya

Recursos lnformàtics i impacte pressupostari

Quant als recursos informàtics, les necessitats tant de tram'esa telemàtica, d'intercanvi i
gestió de dades, com d'emmagatzematge són de fet complementàries a les que precisen
altres unitats del Departament d'Economia i Coneixement, i en alguns caos assumibles
mitjangant aplicacions o plataformes comunes també a altres unitats. Concretamenf, en el
marc d'una proposta de la lntervenció General de millora dels sistemes d'informació
corporatius sobre les entitats del sector priblic s'ha trobat la viabilitat de la ionstrucció d'una
solució informàtica conjunta als requeriments de la lG ide la DG del Patrimoni, en el grup de
treball de la qual ha participat la DG de Pressupostos.

Aquesta solució es concreta en el 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 (Annexos l3 I l4), representa un totalde 665.50,00 euros,
del qual I'import previst imputable al desenvolupament de les solucions informàtiques del
Registre és de 181.000 euros. D'acord amb el certificat es disposa de crèdit en I'aplicació
DD01 D t228000 I 00/1 250/0000.

L'Area d'lnnovació iAdministració Electrònica de la Direcció de Serveis va emetre informe
(Annex l5) de 18.7.2014, responent a la consulta relativa a I'adequació del Projecte en
relació amb la protecció de les dades de caràcter personal.

Aixl mateix, emeté I'lnforme (Annex l6) de 22.7.2014, de valoració de les modificacions
sobre el projecte d'Ordre per la qual es regula el Registre del sector ptiblic de la Generalitat
de Catalunya i la memÒria general adjunta, respecte els aspectes relatius a la protecció de
les dades de caràcter personal.

Les conclusions de l'lnforme valoren que el Projecte d'Ordre no resulta incompatible amb la
legislació actual en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sempre i quan es
tinguessin en compte totes les consideracions expressadeq en I'informe.

S'ha valorat atendre les consideracions expressades. En aquest sentit, el director general
del Patrimoni de la Generalitat de Catalunyava sol'licitar (Annex 17), en data28.7.2014, a
la Direcció de Serveis I'inici de la tramitacló per modificar la declaració del fitxer "Sector
Públic" de I'actual Ordre que regula els fitxers amb dades de caràcter personal al
Departament d'Economia i Coneixement.
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flllÏ Generalitat de Catalunya
[llü Oepartament d'Economia i Coneixement

Dlreccló General del Patrlmonl
de la Generalitat de Catalunya

lnforme de l'Autoritat Gatalana de Proteccló de Dades

En data 30 de juliol de 2014 es va sol'licitar I'informe esmentat, rebut en data I de setembre.

L'lnforme de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Annex l8), de 4.9.2014, en relació
amb la Proposta d'ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat
de Catalunya, conclou que: "Exarninada la Proposta d'otdre per la qual es regula el Registre
del sector públic de la Generalitat de Cataluntl4 es considera adequat a les previslons
estable¡tes a la corresponent normativa sobre protecció de dades de caràcter personal,
sempre gue es tinguin en compte /es consideracions fetes en.aquest informe."

Vist I'informe, aquesta unitat directiva pren en compte les consideracions efectuades que es
concreten en les actuacions següents:

1. Modificació del text de I'ordre

Es modifica la disposició final segona, la qualqueda redactada en els termes següents:

Segona
L'entrada en vigor de I'apartat 9.3 I 10.4 de I'annex I d'aquesta Ordre en relació amb el
número del document nacional d'identitat de les persones representants, membres dels
òrgans de govern, administradors o similars de les entitats expressades a I'article 3.2, en què
la participació de la Generalitat sigui minoritària, es produirà quan saprovi la modificació del
lilxer 17 titulat "sector ptiblic" recollit a I'Ordre 8CO113712014, de 22 d'abril, de regulació de
fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya i de determinats ens que en depenen o hiestån vinculats.

2. Modificació de la declaració delfitxer'Sector Públic"

Tal com recomana I'ACPD, el Director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
va sol.licitar, en data 28.7.2014, a la Directora de Serveis del Departament d'Economia i

Coneixement l'inici de I'expedient per modificar la declaració del fitxer "Sector PúbliC'.

Les modificacions atendran totes les consideracions expressades a I'lnforme, i un cop
aprovades les modificacions escaients, es notificaran al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya.

3. Principis d'actuació

Tal com recull IACPD a I'apartat Vl de I'informe, I'actuació de la unitat responsable del
Registre s'ajustarà en tot moment a la normativa de protecció de dades.
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ffi Generalitat de Oatalunya
Nllt oepartament d'Econoñla I Coneixement

Dlreccló General de! Patrlmonl
de la Generatltat de Gatalunyá

lnforme de la Dlrecció General de Pressupgstos

La Direcció General de Pressupostos emet informe favorable si bé formula en el seu informe
un seguit de consideracions quo es valoren de la manera següent:

1. Respecte la inclusió en el Registre de les associacions i de les entitats que limiten la seva
actuació a I'exterior ens remetem a I'exposat a I'apartat referit a la consulta prèvia a la
Comissió del Sector Públic, en el benentès que si en un futur es preveiés la lncorporació
d'assoclacions o bé entitats a l'exterior als pressupostos de la Generalitat es podrà modlficar
I'Ordre del Regishe per a donar-los-hi cabuda.

2. Respecte a les altres observacions que formula la Direcció General de Pressupostos, escau
efectuar les consideracions següents:

Aquesta unltat directiva no considera oportti establir en el marc de I'Ordre, avisos o sanclons per
lncompliments en la tramesa d'informació.

Pel que fa al requerlment d'un major grau de concreció en determinals aspectes regulats a
I'Ordre, no es veu la necessitat de major concrecló pel que fa a la definició que una entitat sigui
activa, que no és altra que I'entitat obra, o té el poder d'obrar.

Recollim la resta de en el sentit que es concretaran els difelents aspectes per'la via
o circulars de de l'Ordre, la qual cosa permetrà a la unitat

disposar.de en el cas que es demostrés n-ecessarifer-ne concreiions
rectlficacions posteriors.

Estapé iTriay

Director general

Barcelona, I d'octubre de 2014
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qnnex 4

KllN Generalitat de Catalgnya
Nllü consell per a l'lmpuis i"l'ordenació

de la Reforma de l'Administració
Comissió del Sector Públic

Rosa Vidal i Planella, secretària de lá Comissió del Sector Públic,

CERTIFICA,

Que en data 28 de maig de 2014 es va reunir la Comissió del Sector Públic, tractant com a cinquè
punt de l'ordre deldia "Ordre per la quales regula el Registre del Sector Públic de la Generalitat
de Catalunya".

Que el desenvolupament de la sessió corresponent a aquest punt, és el que ségueix a continuació:

'?ssrsfex tothom a la reunió, excepte el director generalde Pressuposfos i e/ director general del
Patrimoni, que excusen la seva assisfència. Per part de la Direcció General del Patrimoni assr'sfex e/

Sr. Joan Manuel Espuelas, cap de I'Àrea de Pafticipacions Públiques i Patrimoni lmmaterial, per
explicar el punt 5è de I'ordre del dia, referent a I'Ordre per la qual es regula el Registre del Sector
Públic de la Generalitat de Catalunya".

La presidenta de la Comissió del Sector Públic (CSP) obre /a sessró i passa al punt 5è de l'ordre del
dia. Dóna la paraula al Sr. Joan ManuelEspuelag el qual comenta, punt per punt, el document lliurat
a fofs e/s membres assrsfenfs. La directora de I'Oficina de Superur.sió iAvaluació de la Contractació

Pública pregunta sobre /'abast de I'apaftat de "dades complementàrìes no registrals" i demana si es
tracta de l'aplicatiu informàtic que s'havia parlat en /es sessions de I'inicide /a CSP. La lnteruentora

General comenta que serà un aplicatiu integrat, el qualja està molt definit i treballat i que tothom hi
podrà accedir i per tant obtenir /es dades que Ii siguin necessâries. El vicepresident comenta que

caldrà treballar i definir clarament /es dades complementàries que sþurn necessànes. S'acorda un

termini d'una setmana per esmenar o fer al'legacions al document per pañ dels membres de /a CSP,r

les quals es trametran a la Direcció General del Patrimonitelemàticament."

I que la Comissió del Sector Públic va acordar al respecte:

1 . S'acorda un termini d'una setmana per esmenar o fer al'legacions al document'Ordre per ta qual
es reg\Ia el Registre del Sector P(tblic de la Generalitat de Catalunya", les quals es trametran a la
Direcció General del Patrimoni telemàticament.

Per a que consti als efectes corresponents

CPISR-1 C [eî#":ktr*å'ri,:J'Jlc'ævdaParea
lnsl¡tucionals, ou=Secrelaria d'Adm¡nisrac¡ó ¡ Funció

Fr t t. I ¡ Públ¡G,o Rlamb

KOSa Vl0al ;'¿;u:
ñr- - -r¡- å".il..1lïUi:i:11''i'"H'l,il;'i!J",
Hlanella cn cprsRrcR*avdlpranêrà

Fechd: 2O1 4 39 23 1 2124.49 +O2' W'

Barcelona, a 19 de setembre de 2014
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ORDRE
EGO/nnn12014, de dd de mmm, pêr la qual es regula el Registre
del sector públic de la Generalitat de Gatalunya
ESBORRANY - V02-07 - 26.05.201 4

L'article 19 de la Llei 1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres crea el
Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el qual resta adscrit al
Departament d'Economia i Coneixement, a la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat, amb I'objectiu de 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 aftre tipus d'ens amb personalitat jurídica pròpia
adscrit o vinculat a l'Administració de la Generalitat, o en què I'Administració de la
Generalitat té participació. La creació del Registre ha permès inventariar la totalitat
d'ens instrumentals de la Generalitat, així com el conjunt de les seves participacions
en altres entitats.

Atès que el Registre esdevé imprescindible per garantir la transparència sobre la
composició de l'estructura del sector públic, i es configura com I'eina necessària de
suport a l'organització i a la gestió patrimonial de la Generalitat.

Atesa la necessitat de desplegar reglamentàriament I'organització, el funcionament i

les funcions del Registre, consultada la Comissió del Sector Públic del Consell per a
I'lmpuls i l'Ordenació de la Reforma de I'Administració, i en ús de les atribucions que
m'han estat conferides per I'article 19 de la Llei 1212004, de 27 de desembre, de
mesures financeres,

Ordeno

Gapítol l. Disposicions generals

Article I
Objecte, naturalesa i finalitats

1. La present Ordre regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya,
en endavant, el Registre.
2. El Registre es configura com una eina de suport a I'organització i la gestió
patrimonial de la Generalitat de Catalunya i les seves finalitats són fer el seguimênt de
les modificacions que afectin la posició de la Generalitat en les entitats objecte de
registre, i garantir-ne la publicitat.
3. Són objecte d'inscripció en el Registre, d'acord amb els criteris establefts en
aquesta Ordre, les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com
les entitats en les quals hi tingui participació.
4. La informació inscrita en el Registre no produeix efectes jurídics, ni les dades que
s'hi recullen poden ser emprades per fer valer drets davant de la Generalitat de
Catalunya, ni davant de tercers.
5. El Registre té caràcter públic.
Potser si es fusionen 4 i 5 pot tenir més sentit. Per exemple:
3 (....)
4. D'acord amb els principi de transparència elRegrsfre té caràcter públic. Tanmateix,
la informació inscrita no produeix efectes jurídics........
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Àmbit d'aplicació

La present Ordre és d'aplicació a I'Administració de la Generalitat de Catalunya, a les
entitats del seu sector públic i a les entitats participades.

Article 3
Adscripció

El Registre s'adscriu a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, a la qual li correspon la formació, gestió i custòdia del Registre.

Article 4
Procediment d'inscripció

1. Les inscripcions i actualitzacions de dades en el Registre es fan a instància de la
pròpia entitat o del departament d'adscripció, o d'ofici.
2. Correspon a les secretaries generals dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, i en el seu cas, al representant legal de les entitats del sector públic,
comunicar a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya qualsevol
modificació de les dades inscrites i aportar la documentació acreditativa.
3. Les persones a què fan referència els articles 22 i 23 d'aquesta Ordre tenen el
deure de col.laborar amb les secretaries generals dels departaments d'adscripció de
les entitats per facilitar les dades i documentació necessàries per la formació del
Registre.
Potser hauria de quedar clar que els representants legals de les entitats del sector
públic han de comunicar la modificació de les dades inscrites no només de l'entitat que
representen sinó també de les participades.

Capítol ll. Criteris de classificació de les entitats

Article 5
Entitats delsector públic i entitats participades

1. Les entitats amb personalitat jurídica pròpia són objectç d'insc¡ipció en el Registre
si són dependents de I'Administració de la Generalitat, o si directa o indirectament, la
Generalitat disposa de la majoria de drets de vot en l'òrgan de govern superior, o si la
seva participació resulta majoritària en el capital social.
2. També són objecte d'inscripció en el Registre, les entitats participades per
I'Administració de la Generalitat o per les entitats del seu sector públic, en què directa
o indirectament, la Generalitat disposi de drets de vot no majoritaris en l'òrgan de
govern superior, o en què la seva participació en el capital social no resulti majoritària.
3. Els drets de vot es valoren d'acord amb la naturalesa jurídica de l'entitat i el règim
jurídic que li sigui propi.
En I'apartat 2 es podria evitar utilitzar I'expressió "no majoritaris si es redacta:
També són objecte d'inscripcio en el Regrsfre, la resta d'entitats en què pafticipa
directa o indirectament l'Administració de la Generalitat o les entitafs del seu sector
púb|ic.....

Article 6
Entitats de dret públic dependents

Les entitats de dret públic dependents de la Generalitat de Catalunya es classifiquen
del seu sector públic d'acord amb les categories d'entitats establertes en la Llei de
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finances públiques de Catalunya i a I'Estatut de I'empresa pública catalana, o
alternativament, com a ens públic de naturalesa singular:

a) Entitat autònoma administrativa
b) Entitat autònoma comercial, industrial o financera
c) Entitat de dret públic subjecte a I'ordenament jurídic privat
d) Ens públic de naturalesa singular

Article 7
Societats mercantils

Les societats mercantils es classifiquen del sector públic de la Generalitat quan en el
seu conjunt, de manera directa o indirectament, la Generalitat hi participa de forma
majoritària, al disposar de més del 50% del capital social.

Article 8
Consorcis

Els consorcis es classifiquen del sector públic de la Generalitat quan en el seu conjunt,
de manera directa o indirectament, la Generalitat disposa de la majoria de drets de vot
en l'òrgan de govern superior, o en el seu cas, quan d'acord amb els criteris que
estableix la normativa de règim jurídic i procediment administratiu de les
administracions públiques, correspon adscriure'ls a la Generalitat de Catalunya.

Article 9
Fundacions

Les fundacions es classifiquen del sector públic de la Generalitat quan en el seu
conjunt, de manera directa o indirectament, la Generalitat disposa de la majoria de
drets de vot en el patronat.

Article 10
Altres entitats

D'acord amb la naturalesa pública o privada de I'entitat i el seu règim jurídic, les
entitats amb personalitat jurídica pròpia que no correspongui a cap de les formes
jurídiques descrites anteriorment es classifiquen del sector públic de la Generalitat
amb criteris anàlegs als expressats, quan en el seu conjunt, directa o indirectament, la
participació en el capital de la Generalitat és superior al50% o, en el seu cas, quan la
representació de la Generalitat disposa de la majoria de drets de vot a l'òrgan de
govern superior de l'entitat.

Article I I
Entitats participades

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia en què participa la Generalitat, sense que
correspongui en els termes dels articles precedents la seva classificació dins del sector
públic de la Generalitat, s'inscriuen en el Registre com a entitats participades.

Gapítol lll. Organització i estructura del Registre

Article l2
Assentaments registrals: data del registre i data d'efectes
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L'assentament registral és l'acte pel qual es deixa constància en el Registre d'una alta,
baixa o modificació de les dades registrals. En els assentaments registrals es farà
constar la data de registre, que serà la del dia en què es produeix l'anotació, i la data
d'efectes, que serà el dia d'inici dels efectes jurídics delfet que s'anota.

Article l3
Dades registrals

Constitueixen les dades registrals les següents:

a) Número de registre
b) Departament d'adscripció
c) Via de participació
d) Grau de participació
e) Naturalesa jurídica
f) Situació i estat registral
g) ldentificació social
h) Dades de participació en l'òrgan de govern superior
i) Persones representants o designades en l'òrgan de govern superior
j) En les societats mercantils, organització de l'administració

Article 14
Número de registre

La inscripció en el Registre d'una entitat del sector públic o entitat participada,
comporta l'assignació d'un número de registre que s'atribueix de forma correlativa i

independent de qualssevol característiques. El número de registre és invariable en el
temps i constitueix el codi identificador de I'entitat.

Article l5
Departament d'adscripció

A efectes de la seva relació amb el Registre, cadascuna de les entitats consta adscrita
a un departament d'entre els què s'estructura el Govern de la Generalitat de
Catalunya. L'adscripció es determina d'acord amb I'ordre de prelació següent:

a) El departament de dependència, adscripció o amb el qual es relaciona l'entitat,
quan ho fixi la disposició normativa, acte administratiu, conveni, o negocijurídic
de creació o presa de participació.

b) El departament que d'acord amb la Llei de Pressupostos anual integri el
pressupost de l'entitat.

c) El departament, el qual disposi, directa o indirectament, del major nombre de
drets de vot a l'entitat.

Article l6
Via de participació

1. La via de participació de I'Administració de la Generalitat en una entitat és directa si
té la titularitat del capital participatiu o, si almenys un departament té representació en
l'òrgan de govern superior.
2. Altrament, la via de participació es considera indirecta quan la participació de la
Generalitat s'articula exclusivament mitjançant una o diverses entitats del seu sector
públic.
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Article l7
Grau de participació

El grau de participació o control de la Generalitat en una entitat es calcula de forma
conjunta i única, agregant totes les participacions que ostenti amb independència que
aquestes siguin directes o indirectes. El càlcut donarà lloc a la distinció entre entitat
majoritària del sector públic i entitat participada. Les entitats participades es
classifiquen en paritàries i minoritàries.

Article 18
Naturalesa jurídica

Les entitats objecte de registre es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa jurídica,

d'acord amb el previst en els articles 6 a 10.

Article 19
Situació i estat registral

1. D'acord amb la situació procedimental de la seva inscripció idel cicle de vida de
I'entitat, les entitats figuren en un dels estats següents:
a) Estat de prealta: una disposició normativa, acte administratiu, conveni, o negoci

jurídic ha creat o ha previst la creació de l'entitat, o la presa de participació,
sense que I'entitat hagi adquirit personalitat jurídica.

b) Estat d'alta: correspon a una entitat creada, constituÏda i activa.
c) Estat de prebaixa: una disposició normativa, acte administratiu, conveni o

negoci jurídic, ha determinat I'inici dels tràmits conduents a suprimir-la,
dissoldre-la, alienar-la o, si escau, a desvincular-la totalment de la Generalitat;
I'estat es manté fins que hagin conclòs els tràmits que han de permetre
registrar la situació de baixa.

d) Baixa: correspon a una entitat que ha estat efingida, o bé en què la

Generalitat ha perdut la participació que justiflcava la seva inclusió en el
Registre.

e) Prealta derogada: estat que identifica la derogació de la creació, o la presa de
participació, d'una entitat en estat de prealta.

2. Tenen la consideració d'entitats en situació registral activa les entitats en estat
d'alta o de prebaixa.
L'estat d'alta requereix sempre que l'entitat estigui activa?

Article 20
ldentificació social

Les dades d'identificació social inclouran:
a) La denominació social, i en el seu cas, l'ús de marques alternatives a la

denominació social que identifiquin l'entitat.
b) La seu social.
c) El número d'identificació fiscal de I'entitat.
d) En el cas de les fundacions, la data i número de registre de la seva inscripció

en el Registre de fundacions corresponent.
No caldria en el cas de les mercantils la informació homòloga a la que es
detalla en apartat d)?

Article 21
Dades de participació en l'òrgan de govern superior
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L Per a les entitats del sector públic de la Generalitat és obligatori inscriure les dades
de participació de tots els partícips que integren l'òrgan de govern superior. En el cas
de les entitats participades per la Generalitat és obligatori inscriure les dades de
participació de la Generalitat, i d'aquells partícips que siguin una Administració pública,
una persona jurídica de dret públic, o una persona jurídica de dret privat dependent o
adscrita a les anteriors.
2. El Registre inclourà les dades de participació en l'òrgan de govern superior de
l'entitat en els termes següents:

a) En el cas de les societats mercantils, la identificació i percentatge de
participació en el capital social de cadascun dels partícips i els seus drets de
vot a la Junta General.

b) En el cas de la resta d'entitats, la denominació de l'òrgan de govern superior de
I'entitat que fixin els estatuts o norma reguladora, la identificació de cadascun
dels paftícips de l'entitat i el seu nombre de representants o persones
designades en l'òrgan de govern superior, i els seus drets de vot.

A¡ticle 22
Persones representanþ o designades en l'òrgan de govern superior

1. S'anotarà en el Registre les persones físiques representants de I'Administració de la
Generalitat o de les entitats del seu sector públic, o designades per aquestes en
l'òrgan de govern superior de I'entitat.
2. En el Registre es farà constar, si la persona membre de l'òrgan de govern superior
de l'entitat ho és en raó de l'exercici de càrrec o per lloc de treball ocupat, o en el seu
cas, ho és en raó d'una designació potestativa per òrgan competent, i s'anotarà en el
registre el càrrec o lloc que ocupa a la Generalitat.
3. Les dades registrals de persones designades i representants inclouran el nom i

cognoms, el número de document nacional d'identitat, el càrrec o funció exercida en
l'òrgan, la data d'inici de vigència com a membre, i si s'escau, de finalització.
4. En el cas de les societats mercantils, únicament s'anotaran les dades que siguin
aplicables a la Junta General.

Article 23
Organització de I'administració de les societats mercantils

1. S'anotarà en el Registre la forma d'organització de I'administració de la societat
mercantil, indicant el nombre total d'administradors, i s'especificarà si es tracta d'un
administrador únic, d'administradors solidaris o conjunts, o d'un Consell
d'Administració.
2. Les dades registrals inclouran la relació i identificació de les persones
administradores o membres del Consell d'Administració nomenades per la Junta
General a proposta o, d'acord amb els estatuts o pactes socials, per designació de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o de les entitats del seu sector públic.
3. En el supòsit que la persona administradora o membre del Consell d'Administració
sigui una persona jurídica, el registre tàmbé identificarà la persona física representant
d'aquesta.
4. La identificació dels administradors persones físiques, i en el seu cas, persones
representants, inÇlourà el seu nom i cognoms; el número de document nacional
d'identitat; el càrrec; la data de nomenament i durada; i si escau, el càrrec o lloc de
treballque ocupi a la Generalitat.
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Article 24
Dades complementàries no registrals

Correspon a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat determinar aquelles
altres dades complementàries de caràcter no registral que iesulti necessari incloure
per complir amb les finalitats del Registre.

Article 25
Sistema informàtic

El sistema informàtic del Registre inclou l'aplicació per a la seva gestió, la plataforma
per a la tramesa per via telemàtica de les dades, i els fitxers de dades que calgui
integrar amb el sistema d'informació corporatiu.

Disposició final

Correspon a la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya interpretar la present Ordre i dictar les instruccions i circulars per a la seva
aplicació.

Disposicions transitòries

Primera

Fins a la posada en funcionament del suport informàtic de comunicació de dades, la
tramesa de dades i documentació es durà a terme per mitjans alternatius.

Segona

S'estableix un període de tres mesos per tal que els departaments i les entitats del
sector públic de la Generalitat completin les noves dades informatives que aquesta
Ordre requereix, si és el cas, instin I'actualització o rectificació de les dades registrals
actuals.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Relacions lnstitucionals
Secretar¡a d'Adm¡n¡stració
iFunc¡ó Públ¡ca

Nota sobre I'esborrany d'Ordre per la qual es regula el Registre delsector públic de la
Generalitat de Catalunya.

.i. Observacions de I'Area d'Organitzac¡ó de I'Administrac¡ó ¡ del Sector Públic

. Àmbit d'apticació

a. S'obserya que al llarg del text de'l'esborrany s'utilitza de forma indiscriminada tant el concepte

Generalitat com eld'Administració de la Generalitat.

Així, al títol s'especifica que s'està regulant el Registre del sector públic de la Generalitat de

Catalunya. Aquesta referència directa a la Generalitat en general es reprodueix a I'article 1.

Això no obstant, a I'adicle 2, precisament referit a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre, es

determina que serà d'aplicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunva, a les entitats del

seu secforpúblic i a les entitats pafticipades.

b. Ceftament, aquesta confusió ja és present en el contingut de l'article 19 de la Llei 1212004, de 27

de desembre, de mesures financeres en el que d'una banda es crea el Regrsfre del Sector Públic

de la Generalitat de Catalunva, i de I'altra s'estableix que les entitats, organitzacions que

s'inclouran seran aquelles adscriúes o vinculades a l'Administració de la Generalitat o en què

I'Administració de la Generalitat té pafticipació.

c. Això no obstant, cal tenir present que la referència a l'Administració de la Generalitat de

Catalunya o a la Generalitat de Catalunya en general, no és un aspecte innocu o intranscendent,

sinó que l'opció en un o altre sentit determinarà necessàriament quin és exactament l'àmbit

d'aplicació d'aquesta Ordre.

d. D'acord amb l'article 2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC), la Generalitat és el sistema

institucional en què s'organitza políticament I'autogovern de Catalunya, i és integrada pel

Parlament. la Presidència de Ia Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el

capítol V del títol ll. que són el Consell de Garanties Estatutàries, e/ Sindrb de Greuges, la
Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

D'altra banda, els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis

determinin integren també el sistema institucional de Ia Generalitat, com a ens en e/s quals

aquesta s'organitza territorialmenf, sens perjudici de llur autonomia (art.2.3).

lgualment, la referència de la Llei 1212004, de 27 de desembre a "qualsevol altre tipus

d'organització administrativa adscrita o vinculada a l'AG o en què I'AG té pafticipació" implica anar

més enllà del que es considera sector públic i, per tant, contradiu la denominació del Registre.

Aquesta contradicció, evidentment, es traspassa a l'esborrany d'ordre.

e. Per la seva banda, I'Administració de la Generalitaf és I'organització que exerceix les funcions

executives atribuïdes per I'EAC a la Generalitat, i-d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de

desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de I'Administració de la Generalitat de

Catalunya-, està
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Generalitat de Catalunya
Departement de Governació
i Relacions lnstitucionals
Secretaria d'Administració
i Funció Pública

En aquest mateix sentit, a l'article 71.6 de la Secció segona de I'EAC (L'administració de la

Generalitat) es preveu que les lleis han de regular I'organització de I'Administració de la

Generalitat i han de determínar en tot cas:

¡ Les modalitats de descentralització funcional i les diverses formes de personificació pública i
privada que pot adoptar l'Administració de la Generalitat.

o Les formes d'orqanització ide gestió dels serueis p(tblics.

o L'actuació de I'Administració de la Generalitat en rèqim de dret privat, itambé la pafticipació

d'aplicació que realment es pretengui, fet que condicionarà la tipologia d'ens públics a incloure en

el Registre.

En aquest sentit, per exemple, un Registre del sector públic de la Generalitaf podria donar cabuda

als anomenats organismes o entitats independents, cosa que no seria possible si es tractés del

sector públic de l'Administració de Ia Generalitaf, atès que no en formen part.

Añicle 6 - Entitats de dret públic dependents

a. A més de les entitats autònomes administratives, les entitats autònomes comercials, industrials o

financeres i les entitats de dret públic subjectes a I'ordenament jurídic privat, s'inclouen en

aquesta classificació els ens p(tblics de naturalesa singular.

Catalunya ni a l'Estatut de I'empresa pública catalana, seria recomanable incorporar alquna

, tal i com es fa a I'adicle

1 0 referit a " altres entitats" .

b. En principi, cal entendre que es tractarà d'ens públics, fet que comporta correlativament que les

entitats incloses en els supòsits previstos a les "a/fres entitats" de l'esmentat añicle 10 no tindran

en cap cas aquesta consideració.

c. Al Projecte d'ordre no s'indica si entre els ens p(tblics de naturalesa singular es classificaran els

anomenats organismes independents. Si aixífos hauria de quedar clar que no es tracta d'entitats

del sector públic de I'Administració de la Generalitat i, per tant, s'hauria de posar en qüestió la

de Catalunva, essent convenient la supressió d'aquest terme.

d. Així mateix, atesa la seva especial naturalesa i configuració, entenem que e/s orqanrsmes o

A¡ticle 10 - Altres entitats

D'acord amb el que s'ha esmentat anteriorment, caldria especificar clarament que en aquesta

tipologia no s'inclou cap ens o entitat de naturalesa pública.
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Generalitet de Catalunye
Departament de Governació
i Relacions lnstitucionals
Secretaria d'Administració
i Funció Pública

b. A banda d'altres supòsits, es podr¡a també donar cabuda a la previsió de I'article 19 de la Llei

1212004, de 27 de desembre en el sentit d'incloure "gualsevd'altre tipus d'organització

administrativa adscrita o vinculada a I'Administració de la Generalitat o en què l'Administració de

la Generalitat té participac,ó", aspecte que permetr¡a la incorporació de figures com ara les

associacions o les federacions, de caràcter administratiu.

lV. Altresconsideracionsespecíf¡ques

a. A la lletra b) de I'article 13 s'estableix com a dada registral el depaftament d'adscr¡pció. Caldria

considerar que hi ha entitats que no s'adscriuen sinó que, per exemple "es relacionen" mitjançant

un determinat departament. D'altra banda, aquesta adscripció o relació no s'estableix

necessàriament amb un departament sinó que es pot formalitzar amb unitats directives

dependents.

b. A la lletra c) del mateix article 1 3, i posteriorment a I'article 1 6 es parla de la " vra de pañicipació" ,

la qual podrà ser directa o indirecta. Podria ser més entenedor referir-se a"tipus de pafticipació".

c. L'article 18 es refereix a la naturalesa jurídica com a base de classificació de les entitats objecte

de registre. Aquest és un aspecte que pot generar divergència d'opinions en determinats supòsits

i que convindria preveure en I'esborrany d'Ordre.

s'estableixi a la normativa reouladora de cada entitat Draltra banda, aquest article hauria de

preveure que la determinació de la naturalesa jurídica de les entitats registrades ha de

comptar amb la conformitat del departament competent en matèria d'Administració Pública.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Relacions lnst¡tucionals
Secretaria d'Adm¡n¡stració
¡ Funció Pública

* Observacions de I'Oficina de Racionalització det Sector Públic Instrumental

l. Atticle I - Objecte, naturalesa ifinalitats

a. Sense perjudici que les finalitats previstes a I'apartat 2 resultin plenament coincidents amb el que

s'estableix a I'article 19.1 de la Llei 1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres, es
proposa incorporar a aquestes el coneixement de I'univers de les entitats amb participació de la
Generalitat.

b. A I'apartat 3, suggerim incloure I'obligatorietat de la inscripció de qualsevol entitat o participació

en el registre.

tt. Articte 2 - Àmbit d'aplicació

a. Aquesta Oficina és de l'opinió que en aquest article es podria especificar d'una banda què s'entén
per entitats del sector públic, introduint les categories convingudes per la pàgina web i pel

recompte d'entitats del sector públic, i, d'altra banda, per entitats padicipades.

b. Aquest aspecte es tracta a l'esborrany d'Ordre en els articles 6 a 10 (sector públic) i 11 (entitats

participades). Posteriorment s'inclouen comentaris específics al contingut d'aquests afticles.

Es ve a dir que sector públic el componen les entitats participades majoritàriament de forma

directa o indirecta, que adopten qualsevol de les formes jurídiques previstes als articles 6 a 10.

Pel que la ala resta, s'entenen com a participacions. Des del punt de vista d'aquesta Oficina hi ha

participacions majoritàries que no s'haurien de considerar sector públic, especialment en societats

mercantils (participacions industrials i societats d'inversió) i fundacions (....).

Caldria assegurar que l'àmbit d'aplicació inclou les entitats a I'estranger i les participacions

minoritàries d'entitats minoritàries (ara mateix no es registren, i també es pot especificar que les

participacions ho poden ser tant per la Generalitat com per les entitats del seu sector públic (via

directa o indirecta).

L'opinió de I'Oficina és que s'han de considerar incloses totes les entitats, i, en aquest sentit, es

suggereix incorporar també aquelles en què la participació és honorífica, tot preveient el

corresponent assentament.

lll. A¡ticle 4 - Procediment d'inscripció

a. A I'apartat I es preveu que "/es inscripcions i actualitzacions de dades en el Registre es fan a
instància de la pròpia entitat o del departament d'adscripció, o d'oficf. Caldria especificar en quins

casos o en quin moment opera un o altre impulsor.

b. A l'apartat 2, convindria aclarir qui és el representant legal de.l'entitat.
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
i Relacions lnstitucionals
Secretar¡a d'Admin¡strac¡ó
¡ Func¡ó Pública

c. Finalment, el contingut de l'apartat 3 té més a veure amb el deure de col.laboració i informació i

podr¡a anar com un article apart.

lV. A¡licle 5 - Entitats del sector públic i entitats pafticipades

a. Aquest article es podria suprimir si es consideren les observacions formulades respecte a l'article

2, si +om s'exposarà més endavant- les diferents formes de naturalesa jurídica i les categories

de dades reg¡strals s'especifiquessin a I'article 18.

b. L'apartat 3, referit a la valoració dels drets de vot hauria de ser objecte de revisió pel que fa al

règim de les fundacions.

Afticle 6 - Entitats de dret públic dependents

S'hauria de definir el concepte d'ens públic de naturalesa singular mencionat a la lletra d)

d'aquest article, per diferenciar-lo clarament de les " altres entitats" previstes a I'article 10.

Vl. Atticle 10 - Altres entitats

a. Com s'ha mencionat anteriorment, cal evitar possibles confusions amb els "ens públics de

naturalesa singular de I'article 6.

b. També convindria aclarir quin és el seu abast real, i si, per exemple inclouria entitats com ara les

associacions.

vil A¡ficle 12 - Assentaments registrals: data delregistre idata d'efectes

S'estableix en aquest article que "en e/s assentamenfs regrsfrals es farà constar la data de

registre, que serà la del dia en què es produeix I'anotació, i la data d'efectes, que serà el dia

d'inici dels efectes jurídics del fet que s'anota".

Podria resultar mes entenedor un redactat com el que seguidament es proposa: Proposem

aquesta redacció al nostre parer més clara: "(...) es farà constar la data d'anotació del registre i la

data d'inicidels efectes jurídics delfet que s'anota"

vilt. Afticle 13 - Dades registrals

En la línia del posterior comentari a I'article 23 d'aquest esborrany d'Ordre, es proposa afegir com

a dada registral la direcció executiva de l'entitat, actualment només prevista a l'organització de

I'administració de les societats mercantils.

En aquest sentit, es proposa incloure el nom de la persona que ocupa la màxima direcció

executiva de I'entitat, el càrrec i la data del nomenament (possibilitat de disposar d'un directori

dels màxims responsables executius). Considerar la possibilitat d'incloure adreça, telèfon i e-

correu. L'article 20 recull la seu social.
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Secreteria d'Adm¡n¡strac¡ó
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lX. Article 15 - Departament d'adscripció

a. Es considera inadequat el supòsit referit al depaftament que disposi directa o indirectament del
major nombre de drets de vot a l'entitat com a lletra c) en I'ordre de prelació per la determinació

de I'adscripció d'una entitat. Seria þreferible que fos per coincidència o vinculació de l'objecte

social de I'entitat amb les competències deldepartament.

b. Addicionalment també es podria tenir en compte el departament que ha estat promotor de la
creació de l'entitat.

x. A¡licle 16 - Via de pafticipació

Es proposa incloure el concepte de Grup d'entitats o d'entitats que consoliden comptes com a
grup, etc., i, tenint en compte I'article 15, valorar si I'adscripció és a un departament o a una

entitat matriu.

xt. Afticle 18 - Naturalesa jurídica

a. Suggerim especificar aquí la tipologia d'entitats possibles d'acord amb la normativa vigent:

o Entitats de dret públic dependents

a) Entitat autònoma administrativa
b) Entitat autònoma comercial, industrial o financera

c) Entitat de dret públic subjecte a I'ordenament jurídic privat

d) Ens públic de naturalesa singular
o Societats mercantils
. Consorcis
o Fundacions
. Altres entitats
o Entitatsparticipades

Xll. Atticle 19 - Situaciói esfaf registral

A I'apartat 2, a més d'establir-se que les entitats en estat de prebaixa tenen la consideració d'entitats

en situació registral activa, es podria explicitar que aquestes entitats incorporin a la seva denominació

I'etiqueta " en liquidació" .

Xlll. Atticle 21 - Dades de pafticipació en I'òrgan de govem supenor

Entenem que l'apartat 1 es podria suprimir atès que els seu contingut ja està inclòs al'aparlat2.

XlV. Atlicle 22 - Persones representanfs o desþnades en l'òrgan de govern superior

Seria convenient aprofundir més en els criteris de la participació de la Generalitat.
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XV. Atticle 23 - Organitzac¡ó de I'administració de les soc,efafs mercantils

a. Veure comentari a l'article 13

b. Es proposa introduir també una dada registral relaciona<ia amb l'àmbit de política d'acord amb

I'objecte social de I'entitat. Es pot incloure també el codi CNAE si I'entitat en disposa.

XVl. A¡'ticle 24 - Dades complementàries no registrals

Cal entendre que mitjançant aquest article es faculta la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat per obligar les entitats a proporcionar dades no registrals per acomplir les finalitats del

registre, aspecte que en el seu càs caldria una major explicitació.

Altrament, si es tracta només de recopilar informació de diverses entitats / unitats a mode d'una

matriu de dades entenem que aquest article resulta innecessari.

XVll. Atticle 25 - Sistema informàtic

Es proposa introduir -potser en un article específic- un compromís vinculat a la publicitat de les dades

i la disponibilitat en dades obertes.

Xvlll. Altres obseruacions a efectes de gestió del Registre

a. Es troba a faltar alguna previsió referida a l'històric de dades.

b. Caldria especificar quina és la documentació acreditativa pertinent en cadascun dels casos i

quines possibilitats té la DG del Patrimoni per obtenir-les (per exemple durant el procés de

tramitació de la constitució d'una entitat) per no haverles de sol.licitar expressament.

Barcelona, 4 de juny de 2014
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De: Sort Miret, Jordi
Enviat: dimafts, 10 / juny I 2074 L0:07
Per a: Estapé Triay, Salvador; Miralpeix Casas, Josep; ECO Direcció General de Pressupostos
A/c: Domingo Domingo, Ma Montserrat
Tema: RV: Esmenes a I'Ordre Registre Sector Públic

Benvolgut Salvador,

En relació a la proposta d'Ordre per regular el Registre del Sector Públic de la Generalitat (V02-

07-26.05.20L4), que vareu þresentar el dia 28 de maig a la reunió de la Comissió del Sector
Públic, us fem arribar les nostres observacions en nota adjunta.

En relació a l'article 4 hi proposem una petita esmena, tanmateix, creiem necessari insistir (en

línia amb la nota ntAPl-4-043 que us vam trametre el passat 9 de maig) en què seria

convenient establir de forma més categòrica i precisa a qui correspon l'obligació d'instar la
inscripció al registre: la multiplicitat de proposants sense una seqüència lògica produeix

confusió i inseguretat. D'altra banda, per no menystenir l'obligació d'instar les inscripcions,
potser seria convenient traslladar a una disposició addicional o final la capacitat de la D.G. de

Patrimoni d'actua r d'ofici.

Addicionalment, d'acord amb les reflexions què des d'aquesta Direcció general us hem fet
arribar en reunions precedents de treball, a mode de resum, us traslladem de nou altres
comentaris que podríeu considerara l'hora de dictar les instruccions icirculars per interpretar
f'Ordre talcom ja es preveu en la seva disposició final,i/o, si s'escau, en una futura llei del
sector públic sobre les atribucions del Registre i-el seu desplegament.

Pel que fa al desenvolupament de l'Ordre destaquem, entre d'altres, els relatius al que s'entén
per majoria de drets de vot (efectes del vot diriment, potestats tuitives, ... ), els terminis de

registre, documentació acreditativa...

Quant a una futura llei del sector públic considerem com a més rellevants els següents:
o La conveniència d'atribuir efectes jurídics al Registre per a les entitats autònomes, les

entitats de dret públic i els consorcis.
o Regulació per decret del desenvolupament del Registre.
o Ampliar la informació relativa a les entitats inscrites, com ara, a efectes de disposar de

la informació de tots el membres (no només els del sector públic) i de la participació

de cadascun d'ells tant en les entitats delsector públic de la Generalitat com en les

altres participades

Cordialment,

Jordi SoÉ Miret
Subdirector genera I d'd nàlisi pressupostària
D. G. de Pressupostos



PROPOSTA D'ESMENES A L'ESBORRANY D'ORDRE PER REGULAR EL
REGISTRE DEL SECTOR PÚBLIC ELABORADA PER LA DG DEL PATRIMONI DE
LA GC (versió presentada a la Comissió del sector públic el14l05l14l

A continuació es relacionen observacions i/o propostes d'esmenes a la proposta
d'Ordre de la DG del Patrimoni per regular el registre del sector públic. 

:

Article I

Es proposa fusionar 4 i 5 en el sentit següent:

3 (....)
4. D'acord amb els principi de transparència elRegisfre té caràcter públic. Tanmateix,
la informacio inscrita no produeix efectes jurídics........

Article 4

En aquest article es determina qui és competent o està obligat a inscriure o actualitzar
les dades inscrites. El text és molt clar per als secretaris generals dels departaments
d'adscripció i menys concret per als representants legals de les entitats del sector
públic en relació a la comunicació de les dades de les participades (no majoritàries)
per les entitats que representen.

D'altra banda, es troba a faltar una referència genèrica a altres elements que hi
intervenen en el procés d'inscripció com ara terminis o la documentació acreditativa a
aportar en cada cas. A tall d'exemple, pel que fa als terminis i es proposa un text com
el següent:

La inscripció s'efectuarà dins dels terminr's que s'estableixi la DG Patrimoni d'acord
amb el previst a la disposició final. ...

Article 5

En l'apartat 2 es podria evitar utilitzar I'expressió "no majoritaris si es redacta

També són objecte d'inscripció en el Registre, la resta d'entitats en què participa
directa o indirectament I'Administracio de la Generalitat o les entitafs del seu secfor
ptiblic.....

Article 6

En relació als ens públic de naturalesa singular es proposa afegir eltext:

....si no s'ajusten a aquesfes categories i venen definides exclusivament per la seva
norma de creació, com a ens public de naturalesa singular.

AÉicle 16

Es proposa modificar la redacció de I'apartat 2:

Altrament, la via de participacro es considera indirecta quan la pañicipació de la
Generalitat s'articula exclusivament mitjançant una o diyerses entitats del seu secfor
ptiblic



Article l7

Es desconeix si en referir-se a "agregant totes les participacions" la voluntat és també
sumar les participacions de les entitats en què es participa de forma minoritària o
paritària, atès que la redacció no és prou clara en aquest sentit. Entenem que per
determinar el grau de participació en una determinada entitat correspon sumar o
agregar les participacions de les entitats del sector públic de la GC en aquella entitat,
és a dir, sense agregar-hi les participacions de les altres entitats participades (d'altres
entitats en què el sector públic participa de forma no majoritària).

Article 18

Es proposa afegir al final de l'article "... d'acord amb el previst en e/s a¡ticles 6 a 10"

Article l9

Es proposa eliminar I'adjectiu "activa" de la definició d'estat d'alta (apaftat 1b) atès que
no es defineix el que s'entén com a tal i si es parteix de la interpretació "aquella que
està actualment desenvolupant una activitat" la definició de l'apartat 1b no s'ajustaria a
algunes entitats inactives que figuren en estat d'alta en I'actual base de dades
d'entitats del sector públic

Article 20

Es proposa afegir per a les societats mercantils una redacció homòloga a la que es
detalla en apartat d) per al cas de les fundacions
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ORDRE
ECO/nnn12014, de dd de mmm, pêr la qual es regula el Registre
del sector públic de la Generalitat de Catalu
ESBORRANY - V03-05 - 16.06.201 4

L'article 19 de la Llei 1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres crea el
Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el qual resta adscrit al
Depaftament d'Economia i Coneixement, a la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat, amb I'objectiu de 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'ens amb personalitat jurídica pròpia
adscrit o vinculat a I'Administració de la Generalitat, o en què I'Administració de la
Generalitat té participació. La creació del Registre ha permès inventariar la totalitat
d'ens instrumentals de la Generalitat, així com el conjunt de les seves participacions
en altres entitats.

Atès que el Registre 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 I'organització i a la gestió patrimonial de la Generalitat.

Atesa la necessitat de desplegar reglamentàriament I'organització, el funcionament i

les funcions del Registre, consultada la Comissió del Sector Públic del Consell per a
I'lmpuls i I'Ordenació de la Reforma de I'Administració, efectuats els tràmits d'audiència
i informació pública, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides per I'article
19 de la Llei 1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres,

Ordeno:

Capítol l. Disposicions generals

Article 1

Objecte, naturalesa ifinalitats del Registre

1. La present Ordre regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya,
en endavant, el Registre.
2. El Registre es configura com una eina de suport a I'organització i la gestió
patrimonial de la Generalitat de Catalunya i les seves finalitats són fer el seguiment de
les modificacions que afectin la posició de la Generalitat en les entitats objecte de
registre, i garantir-ne la publicitat.
3. La informació inscrita en el Registre no produeix efectes jurídics, ni les dades que
s'hi recullen poden ser emprades per fer valer drets davant de la Generalitat de
Catalunya, ni davant de tqrcers.
4. El Registre té caràcter públic.

Article 2
Àmbit d'aplicació

La present Ordre és d'aplicació a I'Administració de la Generalitat de Catalunya, a les
entitats del seu sector públic i a les entitats participades.
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Article 3
Adscripció

El Registre s'adscriu a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, a la qual li correspon la formació, gestió i custòdia del Registre.

Article 4

Entitats objecte d'inscripció

1. Són objecte d'inscripció en el Registre, les entitats amb personalitat jurídica pròpia
creades en |àmbit competencial de I'Adnìinistració de la Generalitat, i aquelles en què
directa o indirectament, l'Administració de la Generalitat disposa de la majoria de drets
de vot en l'òrgan de govern superior, o si la seva participació resulta majoritària en el
capital social.
2. També són objecte d'inscripció en el Registre, les entitats participades per
I'Administració de la Generalitat o per les entitats del seu sector públic, en què directa
o indirectament, la Generalitat disposi de drets de vot no majoritaris en l'òrgan de
govern superior, o en què la seva participació en el capital social no resulti majoritària.
3. No s'inclouen en el Registre les entitats que circumscriuen el seu àmbit d'actuació,
exclusivament, a l'exterior; ni les entitats constituides a I'empara del dret d'associació
reconegut per I'article 22 de la Constitució.

Capítol ll. Griteris de classificació de les entitats

Article 5
Entitats del sector públic i entitats participades

Les entitats es classifiquen dins del sector públic de la Generalitat, o alternativament,
com a entitats participades, atenent la seva naturalesa i règim jurídic, i aplicant els
criteris establerts en aquest capítol.

Article 6
Entitats de dret públic de la Generalitat

1. Es classifiquen del sector públic de la Generalitat les entitats de dret públic
regulades en la Llei de finances públiques de Catalunya i a l'Estatut de I'empresa
pública catalana, següents:

a) Entitat autònoma administrativa
b) Entitat autònoma comercial, industrial o financera
c) Entitat de dret públic subjecte a I'ordenament jurídic privat

2. També es classifiquen del sector públic de la Generalitat aquelles entitats que no es
correspongui classificar en cap dels supòsits de I'apaftat 1, quan en raó de la seva
norma de creació o reguladora, es tracti d'entitats de dret públic de naturalesa jurídica
singular creades en el desenvolupament del marc competencial de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya.

Article 7
Societats mercantils

Les societats mercantils es classifiquen del sector públic de la Generalitat quan en el
seu conjunt, de manera directa o indirectament, la Generalitat hi participa de forma
majoritària, al disposar de més del 50% del capital social.
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Article I
Consorcis

Els consorcis es classifiquen del sector públic de la Generalitat quan en el seu conjunt,
de manera directa o indirectament, la Generalitat disposa de la majoria de drets de vot
en l'òrgan de govern superior, o en el seu cas, quan d'acord amb els criteris que
estableix la normativa de règim jurídic i procediment administratiu de les
administracions públiques, correspon adscriure'ls a la Generalitat de Catalunya.

Article 9
Fundacions

Les fundacions es classifiquen del sector públic de la Generalitat quan en el seu
conjunt, de manera directa o indirectament, la Generalitat disposa de la majoria de
drets de vot en el patronat.

Article l0
Altres entitats

D'acord amb la naturalesa pública o privada de I'entitat i el seu règim jurídic, les
entitats amb personalitat jurídica pròpia que no correspongui a cap de les formes
jurídiques descrites anteriorment es classifiquen del sector públic de la Generalitat
amb criteris anàlegs als expressats, quan en el seu conjunt, directa o indirectament, la
participació en el capital de la Generalitat és superior al 50% o, en el seu cas, quan la
representació de la Generalitat disposa de la majoria de drets de vot a l'òrgan de
govern superior de llentitat.

Article l1
Entitats participades

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia en què participa la Generalitat, sense que
correspongui en els termes dels articles precedents la seva classificació dins del sector
públic de la Generalitat, s'inscriuen en el Registre com a entitats participades.

Capítol lll. Organització i estructura del Registre

Article 12
Procediment d'inscripció

1. La sol'licitud d'inscripció o d'actualització de dades en el Registre es fa a instància
de la pròpia entitat, o en el seu defecte, pel departament al qual estigui adscrita o s'hi
relacioni, en un termini màxim de quinze dies naturals des que es produeixi el fet
causant.
2. Correspon a la persona representant legal de I'entitat, o en el seu cas, al secretari o
secretària general del departament sol'licitar a la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya la inscripció o actualització de les dades, i aportar la
documentació acred itativa.
3. El procediment d'inscripció i actualització de dades podrà iniciar-se d'ofici.
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Article l3
Assentaments registrals: data del registre i data d'efectes

L'assentament registral és l'acte pel qual es deixa constància en el Registre d'una alta,
baixa o modificació de les dades registrals. En els assentaments registrals es farà
constar la data d'anotació del registre i la data d'inici dels efectes jurídics del fet que
s'anota.

Article 14
Dades registrals

Constitueixen les dades registrals les següents:

a) Número de registre
b) Depaftamentd'adscripció
c) Via de participació
d) Grau de participació
e) Naturalesa jurídica

Ð Entitat independent
g) Situació i estat registral
h) ldentificaciósocial
i) Dades de participació en l'òrgan de govern superior
j) Persones representants o designades en l'òrgan de govern superior
k) En les societats mercantils, organització de l'administració

Article l5
Número de registre

La inscripció en el Registre d'uña entitat del sector públic o entitat participada,
comporta I'assignació d'un número de registre que s'atribueix de forma correlativa i

independent de qualssevol característiques. El número de registre és invariable en el
temps i constitueix el codi identificador de l'entitat.

Article l6
Departament d'adscripció

A efectes de la seva relació amb el Registre, cadascuna de les entitats consta adscrita
a un depaftament d'entre els què s'estructura el Govern de la Generalitat de
Catalunya. L'adscripció es determina d'acord amb I'ordre de prelació següent:

a) El departament de dependència, adscripció o amb el qual es relaciona I'entitat,
quan ho fixi la disposició normativa, acte administratiu, conveni, o negocijurídic
de creació o presa de participació.

b) El departament que d'acord amb la Llei de Pressupostos anual integri el
pressupost de I'entitat.'

c) El departament, el qual disposi, directa o indirectament, del major nombre de
drets de vot a I'entitat.

Article 17
Via de participació

1. La via de participació de l'Administració de la Generalitat en una entitat és directa si
té la titularitat del capital participatiu o, si almenys un departament té representació en
l'òrgan de govern superior.
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2. Altrament, la via de participació es considera indirecta quan la participació de la
Generalitat s'articula exclusivament mitjançant una o diverses entitats del seu sector
públic.

Article l8
Grau de participació

El grau de participació o control de la Generalitat en una entitat es calcula de forma
conjunta i única, agregant totes les participacions que ostenti directament o
indirectament, mitjançant entitats del seu sector públic. El càlcul dóna lloc a la distinció
entre entitat majoritària del sector públic i entitat participada. Les entitats participades
es classifiquen en paritàries i minoritàries.

Article l9
Naturalesa jurídica

Cadascuna de les entitats objecte de registre es classifica d'acord la naturalesa
jurídica que s'estableixi en la disposició normativa, acte administratiu, conveni o negoci
jurídic que l'ha creada. Les diverses naturaleses jurídiques s'agrupen d'acord amb les
categories següents:

1. Entitats de dret públic de la Generalitat
2. Societats mercantils
3. Consorcis
4. Fundacions
5. Altres entitats

Article 20
Entitat independent

S'identificarà en el Registre com a entitat independent, aquells ens públics de
naturalesa singular dels previstos a I'apartat 2 de I'article 6, que d'acord amb la norma
que les crea o regula, gaudeixin d'un règim jurídic pel qual la seva actuació és
independent de l'Administració de la Generalitat per no estar sotmesa, en I'exercici de
les seves funcions, a la direcció del Govern.

Article 2l
Situació i estat registral

1. D'acord amb la situació procedimental de la seva inscripció i del cicle de vida de
I'entitat, les entitats figuren en un dels estats següents:
a) Estat de prealta: una disposició normativa, äcte administratiu, conveni, o negoci

jurídic ha creat o ha previst la creació de I'entitat, o la presa de participació,
sense que I'entitat hagi adquirit personalitat jurídica.

b) Estat d'alta: correspon a una entitat creada, constituida i activa.
c) Estat de prebaixa: una disposició normativa, acte administratiu, conveni o

negoci jurídic, ha determinat I'inici dels tràmits conduents a suprimir-la,
dissoldre-la, alienar-la o, si escau, a desvincular-la totalment de la Generalitat;
I'estat es manté fins que hagin conclòs els tràmits que han de permetre
registrar la situació de baixa.

d) Baixa: correspon a una entitat que ha estat extingida, o bé en què la Generalitat
ha perdut la participació que justificava la seva inclusió en el Registre.

e) Prealta derogada: estat que identifica la derogació de la creació, o la presa de
participació, d'una entitat en estat de prealta.
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2. Tenen la consideració d'entitats en situació registral activa les entitats en estat
d'alta o de prebaixa.

A¡ticle 22
ldentificació'social

Les dades d'identificació social inclouran:
a) La denominació social, i en el seu cas, l'ús de marques alternatives a la

denominació social que identifiquin I'entitat.
b) La seu social.
c) El número d'identificació fiscal de I'entitat.
d) En el cas de les fundacions, la data i número de registre de la seva inscripció

en el Registre de fundacions corresponent.

Article 23
Dades de participació en l'òrgan de govern superior

1. Per a les entitats del sector públic de la Generalitat és obligatori inscriure les dades
de participació de tots els partícips que integren l'òrgan de govern superior. En el cas
de les entitats participades per la Generalitat és obligatori inscriure les dades de
participació de la Generalitat, i d'aquells partícips que siguin una Administració pública,
una persona jurídica de dret públic, o una persona jurídica de dret privat dependent o
adscrita a les anteriors.
2. El Registre inclourà les dades de participació en l'òrgan de govern superior de
I'entitat en els termes següents:

a) En el cas de les societats mercantils, la identificació i percentatge de
participació en el capital social de cadascun dels partícips i els seus drets de
vot a la Junta General.

b) En el cas de la resta d'entitats, la denominació de l'òrgan de govern superior de
l'entitat que fixin els estatuts o norma reguladora, la identificació de cadascun
dels partícips de l'entitat i el seu nombre de representants o persones
designades en l'òrgan de govern superior, i els seus drets de vot.

Article 24
Persones representants o designades en l'òrgan de govern superior

1. S'anotarà en el Registre les persones físiques representants de I'Administració de la
Generalitat o de les entitats del seu sector públic, o designades per aquestes en
l'òrgan de govern superior de l'entitat.
2. En el Registre es farà constar, si la persona membre de l'òrgan de govern superior
de l'entitat ho és en raó de I'exercici de càrrec o per lloc de treball ocupat, o en el seu
cas, ho és en raó d'una designació potestativa per òrgan competent, i s'anotarà en el
registre el càrrec o lloc que ocupa a la Generalitat.
3. Les dades registrals de persones designades i representants inclouran el nom i

cognoms, el número de document nacional d'identitat, el càrrec o funció exercida en
l'òrgan, la data d'inici de vigència com a membre, i si s'escau, de finalització.
4. En el cas de les societats mercantils, únicament s'anotaran, les dades que siguin
aplicables a la Junta General.
5. Correspon a les persones representants o designades col'laborar, si escau, per
facilitar les dades i documentació que resultin necessàries per la formació del Registre.
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Article 25
Organització de I'administració de les societats mercantils

1. S'anotarà en el Registre la forma d'organització de I'administració de la societat
mercantil, indicant el nombre total d'administradors, ,i s'especificarà si es tracta d'un
administrador únic, d'administradors solidaris o conjunts, o d'un Consell
d'Administració.
2. Les dades registrals inclouran la relació i identificació de les persones
administradores o membres del Consell d'Administració nomenades per la Junta
General a proposta o, d'acord amb els estatuts o pactes socials, per designació de
I'Administració de la Generalitat de Catalunya, o de les entitats del seu sector públic.
3. En el supòsit que la persona administradora o membre del Consell d'Administració
sigui una persona jurídica, el registre també identificarà la persona física representant
d'aquesta.
4. La identificació dels administradors persones físiques, i en el seu cas, persones
representants, inclourà el seu nom i cognoms; el número de document nacional
d'identitat; el càrrec; la data de nomenament i durada; i si escau, el càrrec o lloc de
treball que ocupi a la Generalitat.

Article 26
Històric de dades

Es conservaran en el Registre, amb caràcter permanent, els valors que es modifiquin
corresponents a les dades següents:

a) Denominació social
b) Departament d'adscripció
c) Via de participació
d) Grau de participació
e) Situació i estat registral

Article 27
Sistema informàtic

El sistema informàtic del Registre inclou I'aplicació per a la seva gestió, la plataforma
per a la tramesa per via telemàtica de les dades, i els fitxers de dades que calgui
integrar amb el sistema d'informació corporatiu.

Disposició final

Correspon a la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya interpretar la present Ordre i dictar les instruccions i circulars per a la seva
aplicació.

Disposicions transitòries

Primera

Fins a la posada en funcionament del suport informàtic de comunicació de dades, la
tramesa de dades i documentació es durà a terme per mitjans alternatius.

Segona

S'estableix un període de tres mesos per tal que els departaments i les entitats del
sector públic de la Generalitat completin les noves dades informatives que aquesta
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Ordre requereix, si és el cas, instin I'actualització o rectificació de les dades registrals
actuals.
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ORDRE
ECOlnnnl2Ol4, de dd de mmm, per la quales regula el Registre del sector públic de la

I Generalitat de Catalunya.

La Llei 1212004, de27 de desembre, de mesures financeres crea, en I'article 19.1, +l
Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, el qual resta adscrit a la
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat del Departament d'Economia i

Coneixement, amb I'objectiu de garantir la publicitat ifer 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'ens amb personalitat jurídica pròpia
adscrit o vinculat a I'Administració de la Generalitat, o en què I'Administració de la
Generalitat té participació.

El Registre esdevé imprescindible per garantir la transparència sobre la composició de
I'estructura del sector públic, i es configura com I'eina necessària de suport a
I'organització i a la gestió patrimonial de la Generalitat, així, entre altres, el Registre té
com a finalitat inventariar la totalitat d'ens instrumentals de I'Administració de la
Generalitat, aixícom el conjunt de les seves participacions en altres entitats.

Atesa la necessitat de desplegar reglamentàriament l'organització, el funcionament i

les funcions del Registre, consultada la Comissió del Sector Públic del Consell per a
I'lmpuls i I'Ordenació de la Reforma de I'Administració, i en ús de les atribucions que
m'han estat conferides per I'article 19.3 de la Llei 1212004, de 27 de desembre, de
mesures financeres, i (d'acord/vist) amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora,

Ordeno

Capítol l. Disposicions generals

Article 1

Objecte, naturalesa ifinalitats del Registre

1. El Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei
1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres, té per objecte inventariar la
totalitat d'ens instrumentals de I'Administració de la Generalitat, així com el conjunt de
les seves participacions en altres entitats.
2. Les referències genèriques que es fan en aquesta Ordre a la participació de la
Generalitat en entitatq s'entén que comprenen tant. la participació directa de
I'Administració de la Generalitat en I'entitat, com I'eventual participació indirecta
mitjançant entitats del seu sector públic.
3. El Registre té caràcter públic, i es configura com una eina de suport a l'organització i

a la gestió patrimonial de la Generalitat. La informació inscrita en el Registre no
produeix efectes jurídics, ni les dades que s'hi recullen poden ser emprades per fer
valer drets davant de la Generalitat, ni davant de tercers.
4. Les seves finalitats són fer el seguiment de les modificacions que afectin la posició
de la Generalitat en les entitats objecte de registre, i garantir-ne la publicitat.

Article 2
Adscripció igestió

1. El Registre resta adscrit a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya del Departament d'Economia i Coneixement.
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2. La gestió del Registre correspon a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya, en exercici de les funcions que li han estat atorgades per la Llei
1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

Article 3
Àmbit d'aplicació del Registre

Les disposicions d'aquesta Ordre són d'aplicació a I'Administració de la Generalitat de
Catalunya, a les entitats del seu sector públic, i a les entitats participades, en concret,
són objecte d'inscripció en el Registre:

1. Les entitats amb personalitat jurídica pròpia creades en l'àmbit competencial.de
l'Administració de la Generalitat, i aquelles en què directament o indirectament, la
Generalitat disposa de la majoria de drets de vot en l'òrgan de govern superior, o si la
seva participació resulta majoritària en el capital social. A aquests efectes s'inclouen i

classitiquen dins del sectoi públic de l'Administració de la Generalitat, les entitats
següents:

a) 1. Les entitats de dret públic regulades en el Decret legislatiu 312002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya i en el Decret legislatiu 212002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei 411985, de 29 de març de I'Estatut de I'empresa pública catalana,
següents:
Entitat autònoma administrativa.
Entitat autònoma comercial, industrial o financera=
Entitat de dret públic subjecte a I'ordenament jurídic privat
2. Les entitats de dret públic de naturalesa jurídica singular creades en el
desenvolupament del marc competencial de I'Administració de la Generalitat, quan
d'acord amb la seva norma de creació no correspongui classificar-les en cap de les
categories previstes a I'apartat anterior.

b) Les societats meroantils, quan en el seu conjunt, de manera directament o
indirectament, la Generalitat hi participa de forma majoritària, atqdisposar de més
del 50% del capitalsocial.

c) Els consorcis, quan en el seu conjunt, de manera directament o indirectament, la
Generalitat disposa de la majoría de drets de vot en l'òrgan de govern superior, o en el
seu cas, quan d'acord amb els criteris que estableix la normativa de règim jurídic i

procediment administratiu de les administracions públiques, correspon adscriure'ls a la
Generalitat.

I O¡ les fundacions, quan en el seu conjunt, de manera directament o indirectament, la
Generalitat disposa de la majoria de drets de vot en el patronat.

e) Altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que d'acord amb la naturalesa pública
o privada, i el seu règim jurídic, no correspongui classificar en cap dels apartats
anteriors, quan en el seu conjunt, directament o indirectament, la participació de la
Generalitat en el capital sigui superior al50o/o¡ o, en el seu cas, quan la representació
de la Generalitat disposi de la majoria de drets de vot a l'òrgan de govern superior de
I'entitat.

2. També són objecte d'inscripció en el Registre, les entitats participades per
I'Administració de la Generalitat o per les entitats del seu sector públic, en què
directament o indirectament, la Generalitat disposi, en el seu conjunt, de drets de vot
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no majoritaris en l'òrgan de govern super¡or, o en què la seva partic¡pació en el capital
social no resulti majoritària.
3. No s'inclouen en el Registre les entitats amb seu social a I'estranger que
circumscriuen el seu àmbit d'actuació, exclusivament, a I'exterior. Tampoc no
s'inclouen al Registre les entitats constituides a I'empara del dret d'associació
reconegut per I'article 22 de la Constitució.

Capítol ll. Organització i estructura del Registre

Article 4
Actuació d'inscripció o actualització de dades

1. La sol.licitud d'inscripció, actualització, o rectificació de dades de les entitats del
sector públic de l'Administració de la Generalitat i de les entitats participades, en el
Registre es fa a instància de la pròpia entitat, o en el seu defecte, pel departament al
qual estigui adscrita I'entitat o s'hi relacioni, en un termini màxim de quinze dies
naturals des que es produeixi el fet que motivi la inscripció o actualització registral.

| 2. Correspon a la persona representant legal de I'entitaÇ o, en el seu cas, al secretari o
secretària general del departament sol'licitar a la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya la inscripció, actualització, o rectificació de les dades, i

aportar la documentació acreditativa.
3. L'òrgan responsable del Registre sol.licitarà, en qualsevol moment, la documentació
necessària per a la inscripció, actualització, o rectificació de dades registrals, així com
la validació de la vigència de les dades ja registrades.

| 4. L'òrgan responsable del Registre hau+à de dur a terme les anotacions adients amb
la finalitat de reflectir les noves inscripcions, actualitzacions, o rectificacions de dades.

Article 5
Efectes de la inscripció

La inscripció en el Registre no té efectes constitutius per les entitats, i s'ha de realitzar

I sense perjudici de la inscripció que, d'acord amb la naturalesa jurídica de l'entitat i la
legislació vigent aplicable, correspongui efectuar en altres registres.

Article 6
Assentaments reg istrals

L'assentament registral és I'acte pel qual es deixa constància en el Registre d'una alta,
baixa o modificació de les dades registrals. En els assentaments registrals es-farag'ha
de fer constar la data d'anotació del registre i la data d'inici dels efectes jurídics del fet
que s'anota.

Article 7
Dades registrals

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 I'annex 1, són les següents:
1. Número de registre.
2. Departament d'adscripció.
3. Via de participació=
4.Graude@
5. Naturalesa jurídica.
6. Entitat independent
7. ldentificació social.
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8. Dades de participació en l'òrgan de govern supenor:
9. Persones representants o designades en l'òrgan de govern superior=
10. En les societats mercantils, organització de I'administraeié I'administració.

Article 8
Situació i estat registral

1. D'acord amb la situació procedimental de la seva inscripció i del cicle de vida de
I'entitat, es+aras'ha de fq constar a cadascuna de les entitats un dels estats següents:
a) Estat de prealta: una disposició normativa, acte administratiu, conveni, o negoci
jurídic ha creat o ha previst la creació de l'entitat, o la presa de participació, sense que
l'entitat hag i adquirit personalitat ju ríd ica.
b) Estat d'alta: correspon a una entitat creada, constituïda i activa.
c) Estat de prebaixa: una disposició normativa,.acte administratiu, conveni o negoci
jurídic, ha determinat I'inici dels tràmits conduents a suprimir-la, dissoldre-la, alienar-la
o, si escau, a desvincular-la totalment de la Generalitat; l'estat es manté fins que hagin
conclòs els tràmits que han de permetre registrar la situació de baixa.
d) Baixa: correspon a una entitat que ha estat extingida, o bé en què la Generalitat ha
perdut la participació que justificava la seva inclusió en el Registre.
e) Prealta derogada: estat que identifica la supressió d'una entitat en estat de prealta,
o la derogació de la norma, acte administratiu, conveni o negocijurídic que havia creat
o previst la creació de l'entitat o la presa de participació.

2. Tenen la consideració d'entitats en situació registral activa les entitats en estat d'alta
o de prebaixa.

Article 9
Conservació de dades històriques

=s-S'nan 
cle conservar€ÌR en el Registre amb caràcter permanent, les dades que hagin

estat modificades, amb indicació del període durant el qual hagin estat vigents.

Article l0
Accés a les dades del Registre

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
personald'acord amb la legislació vigent.

Article 11

Sistema informàtic

El sistema informàtic del Registre inclou I'aplicació per a la seva gestió, la plataforma
per a la tramesa per via telemàtica de les dades, i les estructures de dades pel seu
emmagatzemament iels mecanismes d'intercanvi d'aquestes amb altres sistemes.

Disposicions transitòries

Primera
Fins a la posada en funcionament del sistema informàtic de comunicació de dades, la
tramesa de dades i documentació s'han d'adreçaran a la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb I'adequada garantia de confidencialitat i

protecció de les dades de caràcter personal que s'hi trametin.
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Els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat disposen d'un període
de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta ordre per aportar les dades
informatives que aquesta Ordre requereix.

Disposició finals

Primera
Correspon a la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya elaborar els models de sol'licitud d'inscripció, modificació o baixa en el
Registre, i dictar les instruccions necessàries per a la interpretació d'aquesta Ordre i

per a la seva aplicació.

Segona

I L'entrada en vigor de l'apartat 9.3 le I'annex 1 d'aquesta Ordre en relació amb el
número del document nacional d'identitat de les persones representants, membres
dels òrgans de govern, administradors o similars de les entitats expressades a I'article
3.2, en què la participació de la Generalitat sigui minoritària, es produirà quan s'aprovi

I la modificació'delfitxer 17 titulat "sector PúbliegþIc" recollit a I'Ordre 8CO113712014,
de 22 d'abril, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de
determinats ens que en depenen o hi estan vinculats.

Barcelona,

Andreu Mas-Colell
Conseller d'Economia i Coneixement
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Annex
Contingut de les dades bàsiques que s'han de recollir per a la sol'licitud d'inscripció,
actualització de dades, o baixa en el Registre.

1. Número de registre

La inscripció en el Registre d'una entitat del sector públic de I'Administració de la
Generalitat o entitat participada; comporta I'assignació d'un número de registre que
s'atribueix de forma correlativa i independent de qualssevol característiques. El
número de registre és invariable en el temps i constitueix el codi identificador de
I'entitat.

2. Departament d'adscripció

A llefectes de la seva relació amb el Registre, cadascuna de les entitats consta
adscrita a un departament d'entre els què1¡ualg_s'estructura el Govern de la
Generalitat de Catalunya. L'adscripció es determina d'abord amb l'ordre de prelació
següent:
a) El departament de dependència, adscripció o amb el qual es relaciona l'entitat, quan
ho fixi la disposició normativa, acte administratiu, conveni, o negocijurídic de creació o
presa de participació.
b)Eldepartamentqued'acordamblaLleide@anualintegri
el pressupost de I'entitat.
c) El departament, el qual disposi, directament o indirectament, del major nombre de
drets de vot a I'entitat.

3. Via de participació
1. La via de participació de I'Administració de la Generalitat en una entitat és directa si
té la titularitat del capital participatiu o, si almenys un departament té representació en
l'òrgan de govern superior.
2. Altrament, la via de participació és indirecta quan la participació s'afticula
exclusivament mitjançant un'a o diverses entitats del sector públic de I'Administració de
la Generalitat.

4. Grau de participació
El grau de participació o control de la Generalitat en una entitat es calcula de forma
conjunta i única, agregant totes les participacions que estentipossee[i_Oirectament o
indirectament, mitjançant entitats del seu sector públic. El càlcul dóna lloc a la distinció
entre entitat majoritària del sector públic i entitat participada. Les entitats participades
es classifiquen en paritàries i minoritàries.

5. Naturalesa jurídica
Cadascuna de les entitats objecte de registre es classifica d'acord amb la naturalesa
jurídica que s'estableixi en la disposició normativa, acte administratiu, conveni o negoci
jurÍdic que I'ha creada. Les diverses naturaleses jurídiques s'agrupen d'acord amb les
categories següents:
a) Entitats de dret públic de la Generalitat.
b) Societats mercantils.
c) Consorcis.
d) Fundacions.
e) Altres entitats.

6. Entitat independent
S'identificarà en el Registre com a entitat independent, aquell ens públic de naturalesa
singular dels previstos a l'article 3.1.a.2, que d'acord amb !a norma que el crea o
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regula, gaudeixi d'un règim jurídic pel qual la seva actuació és independent de
l'Administració de la Generalitat per no estar sotmesa, en I'exercici de les seves
funcions, a la direcció del Govern.

7. ldentificació social
Les dades d'identificació social han lnel@|,inlloure:
a) La denominació socia[ i, en el seLr cas, l'ús de marques alternatives a la
denominació social que identifiquin l'entitat.
b) La seu social.
c) El número d'identificació fiscal de l'entitat.
d) En el cas de les fundacions, la data i número de registre de la seva inscripció en el
Registre de fundacions corresponent.

8. Dades de pafticipació en l'òrgan de govern supenor
1. Per a les entitats del sector públic de I'Administració de la Generalitat és obligatori
inscriure les dades de participació de tots els partícips que integren l'òrgan de govern
superior. En el cas de les entitats participâdes per la Generalitat és obligatori inscriure
les dades de participació de la Generalitat, i d'aquells partícips que siguin una
Administració pública, una persona jurídica de dret públic, o una persona jurídica de
dret privat dependent o adscrita a les anteriors.
2. El Registre ha inele+r+à<;!'incloure les dades de participació en l'òrgan de govern
superior de I'entitat en els termes següents:
a) En el cas de les societats mercantils, la identificació i percentatge de participació en
el capital social de cadascun dels partícips i els seus drets de vot a la Junta General.
b) En el cas de la resta d'entitats, la denominació de l'òrgan de govern superior de
I'entitat que fixin els estatuts o norma reguladora, la identificació de cadascun dels
partícips de I'entitat i el seu nombre de representants o persones designades en
l'òrgan de govern superior, i els seus drets de vot.

9. Persones representants o designades en l'òrgan de govern superior
1. S'han d'anotarà en el Registre les persones físiques representants de
I'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic, o designades
per aquestes en l'òrgan de govern superior de I'entitat.
2. En el Registre e+s'ha de ferfaFa constar; si la persona membre de l'òrgan de govern
superior de I'entitat ho és en raó de l'exercici de càrrec o per lloc de treball ocupat; o.
en el seu cas, ho és en-per raó d'una designació potestativa per òrgan competent, i

s'ha d'anotarà en el registre el càrrec o lloc que ocupa a la Generalitat.
3. Les dades registrals de persones designades i representanfs han ineleu+an
d'incloure él nom i cognoms, el número de document nacional d'identitat, el càrrec o
funció exercida en l'òrgan, la data d'inici de vigència com a membrq i, si s'bscau, de
finalització.
4. Els usos previstos de les dades de I'apartat anterior són el registre de les dades de
les persones que ocupen els òrgans de govern de I'entitat com a eina de suport a
I'organització i a la gestió patrimonialde la Generalitat.
5. En el cas de les societats mercantils, únicament s'han d'anotaren les dades que
siguin aplicables a la Junta General.
6. Correspon a les persones representants o designades col'laborar, si escau, per
facilitar les dades i documentació que resultin necessà¡ies per a la formació del
Registre.

10. Organització de I'administració de les societats mercantils
1. S'ha d'anotarà en el Registre la forma d'organització de I'administració de la societat
mercantil, indicanlhlel nombre total de persones administradores, i s'ha d'especificarà
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si es tracta d'una administració única, d'una administració solidària o conjunta, o d'un
Consell d'Administració.

I Z. tes dades registrals nan ineleuran{lnçloure la relació i identificació de les persones
administradores o membres del Consell d'Administració nomenades per la Junta
General a proposta o, d'acord amb els estatuts o pactes socials, per designació de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o de les entitats del seu sector públic.

, 3. En el supòsit que la persona administradora o membre del Consell d'Administració
I sigui una persona jurídica, el registre també ha d'identificarà la persona física

I administradors persones físiques; i, en el seu cas, persones
I

I ouràg el seu nom i cognoms; el número de document nacional
I data de nomenament i durada; i, si escau, el càrrec o lloc de

treball que ocupi a la Generalitat.
5. Els usos previstos de les dades de l'apartat anterior són el registre de les dades de
les persones que ocupen els òrgans de govern de I'entitat com a eina de suport a
I'organització i a la gestió patrimonialde la Generalitat.

I



qnûex 1

m Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Goneixement
Assessoria Jurfdica

Diligència per fer constar que durant el perfode d'audiència lnterdepartamental de la
Proposta d'ordre per la qual es regula el Registre delsector prlblic de la Generalitat de
Catalunya, comprés entre els dies 10 i 29 de setembre de 2014, ambdós inclosos,
s'han rebut observacions dels departaments seg0ents a I'adreça electrònica habilitada
a aquest efecte (disposicions.ecorôoencat.cat). S'adjunten, com annex a aquesta
diligència, els escrits rebuts.

- Departament de Salut, rebudes eldia 18.9.14
. - Departament d'Ensenyament, rebudes el dia 26.9.2014.

Barcelona, I d'octubre de 2014

Olga Garcia lñiguez
Responsable de Relacions
amb l'Oficina del Govern



m Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretârla General

Nota sobre el projecte d'ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la
Generalitat de Gatalunya

El present projecte té per objecte regular el Registre del sector públic de la Generalitat de
Catalunya ies dicta en desenvolupament de I'article 19.1 de la Llei 1212004, de 27 de
desembre, de mesures financeres, mitjançant el qual va ser creat. Amb aquesta finalitat, en
el Capítol l, de disposicions generals, es reprodueixen determinades previsions de la Llei,
com és el seu objecte, naturalesa, finalitats i adscripció i es concreten altres extrems, com
ara a qui correspon la seva gestió i la determinació del seu abast mitjançant la descripció del
seu àmbit d'aplicació. Per la seva banda, en el Capítol ll, relatiu a I'organització i estructura
del Registre, es regula la inscripció i actualització de dades, els efectes de la inscripció, els
assentaments i les dades registrals, la situació i estat registral de les entitats inscrites, la
conservació de la dades històriques, I'accés a les dades que s'hi contenen i les
característiques del sistema informàtic de suport a la seva gestió.

Ultra les disposicions transitòries, que regulen les cauteles que escau adoptar en la tramesa
de les dades, mentrestant no es posa en funcionament el sistema informàtic de comunicació
de dades i el termini que disposen els departaments per aportar les dades que requereix
I'ordre, i les disposicions finals d'habilitació pèl seu desenvolupament i d'entrada en vigor, el
projecte s'acompanya d'un annex, en el qual es concreten aspectes relatius al número de
registre, el depàrtament d'adscripció, les vies i el grau de participació de I'Administració en
les entitats objecte de registre, la naturalesa jurídica de les entitats, I'entitat independent, la
identificació social, les dades de participació en l'òrgan de govern superior, les persones
representants o designades en l'òrgan de govern superior i I'organització de l'administració
de les societats mercantils.

A la vista d'aquests continguts es formulen les següents:

Consideracions

1. Àmbit d'aplicació (article 3)
Com ja s'ha avançat el projecte determina l'àmbit d'aplicació del Registre en el seu article 3,
mitjançant la identificació de les diferents tipologies d'entitats que s'hi han d'inscriure,
classificades en dos grans grups, les entitats de I'Administració de la Generalitat pròpiament
dites, i les entitats participades, entenent per les primeres, aquelles en les quals
I'Administració directament o indirecta, disposa de la majoria de drets de vot en l'òrgan de
govern superior, o d'una participació que resulta majoritària en el capital social, i definit com
a participades, les entitats classificades com a minoritàries o paritàries perquè
I'Administració de la Generalitat, també directament o indirecta, disposa, en el seu conjunt,
de drets de vot no majoritãris o una participació en el capital social que tampoc no resulta
majoritària.

Pel que fa a la determinació de les diferents tipologies d'entitats I'odre n'identifica les
següents:
a) Entitats autònomes administratives (art. 3.1.a.1)
b) Entitats autÒnomes comercials, industrials o financeres (art. 3.1.a.1)
c) Entitats de dret públic subjectes a I'ordenament jurídic privat (art. 3.1.a.1)
d) Societats mercantils (art. 3.b)
e) Consorcis (art. 3.c)
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f) Fundacions (art. 3.d)
g) Entitats de dret públic de naturalesa jurídica singular creades en el desenvolupament del

marc competencial de I'Administració de la Generalitat, quan d'acord amb la seva norma
de creació no correspongui classificar-les en cap de les categories previstes en I'apartat
anterior (arl. 3.1 .a.2)

h) Altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que d'acord amb la naturalesa pública o
privada, i el seu règim jurídic, no correspongui classificar en cap dels apartats anteriors,
quan en el seu conjunt, directa o indirectament, la participació de la Generalitat en el
capital social sigui superior al 50%, o, en el seu cas, quan la representació de la
Generalitat disposi de la majoria de drets de vot a l'òrgan de govern superior de I'entitat
(art.3.1.e).

A la vista d'aquesta classificació i en ordre a una major simplificació, es proposa que les
tipologies g) i h) es refonguin en un únic tipus d'entitats, aquelles que no correspongui
classificar en cap de les categories anteriors, perquè ho determina la seva norma de creació
o el seu règim jurídic, d'acord amb la seva naturalesa pública o privada.

Entenem que la diferenciació que preveu l'ordre no aporta cap informació que la justifiqui i

situa els departaments davant d'un dilema evitable a I'hora de determinar quan ens trobem
davant d'un supòsit o un altre. En aquest sentit, l'actual Registre de la DG de Patrimoni
només contempla un tipus d'entitat que identifica com altres ens públic (AEP), que creiem
que és prou clar i que encabeix tots els organismes que ara es volen dividir en les dos
categories proposades.

En qualsevol cas, tant si es manté l'actual proposta com si s'accepta el suggeriment que
s'acaba de formular, entenem que aquesta classificació també hauria de servir per
configurar la classificació orgànica i per entitats dels pressupostos del sector públic que
acompanya les lleis de pressupostos de cada exercici, mitjançant la creació d'un subsector
que sota I'acrònim d'AEP (altres ens públics) aplegui totes les entitats que ara, de manera
impròpia, s'encabeixen en altres subsectors que no els hi pertoca.

En el mateix sentit escau assenyalar que les previsions de I'Ordre haurien de seruir perquè
els actuals assentaments del Registre d'entitats de la DG de Patrimoni s'hi adeqüessin, en
congruència amb les classificacions d'entitats que acompanyen les lleis de pressupostos.
Sobre aquest punt escau recordar que, a data d'avui, l'Agència de Salut Pública de
Barcelona s'identifica com a entitat de l'Administració de la Generalitat i, per tant, majoritària,
quan no compleix cap dels dos requisits previstos en el projecte que estem analitzant per
classificar-la sota aquesta categoria (majoria de drets de vot en l'òrgan de govern superior o
participació majoritària en el capital social). Al seu torn en els documents que acompanyen
les lleis de pressupostos està recollida com una altra entitat participada minoritàriament que
ha estat classificada dins del sector Administració Pública de la Generalitat, d'acord amb el
Sistema Europeu de Comptes (SEC).

2. Dades reqistrals (arl.7 i punt 9 de I'annex)
En I'article 7 del projecte s'enumeren les dades bàsiques que s'han de recollir respecte cada
entitat, d'entre les quals hi ha la que es defineix com a persones representanfs o deslgnades
en l'òrgan de govern superior, i en I'apartat 9 de I'annex es disposa que s'anotarà en el
registre les persones físiques representants de I'Administració de la Generalitat o de les
entitats del seu sector públic, o designades per aquestes a l'òrgan de govern superior de
I'entitat, fent-hi constar el nom i cognoms, el número del DNl, el càrrec o funció exercida en
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l'òrgan, la data d'inici i, si escau, de finalització del mandat i si hi és present per raó de
I'exercici del càrrec, del lloc de treball ocupat o d'una designació potestativa.

Per la seva banda, en la memòria general del projecte s'informa que el requeriment de
dades es vol limitar en exclusiva a les persones que actuen en representació de
I'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic, entenent que
sol'licitar les mateixes dades de les persones físiques que representen altres
administracions o entitats resultaria excessiu atenent al mandat recollit en la llei de creació
del Registre, això no obstant, s'estima que la definició recollida en l'annex no permetrà
aquesta discriminació en aquells supòsits en què els estatuts o les normes constitutives de
I'entitat prevegin que tots els membres del seu òrgan superior de governança siguin
designats o nomenats per I'Administració de la Generalitat, sense perjudici que aquesta
designació es faci a proposta o en representació d'altres administracions o entitats.

A tall d'exemple escau esmentar que en el perímetre del sector públic del Departament de
Salut, tant en el Servei Català de la Salut (CatSalut) com en I'lnstitut Català de la Salut (lCS)
es dona aquesta circumstància, atès que les respectives disposicions reguladores preveuen,
en el cas del CatSalut que els vocals del Consell de Direcció siguin nomenats pel conseller
de Salut (art. 13 de la Llei 15/1990, de 29 de juliol) ien el cas de I'ICS que els vocals del
Consell d'Administració els nomeni el Govern (arl. 7.3 de la llei 812007, de 30 de juliol). És
veritat que ambdues lleis parlen de nomenament i no de designació, això no obstant creiem
que seria més clar que, si per comptes de fer esment a persones designades per
I'Administració de la Generalitat o de les seves entitats, en la definició es poses l'èmfasi en
aquelles que han estat nomenades o designades en representació o a proposta de
I'Administració de la Generalitat o de les seves entitats.

3. Situació i estat reqistral (art. B)
En l'apartat 1 de I'article B del projecte es descriuen els 5 estats en els quals es poden trobar
cadascuna de les entitats inscrites, d'acord amb la situació procedimental de la seva
inscripció i del seu cicle de vida (prealta, alta, prebaixa, baixa i prealta derogada), definint
I'estat d'alta com aquell que correspon a una entitat creada, constituÏda i activa i I'estat de
prebaixa quan una disposició normativa, acte administratiu, conveni o negoci jurídic, ha
determinat I'inici dels tràmits conduents a suprimir-la, dissoldre-la, alinear-la o, si escau, a
desvincular-la totalment de la Generalitat, assenyalant que aquest estat es mantindrà fins
que hagin conclòs els tràmits que han de permetre registrar la situació de baixa.

Per la seva banda, en I'apartat 2 del mateix article es disposa que tenen la consideració
d'entitats en situació registral activa les entitats en estat d'alta o de prebaixa.

En la nostra opinió entenem que la diferenciació entre estats i situació registral no aporta
valor, sobretot si tenim en compte que només s'identifica una situació registral que és la
d'activa i que la definició que se'n fa indueix a la confusió atès que només les entitats en
estat d'alta es defineixen com actives, en conseqüència es proposa que es suprimeixi
aquesta situació i que, si és el cas, la publicitat de les dades del Registre relatives a les
entitats es faci d'acord amb la classificació prevista pels diferents estats.

Barcelona, 17 de setembre de 2014
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Garcia lñiguez, Olga

De: Alay Torrecilla, Elisabet Anna

Enviat: divendres, 26 / setembre I 2014 13:24

Per a: ECO Oficina de Tramitació i Seguiment de Disposicions

Tema: Ordre Registre delsector públic

Benvolguts,

Atès que s'ha conferit un tràmit d'audiència interdepartamental en relació a la proposta d'Ordre per la
qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, volem suggerir que en els

articles 4.L i 4.2 es determini amb major concreció a qui pertany la responsabilitat d'inscriure,
actualitzar o rectificar les dades de les entitats del sector públic de'l'Administració de la Generalitat.

L'elevat nombre d'entitats amb inscripció oberta (559 segons la memòria de l'Ordre) i la posada en

funcionament d'una aplicació informàtica per gestionar i trametre electrònicament les dades, aconsella

definir amb claredat qui n'és el responsable. L'actual redactat dels apartats Li2 de l'article 4 ("es fa a

instància de la pròpia entitat, o en elseu defecte, deldepartament al qualestigui adscrita (...) correspon

a la persona representant legal de l'entitat, o en el seu cas, al secretari o secretària general del

departament...") deixa aquesta qüestió massa oberta.

Dit això, entenem que, per el contingut del Registre del sector públic, és més eficient que siguin les

pròpies entitats les encarregades d'inscriure, actualitzar o rectificar les seves dades.

Cordialment,

M.Jesús Mier iAlbert
Secretària General
Departament d'Ensenyament

secreta riageneral.ensenvament@gencat.cat
Te1.934006950
Fax 9324L5338
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qnnex I

Nota sobre el projecte d'ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la
Generalitat de Gatalunya

El present projecte té per objecte regular el Registre del sector públic de la Generalitat de
Catalunya i es dicta en desenvolupament de l'article 19.1 de la Llei 1212004, de 27 de
desembre, de mesures financeres, mitjançant el qual va ser creat. Amb aquesta finalitat, en
el Capítol l, de disposicions generals, es reprodueixen determinades previsions de la Llei,
com és el seu objecte, naturalesa, finalitats i adscripció i es concreten altres extrems, com
ara a qui correspon la seva gestió i la determinació del seu abast mitjançant la descripció del
seu àmbit d'aplicació. Per la seva banda, en el Capítol ll, relatiu a I'organització i estructura
del Registre, es regula la inscripció i actualització de dades, els efectes de la inscripció, els
assentaments i les dades registrals, la situació i estat registral de les entitats inscrites, la
conservació de la dades històriques, I'accés a les dades que s'hi contenen i les
característiques del sistema informàtic de suport a la seva gestió.

Ultra les disposicions transitòries, que regulen les cauteles que escau adoptar en la tramesa
de les dades, mentrestant no es posa en funcionament el sistema informàtic de comunicació
de dades i el termini que disposen els departaments per aportar les dades que requereix
I'ordre, i les disposicions finals d'habilitació pèl seu desenvolupament i d'entrada en vigor, el
projecte s'acompanya d'un annex, en el qual es concreten aspectes relatius al número de
registre, el departament d'adscripció, les vies i el grau de participació de I'Administració en
les entitats objecte de registre, la naturalesa jurídica de les entitats, I'entitat independent, la

identificació social, les dades de participació en l'òrgan de govern superior, les persones
representants o designades en l'òrgan de govern superior i I'organització de I'administració
de les societats mercantils.

A la vista d'aquests continguts es formulen les següents:

Gonsideracions

1. Àmbit d'aplicació (article 3)
Com ja s'ha avançat el projecte determina l'àmbit d'aplicació del Registre en el seu article 3,

mitjançant la identificació de les diferents tipologies d'entitats que s'hi han d'inscriure,
classificades en dos grans grups, les entitats de I'Administració de la Generalitat pròpiament
dites, i les entitats participades, entenent per les primeres, aquelles en les quals
I'Administració directament o indirecta, disposa de la majoria de drets de vot en l'òrgan de
govern superior, o d'una participació que resulta majoritària en el capital social, i definit com
a participades, les entitats classificades com a minoritàries o paritàries perquè
I'Administració de la Generalitat, també directament o indirecta, disposa, en el seu conjunt,
de drets de vot no majoritaris o una participació en el capital social que tampoc no resulta
majoritària.

Pel que fa a la determinació de les diferents tipologies d'entitats I'odre n'identifica les
següents:
a) Entitats autònomes administratives (art. 3.1.a.1)
b) Entitats autònomes comercials, industrials o financeres (art. 3.1.a.1)
c) Entitats de dret públic subjectes a I'ordenament juridic privat (art. 3.1.a.1)
d) Societats mercantils (art. 3.b)
e) Consorcis (art. 3.c)
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f) Fundacions (art. 3.d)
g) Entitats de dret públic de naturalesa jurídica singular creades en el desenvolupament del

marc competencial de I'Administració de la Generalitat, quan d'acord amb la seva norma
de creació no correspongui classificar-les en cap de les categories previstes en I'apartat
anterior (art. 3.1.a.2)

h) Altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que d'acord amb la naturalesa pública o
privada, i el seu règim jurídic, no correspongui classificar en cap dels apartats anteriors,
quan en el seu conjunt, directa o indirectament, la participació de la Generalitat en el
capital social sigui superior al 50%, o, en el seu cas, quan la representació de la
Generalitat disposi de la majoria de drets de vot a l'òrgan de govern superior de I'entitat
(art. 3.1.e).

A la vista d'aquesta classificació i en ordre a una major simplificació, es proposa que les
tipologies g) i h) es refonguin en un únic tipus d'entitats, aquelles que no correspongui
classificar en cap de les categories anteriors, perquè ho determina la seva norma de creació
o el seu règim jurídic, d'acord amb la seva naturalesa pública o privada.

Entenem que la diferenciació que preveu I'ordre no apofia cap informació que la justifiqui i

situa els departaments davant d'un dilema evitable a I'hora de determinar quan ens trobem
davant d'un supòsit o un altre. En aquest sentit, I'actual Registre de la DG de Patrimoni
només contempla un tipus d'entitat que identifica com altres ens públic (AEP), que creiem
que és prou clar i que encabeix tots els organismes que ara es volen dividir en les dos
categories proposades.

En qualsevol cas, tant si es manté I'actual proposta com si s'accepta el suggeriment que
s'acaba de formular, entenem que aquesta classificació també hauria de servir per
configurar la classificació orgànica i per entitats dels pressupostos del sector públic que
acompanya les lleis de pressupostos de cada exercici, mitjançant la creació d'un subsector
que sota I'acrònim d'AEP (altres ens públics) aplegui totes les entitats que ara, de manera
impròpia, s'encabeixen en altres subsectors que no els hi pertoca.

En el mateix sentit escau assenyalar que les previsions de I'Ordre haurien de servir perquè
els actuals assentaments del Registre d'entitats de la DG de Patrimoni s'hi adeqüessin, en
congruència amb les classificacions d'entitats que acompanyen les lleis de pressupostos.
Sobre aquest punt escau recordar que, a data d'avui, I'Agència de Salut Pública de
Barcelona s'identifica com a entitat de I'Administració de la Generalitat i, per tant, majoritària,
quan no compleix cap dels dos requisits previstos en el projecte que estem analitzant per
classificar-la sota aquesta categoria (majoria de drets de vot en l'òrgan de govern superior o
participació majoritària en el capital social). Al seu torn en els documents que acompanyen
les lleis de pressupostos està recollida com una altra entitat participada minoritàriament que
ha estat classificada dins del sector Administració Pública de la Generalitat, d'acord amb el
Sistema Europeu de Comptes (SEC).

2. Dades reqistrals (art. 7 i punt 9 de I'annex)
En I'article 7 del projecte s'enumeren les dades bàsiques que s'han de recollir respecte cada
entitat, d'entre les quals hi ha la que es defineix com a persones representanfs o desþnades
en l'òrgan de govern superior, i en I'apartat 9 de I'annex es disposa que s'anotarà en el
registre les persones físiques representants de I'Administració de la Generalitat o de les
entitats del seu sector públic, o designades per aquestes a l'òrgan de govern superior de
I'entitat, fent-hi constar el nom i cognoms, el número del DNl, el càrrec o funció exercida en
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Secretarla General

l'òrgan, la data d'inici i, si escau, de finalització del mandat i si hi és present per raó de
I'exercici del càrrec, del lloc de treball ocupat o d'una designació potestativa.

Per la seva banda, en la memÒria general del projecte s'informa que el requeriment de
dades es vol limitar en exclusiva a les persones que .actuen en representació de
I'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic, entenent que
sol.licitar les mateixes dades de les persones físiques que representen altres
administracions o entitats resultaria excessiu atenent al mandat recollit en la llei de creació
del Registre, això no obstant, s'estima que la definició recollida en I'annex no permetrà
aquesta discriminació en aquells supòsits en què els estatuts o les normes constitutives de
I'entitat prevegin que tots els membres del seu òrgan superior de governança siguin
designats o nomenats per I'Administració de la Generalitat, sense perjudici que aquesta
designació es faci a proposta o en representació d'altres administracions o entitats.

A tall d'exemple escau esmentar que en el perímetre del sector públic del Departament de
Salut, tant en el Servei Català de la Salut (CatSalut) com en I'lnstitut Català de la Salut (lCS)
es dona aquesta circumstància, atès que les respectives disposicions reguladores preveuen,
en el cas del CatSalut que els vocals del Consell de Direcció siguin nomenats pel conseller
de Salut (art. 13 de la Llei 15/1990, de 29 de juliol) ien el cas de I'ICS que els vocals del
Consell dAdministració els nomeni el Govern (art. 7.3 de la llei 8l2OO7, de 30 de juliol). És
veritat que ambdues lleis parlen de nomenament i no de designació, això no obstant creiem
que seria més clar que, si per comptes de fer esment a persones designades per
I'Administració de la Generalitat o de les seves entitats, en la definició es poses l'èmfasi en
aquelles que han estat nomenades o designades en representació o a proposta de
I'Administració de la Generalitat o de les seves entitats.

3. Situació i estat reqistral (art. 8)
En I'apartat 1 de I'article B del projecte es descriuen els 5 estats en els quals es poden trobar
cadascuna de les entitats inscrites, d'acord amb la situació procedimental de la seva
inscripció i del seu cicle de vida (prealta, alta, prebaixa, baixa i prealta derogada), definint
I'estat d'alta com aquell que correspon a una entitat creada, constituida i activa i I'estat de
prebaixa quan una disposició normativa, acte administratiu, conveni o negoci jurídic, ha
determinat I'inici dels tràmits conduents a suprimir-la, dissoldre-la, alinear-la o, si escau, a
desvincular-la totalment de la Generalitat, assenyalant que aquest estat es mantindrà fins
que hagin conclòs els tràmits que han de permetre registrar la situació de baixa.

Per la seva banda, en I'apartat 2 del mateix article es disposa que tenen la consideració
d'entitats en situació registral activa les entitats en estat d'alta o de prebaixa.

En la nostra opinió entenem que la diferenciació entre estats i situació registral no aporta
valor, sobretot si tenim en compte que només s'identifica una situació registral que és la
d'activa i que la definició qLle se'n fa indueix a la confusió atès que només les entitats en
estat d'alta es defineixen com actives, en conseqüència es proposa que es suprimeixi
aquesta situació i que, si és el cas, la publicitat de les dades del Registre relatives a les
entitats es faci d'acord amb la classificació prevista pels diferents estats.

Barcelona, 17 de setembre de 2014
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fllfñ Generalitat de Catalunya
flllü Departament d'Econom la

I Coneixement

Maite Banqué i Castel, cap del Servei d'Organització del Departament d'Ëconomia i
Coneixement,

CERTIFICO
Que entre el 13 de setembre de 2014 i l'1 d'octubre de 2014, incloent-hi ambdós dies, la
ciutadania ha pogut consultar la Proposta d'ordre per la qual es regula el Registre del sector
priblic de la Genéralitat de Catalunya.

Que fa Proposta d'ordre esmentada ha estat disponible a l'apartat de disposicions de

caràcter general en tràmit delweb d'Economía í Coneixemenl, amb la finalitat de facilitar

la participació de la ciutadania en elprocés d'elaboració de la norrna esmentada, de

conformitat amb elque estableix l'article 68 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, de règim

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Que s'ha pogut consultar a la pàgina web

gencat. caUeconomiaiconeixement/disposicions, amb el format següent:

Proposta d'ordre per la qual es regula el'Registre del sector públic de la General¡tat de
Catalunya

r EDIGTE de 4 de setembre de 2OL4, pel qual se sotmet a informació públlca la Proposta
d'ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la General¡tat de
Gatalunya _

o Proposta d'ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de
Gatalunya ÍPDF, 47,45 KB I

¡ Memòrla general de la Proposta d'ordre per la qual es regula el Registre del sector
ptlbllc de la Generalltat de Catalunya (PDF, 1,57 MB l.

¡ Memòria d'avaluació d'impacte de la Proposta d'ordre per: la qual es regula el Registre
del sector púbtic de la Generalitat de Catalunya [PDF, 364,84 KB ]

Que ha transcorregut eltermini de 15 dies hàbils fixat per adreçar al-legacions en relació

la Proposta d'ordre per la qual es regu¡a e[ Registre del sector públic de la Generalitat

de Catalunya, sense que hag¡n arriþat al'legacions a I'aplicació corporativa Bústia de

contacte (gencat, caUeconômia/contacte),

l, perquè així consti, signo aquest certificat.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014



ffllN Generalitat de Catalunva
[llü oepartament d'Económla

iConelxement

DIUGÈNCIA per a fer constar que durant el perfode d'exposició prlblica de la Proposta
d'ordre per la qual es regula el Reglstre del sector públlc de la Generalltat de
Catalunya, comprès entre els dies 13 de setembre i l'1 d'octubre de 2014, al registre del
Departament d'Economia i Coneixement consta la presentació de les següänts al.legcions:

- Escrit de I'Oficina Antifrau de Catalunya, registrat en data I d'octubre de 2014, amb
número de registre d'entrada 02441818812014.

Barcelona, 2 d'octubre de 2014
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Octavi Panadès I Rovira
Responsable de Registrê

Rarnòh & Caþlurrya, 19-21
08fl)7 Barcelona
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De: Alay Torrecilla, Elisabet Anna
Enviat: divendres, 26 / setembre | 2014 t3:24
Per a: ECO Oficina de Tramitació i Seguiment de Disposicions
Tema: Ordre Registre del sector públic

Benvolguts,

Atès que s'ha conferit un tràmit d'audiència interdepartamental en relació a la proposta
d'Ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, volem
sugge¡ir que en els articles 4.L i 4.2 es determini amb major concreció a qui pertany la

responsabilitat d'inscriure, actualitzar o rectificar les dades de les entitats delsector públic de
l'Administració de la Generalitat.

L'elevat nombre d'entitats amb inscripció oberta (559 segons la memòria de l'Ordre) i la
posada en funcionament d'una aplicació informàtica per gestionar itrametre electrònicament
les dades, aconsella definir amb claredat qui n'és el responsable. L'actual redactat dels
apartats t i 2 de l'article 4 ("es fa a instància de la pròpia entitat, o en el seu defecte, del
departament al qual estigui adscrita (...) correspon a la persona representant legal de l'entitat,
o en el seu cas, al secretari o secretària general del departament...") deixa aquesta qüestió
massa oberta.

Dit això, entenem que, per el contingut del Registre del sector públic, és més eficient que
siguin les pròpies entitats les encarregades d'inscriure, actualitzar o rectificar les seves dades.

Cordialment,

M.Jesús Mier iAlbert
Secretària General
Depa rta ment d'Ensenya ment

secreta riagenera l.ensenvament@Rencat.cat
Te1.934006950
Fax 932415338

,rrolro,a
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Sr. Albert Carreras
Secretari general del Departament
d'Econonria i Coneixement
Rambla de Catalunya, rg-2l
o8oo7 Barcelona

departarnent im

Finalment, des
efectuar el
del contingut de
Llei t3l

Daniel de Laso, director
Barcelona,30

Ribes, 3
08013 Berc€lona
busliaoac@antiÍra u.cât

OFICINA

^ 
¡ l;r/T 4r,

llL (;år^l-trNYA

hneralitat dp C¡t¡Iunv¡
Des'¡rtaoent d'Econo¡ria i
tloireixsnrent

iiú ¡rern : 0?448/81 Ë8/201 rr

$¡ter 01ilû/2014 0?:38:14

Benvolgut Secretari general,

l-escrit adjunt s'emmarca en la fase dlnformació pública la Proposta {'ord¡e per la
qual es regula el Registre del sector pírblic de la Generalitat de Catalunya
(ìnstrumentãda mitjanglnt edicte del Departament d'Economia i Coneixement de data

4.g.2o74,publicat al DOGC n{rm. 67o5 detz.g.zot'4.

Les al.legacions i su tot seguit passen

particulalment en a del text projectat
guarden relació amb e el5 que recauen I-

l4/zoo8, del 4 de novembre ah'ibueix a I'Oficina Antifrau de Catalunya en tant que

institució específicament dirigida
administracions i del personaì al
d'aquelles altres observacions de
també efectuar.

S'ha pres en consideració el text de la Proposta d'ordre publicat en el portal web del

ñegistre d'entrads

de normativa.

t' Antifrau de Catalunya us demanem, a l'efecte d.e poder
possible
1'article

ens feu partícips
s6.g c) i d) de la

de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

setembre de zot4





AL. LEcACroNs oE t' O prcnu. Ar{TIFRAU u g CITALUNYA. ¡'
u\ Pnoposte D'oRDRE PER rl\ QUAL F^s REcrIrl\ EL
Rncrsrnn DEL sEcToR púst,rc DE rl\ Gnrvnnnr.rrer ou
Caner,u¡rya

Consideració preliminar: habilitació de I'Ofrcina Arrtifrau

LiOficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei
t4lzoo9, del S de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a
preservar la transparència i Ia integritat de Jes administracions i del personal al servei
del sector públic a Catalunya.

És en compliment d'aquesta missió que I'OAC desplega la seva potestat índicativa,
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions
normatives vigents o en tràLrnit 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 llestructura del sector' públic, i es configura com l'eina
necessària de suport a l'organització i a la gestió patrimonial de Ia Generalitat>.

L'Oficina, des de I'exigible respecte i la necessària neutralitat envers les raons
d'oportunitat que es troben darrere l'impuls polític de la present iniciativa, ha parat
ateñció, particularment, en aquells âspectes 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; publÎcitat i control.

Consideracions. Objecte i finalitat de la nortna

La proposta sotmesa a consideració en el present document té per objecte el
deseivolupament reglamentari del Registre del Sector Públic de la Generalitat de
Cataìunya, creat en virtut de I'article 19 de la Llei tzlzoo4, de z7 de desembre, de
rnesures fìnanceres.

No ha estat fins ara que el departament de Ia 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 Ia 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 rnateixa.

En el cas que ens ocupa hem de fer referència a tres textos:

1. En prímer terme l'articlq r9 de la Llei t2l2oo4, l'apartat primer del qual,
després de disposar la creació del Registre del Sector Públic de la Generalitat de
Catalunya, afirma que el seu I'objectiu és <<garantir la publicitat i fer el
seguiment de la gestió i les rnodifïcacions juúdiques de tots els organismes
autònoms,les empreses públiques,les fundacions, els cónsorcis i qualsevol altre
tipus d'organització administrativa adscrita o vinculada a lAdministració de la
Generalitat o en què I'administraciô de la Generalitat té participació>.

z. 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 I'estructura del sector públic, i es
configura com l'eina necessària de suport a I'organització i a la gestió
patrimonial de Ia Generalitat>.

g. En darrer terme, cal fer esment a la Memòria general que slnclou a fexpedient
d'elaboració de la Proposta d'ordre. En el paràgraf cinquè de l'apartat z.t
(Justifìcació 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
Lleirz/zoo4, de z7 de desembre, de mesures financeres, la fìnalitat d'aquest no
és altra que la d'inventariar les entitats i participacions esmentades, atès
que la inscripció daquestes en el Registre no produeix efectes jurídics>.

La mera lectura d'aquests textos perrnet concloule, amb relativa facilitat, que mentre
els dos primers coincideixen en una doble fìnalitat: transparència i eina de gestió; Ia
visió de la Memòria, en canvi, posa I'accent en I'aspecte organitzatiu i de gestió:

Més enllà d'aquesta aparent discrepància, val â dir que no ens ofereix cap dubte que la
rafio que inspira la norma no és altra que implementar una eina de publicitat (el
Registre) al servei de la transparència.

Al seu torn, [a informació que proporcioni el Registre ha de facilitar, d'una banda, la
gestÌó patrimonial i, de I'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 ìes
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 sen/ei a la ciutadania i, a més, fer-ho de manera especialitzada i
eficag.

Una circumstància que es pot constatar emplricament és la dificultat amb què
qualsevol ciutadà o operador r la quantitat real de les entitats que

iãtegren aquest sector. La sovint, fragmentada en funció de

l'orgãnismJ que l'ofereix, les t té encomanades i el distint criteri
seguit per a la classificació.

Així, per exemple, tenim les relacions incloses en lleis 
-que_ 

aproven els

pressupostos ãe la Generalitat per a I'exercici del zor4 (crèdits de despeses de

ies diferents entitats -altres queÞarlament, organismes estatutaris i consultius
i departaments-: CatSalut, ICS i ICASS; entitats autònomes de caràcter
admínistratiu (rg); entitats autònomes de caràcter comercial o financer (z);
entitats de dret públic sotmeses a I'ordenament jurídic privat í les entitats
assimilades a efeõtes pressupostaris (4g); societats i altres entitats de caràcter
mercantil (3o); consorcis (So); fundacions (SS). TOTAL: r8z.

' La direcció General de Patrirnoni del Departament dEconomia i
- Coneixement, en la memòria general de data 25,7.2¡.14 que acompanya la

present Proposta d'ordre, d'acoid amb les dades registrals d'elaboració-pròpia
ôfereix les xifres següents: zo8 entitats amb participaciô majoritària; 351

. entitats amb participació minoritària. TOTAL: 559.

La classificació de les entitats que subministra I'OSACP del Departament de

. Presidència, en funció del seu nivell de subjecció a Ia normativa d.e contractació
pública, a data de 7,7,2or4, ofereix una xifra de rB3 entitats.

I-linventari d'ens de les Comunitats Autònomes que proporciona I'AGE
mitjançant el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ofereix en

I'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 púbiic de la Generalitat, resta fora de dubte-

A títof il'lustratiu, la pròpia'sindicatura de Comptes, per tal d'elaborar eI seu darrer
informe sobre el sectoi instrurnental de la Generalitat (zg/zotg), fa constar en l'apartat
de metodologia i limitacions que <[a] més a més s'ha consultat la base de d-ades

elaborada peila Direcció General del Patimoni de la Generalitat de Catalunya referent
a lesentitats del sector públic català>. Aquesta circumstància és reveladora de la utilitat
que també des del punt de vista del conbol (extern) ha de tenir un instrurnent de
publicitat com el quã ara es pretén desenvolupar. I en aquest sentit, cal tenir present

Que l'article 19 de la Llei lz/zoo4 pel qual es crea el Registre, s'inclou entre les

mesures de control del sectorpúblic.

I L'Informe 2gn0ß de la Sindicatura de Comptes sobre les empreses publiques, consorcis, fundacÍons i

entilats autònomes o administratives de la Generalitat de Catalunya (anàlisis dels comptes de l'exercici
201!) contempla entre les seves conclusions que: <[[]'evolució al llarg de les últimes dècades del nornbre

d'entitats analitzades indica un important creixement del sector públic. Així, de les l8 entitats existents en

la primera legislatura s'ha passat a les 194 entitats en I'exercici 2010)).
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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 incor¡rorats tant a
lärticle 7 dela Proposta com al seu annex 1.

Atal efecte, i sens perjudici de millorar-lo, el conjunt d'informacions que es faciliten en
la plataforma INVESPE de la Intervencíó General de I Administració General de l'Estat
podria serpres com a exemplæ.

Article to. 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 dacord 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 a¡ticle resulta, avui, insuficient. Les dades
registrals haurien de ser accessibles a través del Portal de transparència de la
Generalitat

Elementals raors 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, simplifÏcant-se el procediment.

Però el motiu més determinant per sostenir aquest posicionament és de naturalesa
legal i consisteix en la imminent entrada envigor de la normativa sobre transparència i
acces a la informació pública, tant la llei g/zotg, de 9 de desembre, com la Proposició
de llei que actualment es troba en tramitació en eI Parlarnent de Catalunya.

Des de la perspectiva d'aquesta nova legislació, tota la informació que el Registre conté,
d'acord amb I'actual redácció de la Proposta d'ordre i la que pot arribar a contenir,
segons els suggeriments que han estat efectuats en l'apartai anierior, és informació
pública.

Tractant-se d inforrnació pública, dita normativa garanteix a totes les persones el dret a
accedir-hi, alhora que determina el règine jurídicd'aquest accés.

La informació que és objecte del Registre del sector públic de la Generalitat de
Catalunya -ja sigui considerada en I'actual versíó de la Proposta o en I'ampliada que
suggerim- encaixa plenament en la categoria d'informació coneguda com a
"institucional i organitzativa".

3 http://www.igae.pap.meh.es/sitios/igaelca-ES/Ctnlnvespe/Paginas/invespe.aspx
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D'acord amb la Lleitg/zot3 (article 6.r) i amb I
aquesta mena d'informació resta subjecte a

comporta que els poders públics subjectes a

infoimació ã* rrtun"ia ptoaôtiua sense esper?r 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 transparència+.

Sens perjudici del compliment per totes aquestes entitats de les seves p_ròpies

obligaäions de publiciiat activa, en traótar-se d'entitats instrumentals de
l'¿.däinistració de^la Generalitat, qorrespon directament a aquesta, com a subjecte

tració de Ia Generalitat.

<La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través'del Portal de

Tranèparència de la Generalitat de Catalunya>.

Finalment, La redacció de l'article ro conté una referència a la protecció de-dades de

caràcter pársonal. Al respecte val a dir que el coneixement de les persones físiques que

ostenten càrrec en els ãtguos superior de les entitats inscrites resulta del màxim
interès.

A tall d'exemple, dita ínformació esdevé imprescindible als efectes de control sobre el

compliment de la ressos' aspecte aquest

d;;; la pràctic de control, enhe les

causes del qual es

La llei tg I zotsja preveu:

1. De forma específica, i entre els continguts de publicitat activa, que s'identifiquin
les personeJresponsables, el seu perfil i la seva trajectòria professional (artícle

6.r).

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

siguin acõssibles aquelles dades que p"rmetin la identificació, 8rra1 estiguin
rJlacionades amb l'drganització, el funóionament o I'activitat pública de l'òrgan
(article rs.z).

En conseqüència, suggerim que sigûi mo conteqPþ
expressarient qú" Ëî dades reg"istrals Portal de
trånsparènci. ¿" la Generãlitat, següent o

equivalent:

a En quedarien al marge les societats mercantils en el capital social de les quals la participaciÓ, directa o

indirecta, no superi el50Yo (article2.l g) Llei t912013).
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Effi

Per tant la previsió continguda en el preeepte ara comentat no pot ser entesa cotn 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 serpúbliques no siguin exeessives, dacord ambel príncipi de
proporcionalitat.

Barcelona, 3o de setembre de

Òscar Roca Safont
Cap d'À"rea de legislació
i assumptes jurldics
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annex 17

m Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Coneixement
Assessoria Jurldica

Nota relativa a la proposta d'Ordre per la qual es regula el Registre del sector
priblic de la Generali.tat de Gatalunya

D'acord amb el que disposa la lnstrucciô 112012, pel qual s'estableix el procediment
d'elaboració i tramitació de les disposicions de caràcter general, en I'apartat segon,
relatiu a la tramitació inicial per l'Assessoria Jurídica del Departament, s'estableix que
un cop I'Assessoria Jurfdica hagi validat les memòries, les han de signar efs òrgans
competents de les unitats directives proposants de la disposició i els originals s'han de
trametre a la Secretaria General perquè els traslladi a I'Assessoria Jurídica.

Aixf, un cop examinat el text de la disposició i de les memòries trameses, aquesta
Assessoria efectua les següents observacions:

Procediment

La tramitació d'aquest projecte de decret ha de seguir tots els requisits previstos al
Títol lV de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

L'article 61 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, disposa que el procediment d'elaboració
d'un projecte de disposició reglamentària s'inicia a proposla del departament
competent en la matèria del projecte i I'article 62 de la citada llei prescriu que la
tramitació d'un projecte de disposició regfamentària correspon a la unitat directiva
corresponent del departament proposant, en aquest cas la Direcció General de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Expedient del projecte de disposició reglamentària.

Aixf mateix, de conformitat amb l'article 64 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim
jurldic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya disposa que
I'expedient del projecte de disposíció reglamentària ha de constar dels documents
següents:

Una memòrla general, que ha de contenir com a mínim, la justificació de la necessitat
de la disposició reglamentaria i I'adequació als fins que es persegueixen; el marc
normatiu en què s'insereix; una llista de les disposicions afectades i una taula de
vigències i derogacions resultants; la competència de la Generalítat sobre la matèria i
la relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit
d'audiència i, siescau, sotmetre I'expedÍent a informació publica.

Examinat el contingut de la memòria general de la proposta d'ordre, s'efectuen
consideracions en relació als apartats següents:

2.2Marc normatlu en què s'insereíx
Unicament precisar que I'habilitació per dictar aquesta Ordre es troba continguda
genèricament I'apartat 3 de I'article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat idelGovern.

Rambla de Catalunya, 19.21
08007 Barcelona
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m Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Coneixement
Assessorla Jurfdlca

2.5 Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar el
tràmlt d'audiència.

Els pronunciaments sobre la procedència de la realització dels tråmits d'informació
priblica i d'audiència de les persones i entitats interessades han de formar part del
contingut mlnim de la memòria general.

Si es té en compte la naturalesa, la composició i les funcions de la Comissió del Sector
Públic del Consell per a l'lmpuls i Ordenació de la Reforma de I'Administració definida
a I'article 3 del Decret 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Gonsell per a
l'lmpuls i I'Ordenació de la Reforma de l'Administració, no serà necessari el tràmit
d'audiència, atès que s'han efectuat les consultes necessàries en el procés
d'elaboració de la disposÍció.

Aquesta possibilitat de canalitzar indirectament I'audiència mitjançant òrgans
col.legiats ha estat admesa per la doctrina de la Comissió Juridica Assessora, i segons
es recull en el "Procediment d'elaboraciö de reglaments en la doctrina de la Comissió
Jurídica Assessol'a"es diu que '/a Co¡russió admet aquesta canalització, però sobre la
base d'una apreciació casuística, que requereix motivació. Cal que l'òrgan col'legiat
representi fofs e/s secfors afecfafs (que reflecteixi la "pluralitat dTnferessos en joc") i
que I'informe sigui emès per I'Òrgan que e/s integri a fofs ( i no, per exemple, per
comrssrbns permanents on no hi siguin tofs),"

I d'aftra banda, la referència que s'efectua al "tràmit d'audíència a/s secrefarls o
secrefâres generals de cadascun dels depaftaments en que s'organitza la Generalitat
de Catalunya", no és pròpiament el tràmit d'audiència que contempla I'article 67 de la
llei 2612A1Q, del 3 d'agost, de règim jurídic Í de procediment de les admínistracions
públiques de Catalunya, però la seva justificació rau en donar.a conèixer a tots els
Departaments la proposta d'ordre, atès el caràcter transversal de la mateixa, al
configurar-se el registre com un instrument que incorporarà totes les entitats del sector
ptiblic de la Generalitat.

Una memòria d'avaluació de I'impactø de les tresures proposades, que ha de
contenir com a mlnim,un informe d'impacte pressupostari, que quan la unitat directiva
que tramita la disposició reglamentaria consideri que aquesta no té cap incidència en
els pressupostos de la Generalitat, haurà de justificar de manera motivada l'absència
de despesa pública; un informe d'impacte econÒmic i social; un informe d'impacte
normatiu i un informe d'impacte de gènere.

Examinat el contingut de la memòria d'avaluació de la proposta d'ordre que ara es
objecte d'estudi, s'efectuen consideracions en relació als apadats següents:

3.1 I nfo rm e d' i m pacte pressuposfari

L'apartat 3 de I'afiicle 64 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, estableix que aquest lnforme
ha d'avaluar la repercussió de la disposició reglamentària en els recursos personals i

materials i en els pressupostos de la Generalitat, i també les fonts i els procediments
de finançamenl, si escau.

En l'informe que es conté a la memòria s'indica que I'execució de la disposició és
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m Generalitat de Catalunya
Departament d'Econom¡a i Goneixement
Assessoria Jurldica

assumible amb els recursos materials i personals que disposa la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i que en conseqtlència no incideix en els
pressupostos de la Generalitat. PerÒ per altra banda és diu que la posada en
funcionament del sistema informàtic suposarà un cost de 92.880 euros més lva.

En aquest supòsit, serà convenient incloure I'informe de la Direcció Generaf de
Pressupostos, atesa I'exigència de justificar adequadament la despesa prevista.

3.2 lnforme d'lmpacte econòmlc I social.

Aquest informe té per objecte avaluar els costos i els beneficis que implica el projecte
de disposíció reglamentària per als seus destinataris i per a la realitat social i

econòmica.

En aquest sentit, i tractant-se d'una norma que recull una eina d'autoorganització de la
Generalitat, en principi s'ha de dir que no té cap impacte sígnificatiu o directa sobre la
ciutadania, però sí que s'entén que comporta benefícis per I'administració des del punt
de vista d'aprofitament administratiu de la informació de les entitats que integren el
sector públic .És per això que seria recomanable que es revisés el contingut d'aquest
informe .

3.3 lnforme d'impacte normatlu

Aquest informe ha d'atenir-se als termes establerts en el Decret 106/2008, de 6 de
maig, de mesures per a I'elíminaciÓ de tràmits i la símplificació de procediments per
facilitar l'activitat econòmica i a la Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la
revisió de normativa amb incidència en I'activitat econòmica, aprovada mítjançant
I'Acord GOV/63/2010, de 13 d'abril, que determinen entre d'altres, la necessitat de
justificar I'opció normativa presa.

'Quant el seu contingut, si de I'anàlisi del projêcte normatiu es desprèn que no hi ha
impacte, com en el cas de la regulació projectada, la valoració s.obre la manca
d'impacte s'ha d'argumentar de forma motivada en I'informe -que ha de tenir caràcter
abreujat-, sense que pugui consistir en una mera justificació formal.

2
Es per això que seria recomanable que es completés el contingut d'aquest informe .

3.4Informe d'impacte de gènere.

Aquesta Assessoria considera que s'hauria de completar l'ínforme d'impacte de gènere
inclòs a la memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades, i fer referència
a que el projecte normatiu que s'analitza 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 10711987, de 13 de març, pel qual es regula l'tis de les llengües oficials per
part de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb I'objecte de promoure l'ús
d'un llenguatge simplificat i no discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada.

Una memòria de les oþseryacions í al.legacìons presenfades en els tràmits de
consulta interdepartamental, audiència, informació publica i informes, siescau, i també
de les raons que han dut a desestimar-les, si es elcas.
Rambla de Catalunya, 19-21 3

08007 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 4l



m Generalitat de Catalunya
Departament d'Economla I Gonelxement
Assessorla Jurfdica

Sol.licltud d'informes preceptius i facultatius:
. Caldrà incloure a l'expedient I'informe d'impacle pressupostari de la Direcció General

de Pressupostos, del Departament d'Economia i Coneixement, dè conformitat amb
l'article 3O.1 e) i f) del Decret 3812014, de 25 de març, de reestructuració flel
Departament d'Economia i Coneixement.. Serà necessari el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, ateses les
caracterfstiques de la disposició projectada. S'entén que aquesta queda
sotmesa al marc de les previsions contingudes als articles 8.2 b) de.la Llei
5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurfdica Assessora i 69 de la Llei
2612010, del 3 d'agost.

En relació al text de la disposició s'han efectuat els comentaris i les modificacions
proposades per aquesta Assessoria en el mateix text de l'ordre, que s'edjunta.

Barcelona, 4 de juliol de 2014

Vistiplau: 
ì--- ---¿ -

Mateo Canera

t -^\_

Anna Tona Garcfa
Advocada de la GeneralitatResponsable d'Assessoria

i lnformes en Matèria de Sectors Econòmics

V:TASGENERALIORDRES\2014\Ordre regislre sedor ptiblic\Nda valldació proposta d'ordro reglstres públics.door

Rambla de Gatalunya, 19.21
0E{þ7 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
Fax 93 316 21 41
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m Vigència: 2013

CIF: Q5856338H

Sol.licitud de Solu
de conformitat amb I'acord de Govern de la Generalitat de 30 de juliol de 2013, pel qual s'encarrega la prestació de solucions de
tecnologies de la informació i comunicacions al CTTI (publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6430 data 01.08.201 3)

Dades de la solució sol.licitada

Objecte (descripció detallada de conformitat amb els annexos corresponents)

! 1.0Gest¡óiComandament !2.0Soluc¡onsTlC X 3.0 serveis Tlc ! Serveis TIC Corporat¡us

Justificació de la necessitat
Prestació de solucions de tecnologies de la informació i comunicacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la lnformació de la
Generalitat de Catalunya

lmport total pressupost (segons detall annex):665.500,00 € (lVA inclòs)

Dades de la unitat sol.licitant

Nom de la unitat Departament d'Economia i Coneixement

Generalitat
de Gatalunya

Nom icognoms del/de Ia responsable

Olga Tomas Huerva

CPISR-I C Olga Tomás Huerva Hi:-
Signatura

Certificat d'existència de crèdit

Aplicació pressupostària
DD01 D /228000 1 00/1 250/0000

lnforme fiscalització (si escau)

Favorable Desfavorable

CPISR-l Francesc Cubel Creus
ÉËFær.EEdc¡

Þd/*r¡r'lJtd4,s

Resolució de l'òrgan competent
Resolc aprovar la sol.licitud esmentada per un import
de 665.500,00 €.

Càrrec: Secretari General Nom: Albert Carreras de Odriozola

6(Cìr,ey {3

Id, Depaftament/ Ent¡tat:

Número d'Expedient: o94ECO13FM.319

e Tlc /a CTII si escau)

fi Favorable

! Desfavorable

Observacions

CPISR-1 SILVIA GARRE

GUI
rk.+4bÈmd'l¡a*
ùl&@/F¡¡ti¡¡]trd'dìfr<¡eq
@qdff!É@

Prestació de serveis TIC- Fons de Maniobra (l 1 ) sota demanda aplicacions contra partida
DD. Cobreix l'execució de projectes específics segons es descriu a l'annex.

lmport
665.500,00 €

Número de la reserva

2000277934
Exercici pressupostari
2013

Localitat i data: Barcelona, 20 de desembre de 201 3

Acceptació de la sol.licitud

Localitat i data:

D¡rector Gerent
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la lnformació

CPISR-I C JORDI ESCALE CASTELLO I.

Localitat i data:

CPISR-'l C Albert Carreras de
Odriozola

Economia iConeixement

Dependència

094

Codi Client facturable Centre de cost Centre de cost GECAT

Departament d'Economia i Coneixement 13112/2013 Pàgina 1 de 3



[mffiÈ?å','H*
CIF: Q5856338H

Annex 1 - Relació de Solucions

Vigència: 2013
Id. Departament/ Entitat:

Número d'Expedient: o94ECO13FM.3t9

lniciatives del sistema econòmic financer, jocs i registres

SSFMO1 Fons de Maniobra

Total Anual s_lVA: 550.000,00 €

Pla de Facturació: Pla de Facturació segons execució

Departament d'Economia i Coneixement 13/12/2013 Pàgina 2 de 3



Vigència:2013
Id. Depaftament/Entitat:

Número d'Expedient: 094ECO13FM.319

Annex 2 - Resum de solucions per tipologia

TOTAL

Tipologia

550.000,00 €

Total anual s IVA

115.500,00€

IVA

665.500,00€

Subtotal Anual a IVA

Departament d'Economia i Coneixement 13/12/2013 Pàgina 3 de 3
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m Generalitat de Catalu nya
Departament d'Economia i Coneixement
Direcció de Serveis
Àrea de Tecnologies de la lnformació iles Comunicacions

Annex Sol.licitud de Solucions TIG 094ECOí3FM.3l9

Aquesta Sol'licitud de Solucions TIC és un pagament a compte al Centre de Telecomunicacions i

Tecnologies de la lnformació per a I'execució dels següents projectes:

¡ Definició dlun 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.
lmport previst: 181.500 Eur (lVA inclòs).

o STEP Fase 2.
lmport previst: 121.000 Eur (lVA inclòs).

o ' Actualització tecnològica del Kit de Empreses Públiques i el Deute (pas de la versió 4.7 a la
6.0). lmport previst: 181.500 Eur (lVA inclòs).

. Desenvolupament d'acords marc en el Registre Públíc de Contractes.
lmport previst: 60.500 Eur (lVA inclòs).

. Transformació tecnològica d'aplicacions del joc.
lmport previst: 121.000 Eur (lVA inclòs).

Per tal de portar el control d'aquests projectes, en el moment d'iniciar{os, l'Àrea TIC presentarà el pla
de projecte, amb unes fites de facturació associades a I'assoliment dels objectius marcats.

A mida que aquestes fites es vagin assolint i el Departament les accepti, el CTTI permetrà al
proveïdor responsable del projecte facturar les fites aprovades.

Fúd@tuteFffi¡

cPtsR-1 Mr.&Kñhb@:GE
&rÉlffihl
ld&Ltd¡@SILVIA äir:#"",ffi
or@ffi-l(<l@_G@

GARRE GUI*fffiãä"..*,
fô: æ1, l2 l7 ßl l!ì æ1b'

Barcelona, 12 de desembre de 2013.

Passeig de Gràcia, no 19, 7a planta
08007 Barcelona
Telèfon 93 316.21.'l.1
Telefax 93 552.81.99
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m Generalitat de Catalunya
Depadament d'Economia i Coneixement
Direcció de Serveis
Subdirecció de Recursos Humans,
Organització i Règim lnterior
Area d'lnnovació i Administració Electrònica

Ref: F0248/G0830

lnforme sobre el projecte d'Ordre per la qual es regula el Registre delsector públic de
la Generalitat de Gatalunya

Data: 1Bl0712014
Assumpte: Consulta relativa a l'adequació del Projecte en relació amb la protecció de les
dades de caràcter personal.

1. Objecte de I'informe

L'objecte d'aquest informe és l'anàlisi del projecte d'Ordre quant a les garanties que es
preveuen en eltext per a I'adequada protecció de les dades de caràcter personal que està
previst recollir itractar com a conseqüència de la creació del Registre del sector públic de la
Generalitat de Catalunya.
Addicionalment, és objecte d'anàlisi la consideració sobre I'existència d'habilitació suficient
per recollir les dades i per efectuar-ne el tractament tenint en compte la legislació vigent en
matèria de protecció de dades i les recomanacions de l'Autoritat de Protecció de Dades de
Catalunya, com a marc ampli de referència, i l'Ordre ECO/13712014, de 22 d'abril de
regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i

Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de determinats ens que en depenen o hi estan
vinculats, com a marc específic que determina I'estat actual de les habilitacions per a la
recollida i tractament de les dades de caràcter personal previstes en els fitxers declarats pel
Departament d'Economia i Coneixement.

2. Gonsideracions prèvies

En relació amb els fitxers declarats en I'Ordre ECO|137l2014 que regula els fitxers de
caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement:

2.1. A l'Ordre 8CO113712014, que regula els fitxers amb dades de caràcter personal al
Departament d'Economia i Coneixement consta l'existència delfitxer 17. Sector
públic, que té com a finalitat 'la gestió icontrolde /es entitats en què parficipa
directament o indirectament la Generalitat de Catalunya de manera majoritària, en
e/s seus aspectes jurídics, econòmics i fiscals, incloent /es dades referents a les
persones que ocupen càrrecs en e/s seus òrgans de govern'.

2.2. El fitxer esmentat declara que les persones i col'lectius afectats o obligats a
subministrar les dades són els representants de les entitats en què participa,
directament o indirectament la Generalitat de Catalunya de manera majoritària

2.3. L'òrgan responsable del fitxer esmentat en el paràgraf anterior és la Direcció
General del Patrimonide la Generalitat de Catalunya.

Rbla. de Catalunya, l9-21
08007 Barcelona
Telèfon 933162000
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Bef: F0248/G0830

2.4. El procediment previst per a la recollida de les dades de caràcter personal del fitxer
17. Sector Públic, d'acord amb el text de l'Ordre, ês 'mitjançant uns formularis
allotjats en una pàgina electrònica, a la que s'accedeix amb un codid'usuari i una
contrasenya'.

2.5. En la declaració del fitxer no està previst fer cap cessió de dades a tercers.

En relació amb la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de
caràcter personal i el Reial Decret 172012007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el
Reglament de desplegament de la Llei 15/1999:

2.5 La creació, modificació o supressió dels fitxers de titularitat pública només es pot fer
per mitjà d'una disposició general o acord publicats en el <Butlletí Oficial de I'Estat> o
diari oficial corresponent i en tot cas, la disposició o acord s'ha de dictar i publicar
amb caràcter previ a la creació, modificació o supressió delfitxer (art.52.1 i 2 del
Reglament).

2.6 Només poden ser considerades dades de caràcter personal les corresponents a
persones físiques (art. 3, Llei 15/1999).

2.7 La legislació de protecció de dades de caràcter personal no és aplicable als 'fitxers
que es limitin a incorporarles dades de les persones físiques que hi presfrn e/s seus
servers, consisfenfs únicament en el nom icognoms, les funcions o llocs exercits,
així com l'adreça postalo electrònica, telèfon i número de fax professionals'(art.2.2
del Reglament).

2.8 El principi de qualitat de les dades implica que homés poden ser objecte de
tractament /es dades que siguin adequades, peftinentsi no excessives en relació
amb les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut',
(art. 8.4 del Reglament).

3. Anàlisi del projecte d'Ordre

3.1 L'article 3 del Projecte preveu que l'àmbit d'aplicació del Registre s'estén a 'Les
entitats amb personalitat jurídica pròpia (...) en què directa o indirectament,
I'Administració de la Generalitaf dlsposa de la majoria de drets de vot en I'organ de
govern superior, o si la seva pafticipacio resulta majoritària en el capital socra/ (art.
3.1), però també a'les entitats pañicipades per I'Administracio de la Generalitat o per
les entitats del seu sector públic, en què directa o indirectament, la Generalitat
disposi de drets de vot no majoritaris en l'òrgan de govern superior, o en què la seva
participació en elcapital social no resultimajoritària' (art. 3.2). La recollida de dades
de les entitats previstes en el primer paràgraf no presenta cap problema, des del

Rbla. de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Telèfon 933162000
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Per tant, el Reglament és clar pel que fa a la necessitat de que la modificació formal
de la inscripció delfitxer és faci amb caràcter previ a la modificació del mateix, entesa
aquesta modificació com aquella que afecti qualsevol dels aspectes anteriors. No
obstant això, cal dilucidar si la modificació ja és efectiva en el moment en que
s'aprova la normativa on es fan constar les dades de caràcter personal que es té
previst recollir o si l'efectivitat d'aquesta modificació té lloc en el moment en que es
recull la primera dada de caràcter personal.

Una interpretació restrictiva ens portaria a considerar que des del mateix moment en
que s'aprova una norma on s'especifiquen les dades que conformen un determinat
fitxer, la modificació de factoja s'ha produit i que, per tant, hauria de comptar
prèvia ment amb I'autorització corresponent.

Una interpretació més àmplia, consistent amb la demanda de la unitat promotora, és
considerar que l'efectiva modificació del fitxer es produeix en el moment en que es
produeix la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal, recollida i

tractament que es podrien suspendre, pel que fa a les dades objecte de controvèrsia,
fins el moment que en que es compti amb la corresponent autorització i considerar
que aquesta suspensió constitueix un procediment adequat en el marc de la
protecció de dades de caràcter personal.

Per valorar aquesta darrera possibilitat cal tenir en compte que l'article 44 de la Llei
orgànica 15/1999, on es tipifiquen els tipus d'infraccions, determina en el seu apartat
3 que:

"3. Són infraccions greus:
a) Crear fitxers de titularitat pública o iniciar la recollida de dades de caràcter
personal per als mateixos fitxers, sense l'aùtorització de disposició general,
publicada en el Butlletí Oficial de I'Estat o eldiarioficialcorresponent."

Caldria, per tant, considerar que la mera aprovació de la normativa que regula el
registre no crea, per se, un nou fitxer amb dades de caràcter personalja que el fitxer
que dóna cobertura a la recollida de determinades dades de caràcter personal
relacionades amb una part de les entitats previstes en el projecte d'Ordre (17. Sector
públic), forma part de I'Ordre ECO/13712014,|a qual va ser publicada en el DOGC de
data 5 de maig de 2014, i que la modificació de la finalitat, usos i origen de les dades
que.es deriva de la nova regulació no equival a una creació.

Tanmateix, caldria també garantir que no es produirà la recollida de les dades
caràcter personal no autoritzades en elfitxer actualment inscrit fins que no s'aprovi i

publiqui la corresponent adaptació del tilxer 17. Sector públic ala nova finalitat, usos i

origen de les dades. Aquesta adaptació s'haurà de fer efectiva mitjançant la
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modificació de I'actual Ordre que regula els fitxers amb dades de caràcter personal al
Departament d'Economia i Coñeixement.

La modificació delfitxer de dades de caràcter personal assenyalat implica la
modificació parcial de l'Ordre 8CO113712014, de 22 d'àbril de regulació de fitxers que
contenen dades de caràcter personaldel Departament d'Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya ide determinats ens que en depenen o hiestan vinculats
i ha de ser instada per la unitat promotora, mitjançant escrit adreçat a la Direcció de
Serveis.

4. Conclusions

Per tant, la valoració que es fa del Projecte d'Ordre és que no resulta incompatible amb la
legislació actual en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sempre i quan es
tinguin en compte totes les consideracions expressades anteriorment.

CPISR-1

Miquel
Vecino
Cubero

F¡mado d¡9¡talmente por CPISR-l

M¡quel Vecino Cubero
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givenName=M¡quel,
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M¡quel Vecino cubero
F<ha: 201 4 07.23 l 2:26i12 +02' OO'

MiquelVecino
Cap de l'Àrea d'lnnovació iAdministració Electrònica
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lnforme de valoració de les modificacions sobre el projecte d'Ordre per la qual es
regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Gatalunya i la memòria general
adjunta (aspectes relatius a la protecció de les dades de caràcter personal)

Data:2210712014
Assumpte: Consulta relativa a l'adequació del Projecte en relació amb la protecció de les
dades de caràcter personal i valoració de les consideracions fetes per la unitat promotora
respecte la protecció de les dades de caràcter personal

1. Objecte de I'informe valoratiu

L'objecte d'aquest informe és valorar el nou Projecte d'Ordre per la qual es regula el

Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya i la llremòria adjunta, des de la
perspectiva de l'adequació a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de

caràcter personal i a la seva correcta aplicació.

2. Antecedents

Sobre aquest tema hi ha un informe previ (de data 1810712014) en que s'analitzava la versió
anterior del Projecte d'Ordre (V04.03 de 09.07.2014). Aquell informe es va trametre a la
unitat promotora la qual ha incorporat algunes de les recomanacions que es feien en el nou

text del Projecte d'Ordre (V04.007 de 18.07.2014). La no incorporació de la resta de

recomanacions es justifica en la memÒria general que ha elaborat la unitat promotora amb
data 21 de juliol de 2014.

3. Consideracions sobre la nova proposta

3.1 El nou redactat del Projecte d'Ordre incorpora alguna de les recomanacions que

s'extreuen de les conclusions de I'anterior informe, de 18 de juliol de 20'14, sobre els

aspectes de protecció de les dades de caràcter personal derivats de la creació del

Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya ijustifica, en la memòria que

s'adjunta, la no incorporació d'altres adduint I'anterioritat delfitxer ja declarat a la
regulació del Registre i la necessitat de garantir un funcionament adequat en el

tractament informàtic de les dades.

3.2 La nova redacció de la disposició addicional primera del Projecte d'Ordre incorpora,

de manera genèrica, el compromís amb "l'adequada garantia de confidencialitat i

protecció de les dades de caràcter personal" d'aquelles dades que es trametin per

mitjans alternatius als previstos en el nou sistema informàtic, mentre aquest no és

Rbla. de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
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operatiu. Aquest redactat es considera adequat a la recomanació que es derivava de
la tercera conclusió de I'anterior informe.

3.3 Respecte la necessitat de declarar la modificació delfitxer que actualment dóna
cobertura a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal que es derivin
de la implementació del Registre (fitxer 17. Sector públic, de l'Ordre ECO/137/2014,
de 22 d'abril de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de
determinats ens que en depenen o hi estan vinculats),la unitat promotora proposa
l'actualització del fitxer un cop estigui vigent l'Ordre que ha de regular el Registre del
sector Públic de la Generalitat.

En aquest sentit, cal fer referència al Reglament de desplegament de la Llei orgànica
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal que diu textualment en el seu
article 52:

"1. La creació, modificacró o supressió dels fitxers de titularitat pitblica només es pof fer per
mitjà d'una disposició general o acord publicats en el <Butlletí Oficial de l'Estat> o diari oficial
corresponent.
2. En tot cas, la dtsposicló o acord s'ha de dictar i publicar amb caràcter previ a la creació,
modificació o supressó del fitxer."

l, en el seu article 54, el Reglament assenyala que

"1. La disposició o acord de creacio del fitxer ha de contenir e/s aspecfes seguenfs:
a) La identificació delfitxer o tractament, que ha d'indicar-ne la denominació, així com
la descripció de la finalitat i usos previstos.
b) L'origen de /es dades, amb indicació del col'lectiu de persones sobre /es guals es
pretén obtenir dades de caràcter personal o que estiguin obligats a subministrar-les,
el procediment de recollida de /es dades i la seva procedència.
c) L'estructura bàsica del fitxer, mitjançant la descripció detallada de /es dades
identificatives, i si sþscau, de /es dades especialment protegides, així com de les
resfanfs categories de dades de caràcter personal que hiestan incloses i e/ sisfema
de tractament utilitzat en la seva organització.
d) Les comunicacions de dades previstes, on s'indiquin, si sþscau, els destinataris o
categorie s de de sti n atari s.

e,) Les transferències internacionals de dades prevl'sfes a tercers pai'sos, amb
indicació, si sþscau, dels paisos de destí de /es dades.
f) Els òrgans responsables delfitxer.
g) Els servers o unitats davant els quals es puguin exercir e/s drefs d'accés,
rectificació, cancel' lació i oposició.
h) El nivellbâsic, mitjà o alt de seguretat que sigui exigible, d'acord amb el que
estableix el títol Vlll del present Reglament."
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punt de vista de la protecció de les dades ja que el fitxer declarat en I'Ordre
ECO\13712014 (17. Sector públic), regula explícitament la recollida de les dades en

aquestes entitats tant pel que fa a la finalitat i usos previstos així com pel que fa a les
persones i col.lectius afectats o obligats a subministrar les dades (consideracions
prèvies 2.1 i 2.2). Tanmateix, la finalitat del fitxer és taxativa, en el sentit, que no
preveu finalitat o usos per a la recollida de les dades en que la participació de la
Generalitat no sigui majoritària.
Per tant, des del punt de vista de la protecció de les dades de caràcter personal,

existeix habilitâció per recollir les que corresponen a les entitats participades en que

la participació sigui majoritària però no per recollir dades personals d'entitats
participades minoritàriament. En aquest cas, caldria bé modificar l'Ordre actual de
regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament,

amb caràcter previ a la recollida de les dades, bé no preveure la recollida de dades
de caràcter personal (veure consideració prèvia 2.7) en el cas de les entitats amb
participació minoritària de la Generalitat de Catalunya.

3.2 L'article 10 del Projecte regula I'accés al Registre iespecifica que serà lliure 'sens

perjudicide la protecció de /es dades de caràcter personal d'acord amb la legislacio
vigent'. Es considera que aquest redactat comþleix amb els requisits mínims exigits
per garantir la protecció de les dades de caràcter personal.

3.3 La disposició transitòria primera estableix que 'fins la posada en marxa del suport
informàtic de comunicació, la tramesa de dades idocumentació s'adreçaran a la
Direccio General del Patrimoni'. En aquest sentit cal recordar que el procediment
previst en I'Ordre de regulació ECO/1 3712014, per a la recollida de les dades, és el
que s'assenyala en la consideració prèvia 2.4.Tanmateix, elfet de que no es disposi

del sistema informàtic inicialment previst i declarat per a la recollida de les dades no

ha de ser necessàriament un obstacle insalvable per a la recollida, sempre i quan es
pugui garantir, mitjançant el mètode alternatiu que en tot cas ha de tenir caràcter
provisional, un nivell similar de garantia, confidencialitat i protecció de les dades que

es trameten. En aquest sentit, la redacció de la disposició transitòria resulta massa

indeterminada i convindria ser més precís quant als aspectes de la tramesa que
puguin afectar la protecció de les dades personals mitjançant l'especificació del

mètode per a la tramesa i el mitjà o mitjans alternatius alformulari declarat que es
proposen.

3.4 Pel que fa a I'Annex 1. Contingut de les dades bàsiques que s'han de recollir (...), on

s'especifica l'estructura d'informació del Registre, en els seus apartats i) ij), on es
determinen les dades referents a les persones representants o designades en l'òrgan
de govern superior i les dades de les persones administradores o membres del
Consell d'Administració de les societats mercantils, convé fer esment al que

s'assenyala en la consideració prèvia 2.8 respecte del principi del qualitat de les

dades recollides. La correcta aplicació d'aquest principi reclama recollir només i
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exclusivament aquelles dades que són necessàr¡es per a complir amb la finalitat i els
usos previstos en el fitxer i no recollir aquelles que, per costum o en previsió d'usos
indeterminats en elfutur, però no previstos en la norma, es recullen habitualment.
En aquest sentit, el DNI és una dada que es recull en la majoria de formularis sense
que la finalitat o els usos declarats per al fitxer que habilita el procediment ho
justifiquin i essent sovint la única dada, del conjunt de dades que es recullen, que es
pot considerar dada de caràcter personal. En el cas concret del Registre, i sense
qüestionar la utilitat que la recollida del DNI pugui tenir per una més ràpida i més
eficaç gestió informàtica dels registres, la eliminació del DNI de les dades que

n'haurien de formar part situaria el Registre dins del supòsit comentat a la
consideració prèvia 2.7 .

4. Conclusions

4.1. El fitxer anomenat Sector Públic, declarant en l'Ordre ECO/13712014, habilita per a
la recollida de les dades proposades en el projecte d'Ordre per la qual es regula el
Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya en el cas d'aquelles entitats
en que la participació de la Generalitat de Catalunya sigui majoritària. No habilita,
però, la recollida de les dades personals dels representants, membres dels òrgans
de govern, administradors o similars d'aquelles entitats en què la participació sigui
minoritària.

4.2. L'exclusió de la recollida del document nacional d'identitat situaria elfitxer fóra de
I'abast de la legislació de protecció de dades de caràcter personal i, per tant, no li
serien d'aplicació els principis i limitacions continguts en aquesta Llei.

4.3. La provisionalitat en el mètode de tramesa de dades, mentre no estigui disp'onible el
suport informàtic no impedeix per si sola la recollida tot i que, per tal de guardar les
degudes garanties, seria convenient formular de manera més precisa (esmentant o

detallant en la mesura del possible el procediment i els suports) la tramesa de les
dades a la unitat directiva que les recull.

Un cop analitzat el text del projecte, i des del punt de vista de la protecció de les dades de
caràcter personal que eventualment es puguin recollir per a la creació del Registre, no hi ha
cap altra consideració a fer.
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Benvolguda directora,

Estem impulsant la publicació de I'Ordre per la qual es regula el Registre del sector
públic de la Generalitat de Catalunya. Entre les dades que I'Ordre preveu recollir hi
figura el número del document nac¡onal d'identitat dels representants de
l'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic, o designades
per aquestes.en l'òrgan superior de I'entitat.

D'acord amb l'informe emès pel cap de l'Àrea d'lnnovació iAdministració Electrònica
atenent la consulta relativa a l'adequació del projecte d'Ordre en relació amb la
protecció de les dades de caràcter personal, "El fitxer anomenat Sector Públic,
decfarat en f'Ordre F:CO113712014, habilita per a la recollida de les dades
proposades en el projecte d'Ordre pel qual es regula et Registre en el cas d'aquelles
entitats en què la participació de la Generalitat de Catalunya sigui majoritària. No
habilita, però, la recollida de les dades personals dels representants, membres dels
òrgans de govern, administradors o similars d'aquelles entitats en què la participació
sigui minoritàría."

Aixl mateix, I'informe evidencia que "En aquest cas, caldria bé modificar I'Ordre
actual de regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del
Departament amb caràcter previ a la recollida de dades, bé no preveure la recollida
de dades de caràcter personal (veure consideració prèvia 2.7) en el cas de les
entitats amb participació minoritària de la Generalitat."

Atenent aquestes consideracions, i per tal de no aturar el procediment d'elaboració
del projecte d'Ordre, que precisa, entre altres un perlode d'informaciÓ ptiblica i

I'informe de la Comissió Jurldica Assessora, s'ha inclòs al projecte d'Ordre un
disposició transitòria per tal que no es recullin el número de DNI pels supòsits de
representants o membres d'entitats amb participació minoritària de la Generalitat.
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Gran Ma de l€s Corls Câtalan€s, 635
08OlO Barc€þna
Telè|m93316ã)@
Tolefax &1316 22,{6

I ?-õ.



[D 8sUr,i',1il,$%?t'slîHä ¡ con"ixement
Direccló General del Patrlmonl
de la Generalltat de Catalunya

Tanmateix, entenem que el més indicat és sol.licitar-vos que inicieu, tant aviat com
resulti possible, la tramitació de la modificació parcial de I'Ordre ECO/13712014 ,de
22 d'abril, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del
Departament d'Economia I coneixement de ra Generaritat de Catalunya i de
determinats ens que en depenen o hi estan vinculats, en et sentit que amplii el seu
àmbit subjectiu als representants, membres dels òrgans de govern, administradors o

d'aquelles entitats en guè la participació sigui minoritària.

cordialment,

Salvador Estapé iTriay
Director general

Barcelona ,25 de de2014

Gran Yia da þs Cots Catahms. O3S
æOl0Barcolona
Telèfon fr|316 ã! fXt
Telefax *l 3lG 22.16
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Benvolgut conseller,

En relació amb la sol.licitud d'informe de la Proposta d'ordre per la qual
es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, us
fem arribar, adjunt, el corresponent informe de I'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, emès d'acord amb el que disposa l'article 5.m de la
Llei 3212O10, de l'1 d'octubre, de I'Autoritat.

Cordialment,
i :,t:,; .¡ I i i.;i- ,i: l-,ìi..ilr,ri ¡ .
., . 1i l.l ,.;;i ,j'[,-¡¡11.. ,¡¡ 1

!. "1; ¡ 
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M. Àngels Barbarà i Fondevila
Directora

Barcelona, 4 de setembre de 2014

D'acord amb l'arlicle 5 de la l-lsl orgânica l5/lggg, ds 13 do des€mbre, de protocc¡ó de dad€s d€ caràcl€r personal, us
¡nform€n que amb la l¡nalilât de ¡ramilar l'¡nform€ coffesponenl, þf dades de caràcler persmal s'lnclouen en ol l¡Lx€r
'lnloÍnos êlsborâls p€r I'Autor¡lat', rcgulât mil¡ançânl Rêiohrció de 2 de novernbro do ã)10, per la qual ss regulen el9 l¡tr€rs
dê dades dê câråclcr personal de l'Aulorital Catalrna de Prolecció do Dados (DOGC núm 5758. do lE. t I . t0). La peßma
al€cladå podrå êxerc¡r els drels d'acoés, rectilicacló, canc€l'lació I opos¡ció dåvanl el responlablc d6l litxor. h D¡r€cció dê
l'Aulorital Celahna de Protecció de Dad€s. carer Llrcuna, núm. 166, 7¡ planla, Barceþna (O8Ol8r.
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lnforme en relació amb la Proposta d'ordre per la qual es regula el Reglstre del
sector públic de la Generalitat de Catalunya

Es presenta a I'Autoritat Catalana de Protecció de Dades la Proposta d'ordre per la qual
es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, per tal que
I'Auloritat emeti el seu parer al respecte,

La Proposta d'ordre consta d'un preàmbul, onze aûicles, dues disposicions transitòries,
dues disposicions finals i un annex.

S'adjunten a la proposta les corresponents Memòria general i Memòria d'avaluació
d'impacte.

Examinada la proposta, ivist I'informe de l'Assessoria Jurídíca, s'informa el següent:

De conformitat amb allÒ establed a I'article 5.m) de la Llei 3212010, de l'1 d'octubre, li

corespon a I'Autoritat Catalana de Protecció de Dades emetre informe, amb caràcter
preceptiu, sobre els projectes de disposicions de caràcter general de la Generalitat de
creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal, i sobre les
disposicions que afectin la protecció de dades de caràcter personal.

L'article 8.2.f)de la Llei 3212O1O, de l'1 d'octubre, disposa que ésfunció de la directora
de l'Autoritat emetre informe, amb caràcter preceptiu, dels avantprojectes de llei, dels
projectes de disposicions normalives que elabori el Govern per raó d'una delegació
iegislativa i dels projectes de reglaments o disposicions de caràcler general que afectin la
protecció de dades de caràcter personal.

En conseqüència, el present informe s'emet en base a les esmentades previsions dels
articles 5 i I de la Llei 3212010, de l'1 d'octubre, de I'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.

il

D'acord amb I'adicle 1 de la proposta d'ordre que se sotmet a informe, el Registre del
sector públic de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el Registre) té per objecte
inventariar la totalitat d'ens instrumentals de I'Administració de la Generalitat, així com el

conjunt de les seves participacions en allres entitats (apartat 1),

Segons I'article 3 de la proposta d'ordre, són objecte d'inscripció en eldit Registre:

- "Les entitats amb personatitat jurtdica pròpia creades en l'àmblt competencial de
I'Administració de la Generalital, i aquelles en què dírecta o indirectament la
Generalitat disposa de la majoria de drets de vots en l'òrgan superior, o si Ia seva
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participació resulta majoritària en elcapitalsocíal" (apartat 1). S'inclou, en aquest
sentit, una classificació d'aquestes entitats.

- "Les entitats participades per l'Administració de la Generalitat o per les entitats del
seu sector públic en què directa o indirectament la Generalitat disposi, en el seu
conjunt, de drets de vot no majoritarìs en l'òrgan de govern superior, o en què la
seva parlicipació en el capital social no resulti maioritària" (apartat 2).

Ateses aquestes previsions, cal fer avinent, d'entrada, que la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), estén el seu àmbit
d'aplicació a les persones físiques o als col.lectius de persones flsiques sobre les quals
es pretén oblenir dades de caràcter personal, quedant fora del control de la legislació de
protecció de dades, per tant, la informació que es refereix a persones jurfdiques, tret que
aquesta informació objecte de tractament faci referència a les persones flsiques que
actuen en representació d'aquestes persones jurldiques (article 2).

Per tant, en el cas examinat, la informació relativa a les entitats del sector públic i a les
entitats par-ticipades, en tractar-se de persones jurfdiques, resta fora de l'àmbit de
protecció de la normativa de protecció de dades, tret aquella relativa a les persones
ffsiques que actuen en reBresentació seva.

Dit aixö, a continuació s'analitzen únicament aquells articles de la proposta d'ordre que
poden tenir incidència en l'àmbit del dret a la protecció de dades de caràcter personal.

lf¡

L'article 4 de la proposta d'ordre estableix que la inscripció en el Registre, així com
I'actualització o rectificació de dades, de les entitats del sector prlblic de I'Administració
de la Generalitat i de les entitats participades es durà a terme per mitià d'una sol.licitud
presentada a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per la
persona representant legal de I'entitat o, en el seu cas, pel secretari general del
departament al qual hi estigui adscrita o s'hi relacioni (apartats 1 i 2).

D'acord amb l'article 7 de la proposta d'ordre, en aquesta sol.licitud, que haurà d'anar
acompanyada de la documentació acreditativa pertinent (article 4.2 de la proposla),
caldrà fer-hiconstar les dades bàsiques seguents:

1. Número de registre.
2. Departament d'adscripció.
3. Via de participació.
4. Grau de participació.
5. Naturalesajurfdica.
6. Entitatindependent.
7. ldentificació social.
8. Dades de participació en f'òrgan de govern superior.
9. Persones representants o designades en l'òrgan de govern superior
10. Organitzacíó de I'administració de les societats mercantils.

Aquestes dades es descriuen a I'annex 1 de la proposta d'ordre, de les quals convé
deslacar, als efectes que interessen en el present informe, les establedes als apartats I i

10.
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D'acord amb I'apartat 9 "Persones representants o designades en l'òrgan de govern

superio/' de I'annex 1, en el Registre shnotarà "les persones llsiques representants de
fAdninistració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públíc, o designades per
aquestes en l'òrgan de govern superior de l'entital" (apartat 1).

Aixl mateix, es farà constar "sí Ia persona membre de I'òrgan de govern superior de
l'entitat ho és en raó de I'exercici de càrrec o per lloc de treball ocupat, o en el seu cas,

en raó d'una designació potesîatíva per òrgan competent, i s'anotarà en el Registre el
càrrec o tloc que ocupa a Ia Generalitat" (apariaT?).

En concret, les dades registrals d'aquestes persones inclouran "el nom i cognoms, el
número dei document nacìonald'ideniitat (DNt), el cànec o funció exercida en l'òrgan, la
data d'inici de vigència com a membre, i si escau, de línalització"(apartat 3).

D'acord amb l'apartat 10 "Organítzació de I'administració de les societats mercantils' de

l'annex 1, les d'ades de les societats mercantils anotades en el Registre inclouran '/a
relació i identilicació de les persones administradores o membres del Consell

d'Administració (...)" (apartat 2) i, en el cas que siguin una persona iurídica, s'identificarà

també "la persona flsÍca representant d'aquesta" (apartat 3)'

En concret, la identificació dels administradors o membres del 
'consell d'administració

persones ffsiques. i, en el seu cas, els representants legals, inclourà "el nom i cognoms,
'el 

número del doc,ument nacional d'identitat (DNI), el càrrec, Ia data de nomenament i
durada, i si escau, el càrrec o lloc de trebalt que ocupi a la Generalitat" (aparlal4l.

IV

D'acord amb el que s'ha exposat, cal dir que, en la mesura que la gestió.i tramitacíó de

les sol.licituds d'inscripció en el Registre comporta el lractament d'un conjunt determinat

d'infotmació, que inciou dades de caràcter personal de persones ffsiques (membres,

segons el cas, de l'òrgan de govern de I'entitat o del consell d'administració,
adñrinistradors i personeJque actuén en representació legalde persones iurfdiques), es

consideren aplicables en el present cas els principis i obligacions de la LOPD'

En aquest sentit, cal fer referència, entre d'altres obligacions, a la necessilat de comptar

amb un fitxer de dades personals que legitimi eltractament d'aquestes dades (article 20

LOPD).

La disposició final segona de la proposta d'ordre fa referència, en aquest sentit, al fitxer

"sector públíC'previsien I'Ordre ECOl137t2O14, de 22 d'abril, de regulació de fitxers que

contenen dadeð de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement de la
Generalital de Catalunya i de determinats ens que en depenen o hiestan vinculats.

D'acord amb aquesta Ordre ECO113712014, la finalitat del dit fitxer "Sector públiC' ês "la
gestió i controlãe les entitats en què participa directament o indirectament la Generalitat
"de 

Catalunya de manera majoritària en els seus aspectes iurfdics, econòmics i fiscals,

íncloent leó dades referents a les persones que ocupen càtecs en els seus òrgans de
govern",

A tal efecte, es preveu recotlir les dades identificatives relatíves al nom i cognoms,

DNI/NIF/NIE, adréça postal i electrÒnica, i telèfon, aixf com la dada d'ocupacìó laboral

relativa al càrrec, óelé afectats (apartat estructura bàsíca del fitxer i descripció del tipus
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de dades (article 20.2.d) LOPD)). Aquestes dades coincideixen amb les establertes als
apartats 9.3 i 10.4 de I'annex 1 de la proposta d'ordre a què s'ha fet referència.

Assenyalar, en aquest punt, que el fet de recollir la dada relativa al DNI o NIE dels
afectats compoda que no resulti d'aplicació en el present cas I'article 2.2 del Reglament
de desplegament de la LOPD (RLOPD), aprovat pel Reial decret 172012007, de 21 de
desembre. Aquest article estableix que "aquest Heglament no és aplicable als
tractaments de dades reterides a persones jurfdiques, nì als filxers que es limitin a
incorporar les dddes de les persones ffsíques que hiprestin els seus serueis, consistents
únícament en el nom i cognoms, les funcions o llocs exercÍts, aix[ com I'adreça postal o
electrònica, telèfon i número de fax professionals".

Dit aÍxò, tenint en compte gue, com s'ha vist, en el Registre també seran objecte
d'inscripció "les entltats parlicipades per I'Administració de la Generalitat o per les entitats
del seu sector púbtic en què directa o indirectament la Generalitat disposi, en el seu
conjunt, de drets de vot no majoritaris en l'òrgan de govern superior, o en què la seva
particípació en el capital social no resulti majoritària" (article 3.2 de la proposta), per tal
que aquest fitxer "Sector públic" doni cobertura als tractaments de dades personals que
es deriven de I'aprovació de l'ordre que ara s'examina, caldrà introduir-hi algunes
modíficacions.

Aixf, en relació amb els apartats relatius ala finalitat delfitxer (article 20.2.a) LOPD) i a
les persones í col'lectius afectats o obligats a subministrar les dades (article 2O.2.b)
LOPD), caldrà incloure una referència també a les entitats en què la Generalitat de
Catalunya participa, directament o indirectamenl, de manera "minoritària".

A més, pel que fa al dit apartat de persones icol'lectius afectats o obligats a subministrar
les dades (article 20.2.b) LOPD), podria aprofitar-se I'avinentesa per concretar-hi que
també s'inclouen, com a tals, los persones que ocupen els òrgans de govern d'aquestes
entitats, atès que actualment s'estableix que ho són 'þls representants de les entitats en
què parlicipa directament o indirectament la Generalitat de Catalunya de manera
majoritària".

Un cop aprovades les modifícacions escaients del fitxer "Sector públiC', cotrespon al
responsable notificar aquestes modificacions del fitxer en el Registre de Protecció de
Dades de Catalunya (articles 11,2 Llei 3212010 i 130 RLOPD).

Dit això, cal fer esment a les previsions concretes de la citada disposició final segona de
la proposta d'ordre, segons la qual "l'entrada en vigor de l'apartat 9.3 de I'annex I
d'aquesta Ordre en relació amb el número del DNI de les persones representants,
membres dels òrgans de govern, adminístradors o similars de les entitats expressades a
I'article 3.2, en què la participació de la Generalitat sigui minoritària, es produirà quan
s'aprovi la modificació del lítxer l7 titulat "Sector públic" recollit a l'Odre ECO/|37/2014,
de 22 d'abril, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ide determínats
ens que en depenen o hiestan vinculats."

D'aquesta previsíó es desprèn que, en la mesura en què no es produeixi la modificació
del fitxer "sector pribliC'-s'entén que en el sentit exposat-, no es procedirà a la recollida i

tractament de la dada relativa al número del DNI de les persones representats membres
dels òrgans de govern, administradors o similars de les entítats en què la Generalitat de
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Catalunya partlcipa, directament o indirectament, de manera no majoritària, però sl,
s'entén, la resta d'informació personal descrita en I'apartat 9.3 de l'annex 1.

Assenyalar que, en atencíó a les persones a què es fa referència, caldria incloure en
aquesta disposició final segona una referència a I'apartat 10;4 de I'annex 1 de I'ordre,

v

L'afiÍcle 1,3 de la proposta d'ordre estableix que el RegÍstre té caràcter públic,
configurant-se com a eína de suport a l'organització i a la gestió patrimonial de la
Generalitat.

Per la seva part, I'artícle 10 de la proposta d'ordre concreta que "/es inscripcions
registrals que conté el Registre són de lliure accés per a qualsevol peßona que ho
sol'liciti, sens perjudíci de la protecció de les dades de caràcter personal d'acord
amb la legíslació vlgent".

En relació amb aquesta previsió calfer les consideracions següents:

D'entrada, cal valorar positivament la referència feta a la normativa de protecció de
dades personals, atès que el fet que un registre siguí públic no sígnifica necessàriament
que les dades personals o la informació que en ell s'hi conté (en aquest cas, la
informació personal que consti en les inscripcions registrals) esdevingui també pública i,
per tant, de lliure accés per a qualsevol persona.

Si es té en compte la finalitat del Registre, aíxò és inventariar la totalitat d'ens
instrumentals de I'Administració de la Generalitat, així com les seves participacions en
altres enlitats (arlicle 1.1 de la proposta), s'entén que la publicitat del Registre podtia
limitar-se a la relació d'aquestes entitats que conformen el sector públic de la Generalitat
de Catalunya. Tractant-se, per tant, d'informació referent a persones jurfdiques, exclose
de l'àmbit d'aplicació de la LOPD, no hi hauria inconvenients en preveure que aquesta
fos accessible per qualsevol persona.

Ara bé, en atenció a la informació personal que constarà en les inscripcions registrals
(especificada a I'annex 1 de la proposta), no es pot descartar que la publicitat del
Registre abasti també dades de caràcter personal. Sent aixf, caldrà tenir present que
I'accés a la dita informació haurà de respectar el règim establert, amb caràcter general,
sobre les comunicacions de dades a f'article 11 dsla LOPD. És a dir, caldrà comptar
amb el consentiment de I'afectat o, en el seu defecte, amb la concurrència d'habilitació
en una llei o norma amb rang de llei.

En aquest sentit, cal fer referència a la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurfdic
de les administracions pribliques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), que
regula el règim generald'accés a registres iaxius.

D'acord amb aquesta llei es regeixen per les seves disposicions específiques, entre
d'altres, els regislres de caràcter públic l'ús dels quals estigui regulat per una llei (article
37.6.e)).

En aquest cas, a manca de regulació especffica (la Llei 1212004, de 27 de desembre, de
mesures financeres, només disposa, en el seu article 19; Çue el Registre té caràcter
públic i que es regula per la normativa aplicable amb caràcter general als registres de la
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Generalitat), l'accés al Registre haurà de realitzar-se de conformitat amb les previsions
estaþlertes a la resta d'apartats de l'article 37 de la LRJPAC.

En concret, aquest precepte legal disposa que els ciutadans tenen dret a accedir als
registres i als documents que formín paft d'un expedient i es trobin en els arxius
administratius sempre que aquests expedients corresponguin a procediments acabats en
la data de la sol.licitud (apartat primer). Així mateix, disposa que I'accés als documents
que continguin dades referents a la intimitat de les persones està reservat a aquestes
(apaftat segon) i que I'accés als documents de caràcter nominatiu que, sense incloure
altres dades pertanyents a la intimitat de les persones, figurín en els procediments
d'aplicació del dret, llevat dels de caràcter sancionador o disciplinari, i que, en
consideració al seu contingut, es puguin fer valer per a I'exercici dels drets defs
ciutadans, a més de poder ser exercit pels seus titulars, ho pot ser per terceres persones
que acreditin un interès legítim i directe (apartat tercer).

D'acord amb aquesta normativa podrien tenir accés a la informació personal continguda
en les inscripcions registrals, a més de les persones títulars de les dades, les persones
que sol.licitessin I'accés i acreditessin tenir un interès legftim i dírecte, entenent com a tal
la possibilitat d'emprar-les per a I'exercici d'un dret.

D'altra banda, cabria la possibilitat de facilitar I'accés lliure a determinades dades
personals de les persones represenlants, membres dels òrgans de govern,
administradors o similars de les entitats de què es tracti continguda en dites inscripcions
registrals. En concret, es podria facilitar I'accés a les dades nom, cognoms i càrrec que
ocupen, això és, sense indicar el número del DNI dels afectats. Aquest tipus de publicitat
o accés quedaria habilitat pel que disposa I'article 2.2 del RLOPD.

En el mateix sentit, convé assenyalar que, tot ique el Tftol I de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació ptÍblica i bon govern no resulti encara
d'aplicació -entrarà en vigor el proper 10 de desembre de 2Q'14-, I'examen de les
previsions que s'hicontenen ens podarien a una conclusió similar.

L'article 6.1 d'aquesta llei estableix que "/os sujetos comprendidos en el ámbito de
aplicación de este título publicaran información relativa a las funciones que desarrollan,
la normativa que les sea de aplicación as[ como a su estructura organizativa. A eslos
efectos, incluirán un organigrama actualizado que identílique a los responsables de los
diferentes órganos y su perfily trayectoria profesional".

D'acord amb aquest precepte, la informació relativa al nom, cognoms i càrrec ocupat
haurà d'ésser objecte de difusió en la pàgina web o seu electrònica de l'entitat que n'és
responsable, per la qual cosa serà accessible per qualsevol ciutadà.

VI

L'article 11 de la proposta d'ordre estaþleix que "el sistema informàtíc del Registre ínclou
I'aplicació per a la seva gestió, la plataforma per a la tramesa per via lelemàtíca de les
dades, i les estrucÍures de dades pel seu emmagatzemament i els mecanismes
d'intercanvi d'aquestes amb altres srbfemes'

En relació amb aquesta previsió, assenyalar que, en la mesura en què la utilització
d'aquest sistema d'informació permeti el tractament de dades de caràcter personal
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(article 3.c) LOPD), caldrà garantir-ne el compliment de la normativa de protecció de
dades.

En aquest punt, cal fer referència a la disposició transitòria primera de la proposta
d'ordre. En ella s'eslableix que "líns a la posada en funcionament del sistema intormàtic
de comunicació de dades, la tramesa de dades idocumentacíó s'adreçaran a la Direcció
General del Patrìmoni de la Generalitat de Catalunya, amb l'adequada garantia de
confidencialitat iprotecció de les dades de caràcter personalque s'hitrametin".

Sens perjudici de valorar positivament tal previsió, cal assenyalar que, com s'ha dit,
aquesta obligació de garantir la confidencialitat i protecció de les dades personals dels
afectats també comprèn el tractament de la dita informació personal de manera
automatitzada (articles 79 RLOPD).

En aquest sentit, a banda del compliment del deure d'informació en la recollida de les
dades (article 5 LOPD), a qqè s'ha fet referència en I'apartat lll, convé destacar,
especialment, la necessitat d'implementar les corresponents mesures de caràcter tècnic i

organitzatiu, per tal de garantir la seguretat de les dades personals que serän tractades,
així com per evitar la seva alteració, pèrdua, traclament o accés no autoritzat (article 9
LOPD).

Aquestes mesures de seguretat venen regulades en el Tltol Vlll del RLOPD, que les
classifíca en tres nivells diferents -bàsic, mitjà i alt- en funció de la tipologia de dades
personals que en cada cas es prevegin tractar (adicle 80).

En aquest cas, tenint en compte les dades personals que seran objecte d'inscripció al
Registre, es requeriria l'adopció de mesures de seguretat de nivell bàsic (article 81
RLOPD), establertes als articles 89 a 94 del RLOPD.

D'altra banda, en relació âmb la previsió concreta de que el sistema d'informació inclou
els mecanismes d'intercanvi de les dades amb altres sistemes, convé fer avinent que la
comunícació de la informació del Registre continguda en el dit sistema d'informació a un
altre sistema, gestionat per un tercer, en la mesura que contingui dades personals,
constituirà una cessió (afiicle 3.i) LOPD) que haurà de realitzar-se de conformitat amb
I'article 11 de la LOPD o, siescau, amb I'aflicle 21 de la LOPD.

Aixl mateix, apunlar que, en el cas que I'intercanvi de les dades es produeixi vers altres
departaments de la Generalitat de Catalunya que hagin d'accedir a la informació
personal que consta en el sistema d'informacié del RegisÌre perquè els sigui necessària
per a l'exercicide les seves funcions, aquest accés no constituiria pròpiament una cessió
de dades en el sentit previst a la LOPD, per la qual cosa no requeriria el consentiment de
l'afectat o, en el seu defecte la corresponent habilitació legal (article 11 LOPD). Ara bé, sl
resultaria plenament aplicable el principi de qualitat de les dades (article 4,2 LOPD), de
tal manera que les dades obtingudes no es podrien utilitzar per a finalitats incompatibles
amb aquelles per a les quals s'haguessin recollit.

Per tot això es fan les següents,
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Concluslons

Examlnada la Proposta d'ordre per la qual os regula el Reglstro del soctor públlc do la
Generalitåt de Catalunya, es considera adequat a les previslons establertes a la
corr€sponent normativa sobre proteccló de dades do caràcter personal, sempre que es
tlnguin en compte les consideracions fetes en aquost informe.

Barcelona, 4 $e seternbro de 2014

M. Àngels Barbarà lFondevlla
Directora
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Goneixement
Assessoria Jurfdica

INFORME JURÍDIC

Data: 30 d'octubre de 2014

Assumpte: Proposta d'Ordre per la qual es regula el Registre del sector públic de la
Generalitat de Catalunya,

1- Consulta plantejada

Se sotmet a informe d'aquesta Assessoria Jurídica la proposta d'Ordre per la qual es
regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
l'árticle 4 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurfdics de
lAdministració de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el gue preveu l'article
65.1 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

2- Gcinclusions

S'informa favorablement sobre la proposta d'Ordre i es considera que no hi ha
impediment jurídic per a la. seva tramitació, sens perjudici de les considpracions
efectuades en aquest informe i en especial, de la tramitació pel Govern de la
Generalitat de Catalunya de l'Avanlprojecte de llei d'organilzaciô ide funcionament de
lAdministració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

3- Anàlisi Jurídica

a. Objecte

La proposta d'ordre que s'informa té per objecte desplegar correctament l'eficàcia del
Registre del sector públic de fa Generalitat de Catalunya, creat per l'article 19.1 de la
Llei 1212004, de 27 de desembre; de mesures financeres. El Registre esdevé un
instrument per garantír la transparència sobre la composició de l'estructura del sector
ptiblic Í té com a finalitat inventariar la totalitat d'ens instrumentals de I'Administració
de la Generalitat, aixlcom el conjunt de les seves participacions en altres entitats.

És important ressenyar gue en l'articfe 1 de la proposta d'ordre's'establei¡ que el
Registre té caràcter públic, i es confÍgura com una eina de supo¡t a I'organització I a la
gestió patrimonial de la Generalitat, aixf com que la informació insõrita en aquest
Registre no produeíx efectes jurídics, ni les dades que s'hi recullen poden ser
emprades per fer valer drets davant la Generalitat nifront a tercers.

Rambla de Catalunya, 19-21
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b. Àmbit competencial i normatiu

b.1 Competència de la Generalitat de Catalunya

De cohformitat amb I'article 150 de I'Estatut d'autonomia, correspon a la.Generalitat,
en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre:

a) L'estructurâ, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i
I'articulació territorial.
b) Les diverses nrodalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació
adririnistrativa.

Aixl mateii, de conformitat amb l'article 4 de fa Llei l3l198g, de 14 de desembre,
d'organització, procediment, i règim jurldic de I'Administració de la Generalitat, la
Generalitat té competència exclusiva en matèria d'organització de ta seva
Administració idins els llmits establerts per fa Gonstitució, per I'Estatut de Catalunya i
per la rgsta de I'ordenament jurfdic, competència que inclou la regulació dels seus
Òrgans,

D'altra banda, I'arlicle 215 de I'Estatut reconeix que el patrimoni de la Generalitat és
integrat pels béns i els drets dels quals és titular i pels que adquireixi per qualsevol tltol
jurídic.

b.2 Marc normatiu

L'habilitació per dictar aquesta Ordre es troba continguda específÌcament a I'apartat
tercer de I'article 19 de la Llei 1212004, de 27 de desembre, de mesures fiscals i

administratives, que disposa qüe "correspon al conseller o consellera d'Económia i
Finances I'exercici de la potêstat reglamentària pel que fa al desplegament,
I'organització, el funcionament i les funcions del Registre del Sector púOlrc de la
Generalitat de Catalunya.

I més genèricament I'habilitació deriva de I'article 39.3 de la Llei 1312OOB, del 5 de
novembre, de la presidència de Ja Generalitat i del Govern, quant a l'exercici de la
potestat reglamentària per paft dels consellers, el quals poden dictar disposicions
reglamentàries relatives a altres matèries diferents a l'organització del departament del
qual són titulars, si una norma amb rang de llei els ho autoritza expressament.

L'articfe 3.3.10 del Decret 20012010, de 27 de desembre, de creació, denominació i

determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la
Generalítat de Catalunya, estableix que correspon al Departament d'Economia i
Coneixement I'exercici de les atribucions pròpies de I'Administració de la Generalitat
en l'àmbit de competència'relatiu al patrimoni.

Rambla de Calalunya, lg-21
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Mitjançant I'article 4 a) del Decret 3812014, de 25 de març, de reestructuració del
Departament d'Economia i Coneixement, la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya és adscr¡tä a la Secretaria General'd'aquest Departament.

Tanmateix I'adÍcle 10 d) del Decret 3812014, de 25 de març, estableix com a funció de
la Subdirecció General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalítat, la de
formar i mantenir el Registre del sector públic i I'inventari d'entitats que integren el
sector públic de la Generalitat de Catalunya, o en les quals participa.

De I'aplicació d'aquesta normativa es pot concloure quê l'òrgan competent per aprovar
l'ordre és el conseller d'Economia i Coneixement.

c. Avaluació preliminar

c.l Aspectes formals: comprovació de la documentació que integra I'expedient i
compliment del procediment.

El pr'ocediment per a I'elaboració i aprovació de la proposta normativa objecte d'aquest
informe és el procediment d'elaboració de disposicions regfamentàries previst als
articles 61 i següents de la Llei 2612010, del 3 d'agost, db conformitat amb la previsió
de I'article 60,1 de la llei citada, ja que s'entén per disposicions reglamentàríes les
disposicions de caràcter general amb rang inferior al de llei dictades pel Govern o pels
consellers dels departaments de I'Administració de la Generalitat que, qualsevol que
sigui la.matèria de què lractin, continguin normes que innovin I'ordenament jurídic.

L'article 62 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, disposa que la tramitació d'un projecte de
disposició reglamentària correspon a la unÍtat directiva corresponent del departament
proposant. La tramitació d'aquesta proposta d'Ordre ha estat ìniciada i impulsáda per
la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, del Departament
d'Economia i Coneixement.

c.2 Contingut preceptiu de I'expedient

L'expedient de la proposta d'ordre, de conformitat anib I'article 64 de la Llei 2612010,
del 3 d'agost, integra la documentació segtlent:

a) Una memòria general de data 25 de juliol de 2014, signada pel director general del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb la justificació de la necessitat de la
disposició reglamentària i I'adequació d'aquesta als fins que es persegueixen, el
marc normatiu en què s'insereix, la relació de les disposicions afectades pel
projecte, la taula de vigències i.derogacions resultants, la competència de la
Generalitat sobre la matèria, la relació motivada de les persones i les entitats a les
quals s'ha d'atorgar el tràmit d'audiènciá, i la conveniència de sotmetre I'expedient
a informació pública. Així mateix, i atès el caråcter dinàmic de les memòries en la
tramitació de la disposició, consta una altra versió més de la memòria general, de
21 de juliol de 2014. La versió final de la memòria- de data 25 de juliol de 20'14-
justifica les modificacions que s'han introduït en el text de la proposta d'ordre arran
de les consideracions efectuades pel cap de l'Àrea d'lnnovació i Administració
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Electrònica del Departament, en els seus informes de 1g de juliol de 2014 i 22 de
juliol de 2Q14.Én'concret, aquestes observacions han comporiat una nova redacció
de la disposició transitòria primera i la inclusió de la dispósició final segona, en la
darera versió deltext de la proposta d'Ordre

b) Una de 21 de jutiot
de 2014, signada pel director general del Patrimoni de la Generalitai de
Catalunya,que integra els següents informes:

. lnforme d'impacte pressupostari:

Aquest informe s'ha d'incorporar a la memòria d'avaluació de I'impacte de les
mesures proposades, i ha d'analitzar la repercussió de la disposioió en ets
recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat, itambé
elseu finançament.

En aquest sentit, s'addueix que les actuacions de formació, gestió i custòdia del
Registre del sector públic són assumides amb els recursos pèrsonals i
materials'de que es disposa actualment, i en conseqüència no tenen incidència
en els pressupostos de la Generalitat.

D'altra banda, si que es posa de manifest que la posada eh funcionament del
s.uport informàtic per a la gestió del regÍstre i la comunicació de dades, té un
import previst d'execució del projecte que ascendeix a r81.s00,00 €, à càrrec
de I'a plicació pressupostà ria D D0 1 12280001 O0 I 12g}t OOOO.

Aquesta justificació í la documentació annexa venen donades a I'apartat 2.1 de
la memÖria general, i també es fa esment en aquest apartat de la memòria
d'avaluació. En aquest sentit, seria necessari que la justificació relativa a
I'impacte pressupostari únicament constés en aquest apartat de la memòria
d'avaluació

Atesa la incidència pressupostària de la posada en funcionament del suport
informàtic per a la gestió del Registre i la comunicació de dades, la Direcció
Generalde Pressupostos, de conformitat amb les funcions que té atribuides, ha
emès el corresponent informe, ientre d'allres qüestions, ha analitzat.l'impacte
pressupostari de la proposta, en el que es posa de manifest I'existència de
crèdit en l'aplicació pressupostària abans esmentada per a dur a terme
l'êxecució del projecte.

. Informe d'impacte econòmic i social:

Es comprova quê dins de la Memöria d'avaluació de I'impacte de les mesures
proposades s'inclou aquesl informe previst a I'article 64.3.b) de la Llei 26t2010,
del 3 d'agost. L'informe d'impacte econòmic i socialha d'avaluar els costos i els
beneficis que implica ef projecte de la disposició per a les persones que en són
destinatàries ipel context social ieconòmic.
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La justificació de I'impacte econÖmic i socíal de la proposta d'ordre és molt
breu, i caldria revisar el .contingut, i incloure una avaluació més detallada,
recollint a més el punt expressat.a I'apartat 3.3- informe d'impacte normatiu- de
la memòria d'avaluació, que si disposa que " (.,.) I'ordre no té cap impacte
significatiu o dÍrecte sobre la ciutadania, ní sobre les empreses, però sf que
comportarà beneficis per lAdministració des del punt de vista d'aprofitament

. administratiu de la informació de les entitats que integren el sector prJblic".

lnforme d'impacte normatiu:

Aquest informe està inclÒs dins de la memÒria d'avaluació d'impacte de les
mesures proposades d'acord amb el que estableix I'article 64.3 c) de la Llei
2612010, del 3 d'agost, i ha d'atenir-se als termes establerts en el Decrel
106/2008, de 6 de maig, de mesures per g I'eliminació de tràmits i Ia
simplificació de procediments per facilitar I'activitat econòmica í a la Guia de
Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en
I'activitat econòmica,.aprovada mitjançant I'Acord GOV/63/2010, de 13 d'abril,
que determinen entre d'altres, la necessitat de justificar I'opció normativa presa.

En aquest supòsit, l'informe d'impacte normatiu que es conté a la memòria
d'avaluació és limita a descriure la linalitat de l'ordre, però no avalua la
incidència de les mesures proposades en termes d'opció de regulació, ni
identifica I'impacte de les opcions considerades en termes de simplificacíó
administrativa i nivalora si les mesures proposades suposen una simplificació
de procediments i tràmits i de reducció de càrregues administratives.

tJnicament es fa esment, a I'apartat de I'impacte econòmic i social, que la
disposició fixa exclusivament ,unes obligacions mlnimes d'aportar informació
bàsica d'identificacÍó de I'empresa i de participació de la Generalitat en el seu
òrgan de govern, i per tant, s'hauria d'analitzar i identificar l'impacte que genera
la proposta des de la vessant de les càrregues administratives.

Per tant; i d'aiord amb el que s'ha exposat, seria convenient justificar de forrha
més detallada l'impacte normatiu que produeix la disposicÍó, en els termes
indicats, atès que si de l'anàlisi de la proposta normativa es desprèn que no hi
ha impacte, la valoració sobre la manca d'impacte s'ha d'argumentar de forma
motivada en I'informe -que ha de tenir caràcter abreujat-,' sense que pugui
consistÍr en una mera justificació formal,

lnforme d'impacte de gènerea

Aquesta Assessoria considera com a suficient I'informe d'impacte -inco.rporat
en aquesta memòria- sense que, per tant, sigui preceptiu sol'licitar informe a
I'lnstitut Català de les Dones. Aquest analitza que el projecte normatiu 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 25 de maig, de modificació del Decret 107fi987, de 13
de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de
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I'Administració de la Generalitat de Catalunya amb l'objecte de promoure l'ús
d'un llenguatge simplificat i no discriminatori i de la terminològia catatana
normalitzada. El nou marc legal regulador de l'elaboració de ?isposicions
generals que es conté en elTítol lV, capitol ll, de la Llei261201O, del à d'agost,
ha derogat el que establia amb anterioritat la Llei 13/1g89, i no disposa
explicitament la precêptivitat de l'informe de l'esmentat lnstitut, que caldria
entendre substituit pelque es recullen la memòria d'avafuació d'impácte.

En conclusió, un cop analítzades les memòries, es considera que els informes
d'impacte econòmic i social i d'impacte normatíu, que es troben continguts a la
memöria d'avalu?ció de les mesures proposades, s'haurien de completar d'aiord amb
les observacions formulades.

c) L'article 64.5 de la Llei 2612010, de 3 d'agost, disposa que l,expedient haurà
d'incloure una memòria de les -observacions i les al.léqacioù presentades en els
tràmits de consufta interdepartamental, audiència ¡ inforrnaciO pública, i de les
raons que han dut a desestimar-les, siés el cas.

A f'expedient de la proposta d'ordre s'inclou la Memòria de les observacions i
al'legacíons de 8 d'octubre de 2014, on es recullen eìs tràmits de consulta frèuir,
eltràmit d'informació pública, i la valoració dels informes rebuts.

S'han inclòs també un annex de 13 d'octubre de2014 a la memòria d'observacions
ial'legacÍons, per justificarel canvide'redactat introduTt en l'article 3 de la proposta
final d'ordre, respecte âls termes "majoritari" i"participació majoritària',.
A més, arran de les consideracions efectuades el 17 d'octubre de ZO14 per la
Subdirecció General de Controld'Empreses iEntitats Pribliques, s'ha incorporat un
altre annex a la memòria d'observacions i les al.legacions presentadeÄ Oe Zt
d'octubre de 2014,. En aquest annex la unitât promotõra efectua una valoració de
les modifícacions introduides en la versió final de la proposta d'ordre, en concret,
en allò que fa referència als articles 3 i4.

La Subdireccíó General de Conìrol d'Empreses i Ëntitats Públiques considera que
tot ique "l'impacte no és rellevant, perquè a efectes de registre,-les que no estiguin
dins del grup de sector priblic de la Generalitat, ho estaran al' grup d'aúres
participacions, però en tot ca's, la regulació de caràcter general va en un sentit més
ampli, i podem'tenir diferències entre la classificació del registre i I'establert a la
norma general".

Als efectes de poder valorar les observacions efectuades per l'esmentada
Subdirecció, es reprodueixen els articles següent:

o L'article 1 del Decret legislatiu 2t2oo2, de 24 de desembre, pel que s,aprova
el rext refós de la Llei 4l19\s, de 29 de març, de I'Estatut de I'Empresa
Pública Catalana, que estableixQue s'aplica:

"b) A [es empreses de Ia Generalilat:
(...)
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b.2
Generalitat, de /es seyes entitats autònomes o.de /es sociefafs en què la
Generalitat o /es esmentades socrefafs posseeixin també pafticípació
majoritària en el seu capital social"

L'article 4 del Decret legislatiu 3l2OO2, de24 de desembre, pelque s'aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, també fa
referència a la participació majoritària quan parla de les empreses de fa
Generalitat, i disposa el seþüent:

"4.2. Són e/npreses de la Generalitat, als efectes d'aquesta Llei, les
socielafs civils o mercantils amb pa¡ticipació maioritària de la
Generalitat. de /es seyes entilats autònomes o de les socretafs en què la
Generalitat o /es esmentades enfúats tenen també pa¡ticipació
majoritària en el seu capital social, aixl com aquelles entitals de dret
public amb personalitat jurídica prÒpia que són sofmeses a la
Generalitat, perô que han d'ajustar la seva activítat a I'ordenament
jurídic privat."

A la vista del que es disposa en aquests ailicles, i tenint en compte I'actual
tramitació pe[ Govern de la Generalitat de Catalunya de l'Avantprojecte de llei
d'organització ide funcionament de lAdministració de la Generalitat de Catalunya i

del seu sector públic, aquesta Assessoria Jurídica considera que s'hauria de
valorar aquesta concreció d'acord amb les observacions de I'esmentada
Subdirecció general, en el sentit que la concreció que s'efectua a I'ordre respecte
les entitats que s'han d'incloure en el sector prfblÍc va més enllà delque es preveu
a l'actual lleí.

S'han formulat consultes prèvies a la Comissió del Sector Priblic, tal'i com consta
en elcertificat de 19 de setembre de 2014, de la reunió celebrada el 28 de'maig de
2014. Es recullen les observacÍons de l'Àrea d'Organització de I'Administrac¡O I del
Sector PriblÍc, efectuades en una nota de 4 de juny de 2Q14,.i de l'Oficina de
Racionalització del Sector PtiblÍc lnstrumental, en una nota de la mateixa data, i

també de la Direcció General de Pressupostos. Han estat valorades per la unitat
promotora de la proposta i s'han acceptat i incorporat en el text algunes de les
propostes i d'altres ng s'han acceptat, però s'ha justificat la seva no inclusió.

No han estat incorporades a la proposta d'ordre les entitats que circumsgriuen el
seu àmbit d'actuació, exclusivament, a I'exterior, ni les entitats constituldes a
l'empara del dret d'associació reconegut per l'article 22 de la Constitució, i s'ha
justificat que de conformitat amb la seves normes de creació s'han de considerar
fora dels supòsits que regula l'articfe l9 de la Llei 1212004, de 27 de desembre.

La proposta d'ordre s'ha sotmès a consulta . interdepartamental mitjançant la
tramesa de la disposició per correu electrònic de g de setembre de 2014,
juntament amb .les memòries corresponents, a les secretaries generals dels
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Depañaments que formen I'Administració de lá Generalitat, aixf com la Secretaria
del Govern i la Secretaria d'Administracíó i Funció Pública.

A la memòria d'observacions i al'legacions s'incorporen les consideracions que
han .efectuat el Departament de Salut i el Departament d'Ensenyament, i les
valoracions que al respecte ha efectuat la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, ¡ que en conseqüèncía, han comportat en alguns
supòsits modificacions en el text de la proposta d'ordre.

Bàsicamenl com a conseqtrència de les consideracions efectuades pel
Departament de Salut, s'ha desagregat més la classificació continguda a I'article 3,
en el sentit de distingir les entitats de dret públic creades dins del marc
competencial de I'Administració de la GeneralÍtat de Catalunya, respecte d'aquelles
altres que no ho són, A més, s'han efectuat modificacÍons en el text de I'ordre en el
sentít d'incloure la situació registral inactiva de les entitats en estat de prealta, de
baixa o prealta derogada itambé s'ha optat, en relació a les persones proposades
per tercers, pelterme "designats" i no pel de "nomenats".

La proposta d'ordre es va sotmetre a informació prfbliça mitjançant Edicte de 4 de
setembre de ?O14 (DOGC número 6705, 12.09.20141, per un termini de quinze
dÍes hàbils. També la ciutadania ha pogut consultar la proposla d'ordre a la pàgina
del web del Departament d'Economia i Coneixement

, com resulta de la
certificacÍó incorporada a I'expedient per la cap del Servei d'Organització del
Departament.

Així mateix, consta incorporat a l'expedient la certificació del Responsable de
Registre del Departament on fa constar que s'ha efectuat el tràmit d'informació
ptiblica, Íque consta la presentació d'un escrit d'al'legacions de'l'Oficina Antifrau
de Catalunya (registrat I d'octubre de 2014, amb ntlmero de registre d'entrada
0244t81t88t2014).

La memòria d'observacions recul[ les al.legacions i suggeriments que vâ formular
l'Oficina Antifrau de Catalunya en I'esmentat tràmit d'informació priblica, que en
síntesi, són les següents:

L'artícle 7 de la proposta d'ordre, relatíu a les "dades registrals" enumera les
dades bàsiques que s'han de recollir per a la sol'licitud d'inscripció,
actualització de dades o baixa del registre. La proposta que efectua I'Oficina
Antifrau és la inclusió d'altres continguts necessaris, com són la finalitat, la
classificació com a Administració Pública de la Generalitat d'acord amb el
sistema europeu de comptes (SEC 95 -actualment SEG 2010-), la xifra'de
negocis, les plantilles de personal, auditories i nivell de subjecció a la
normativa de contractació pública.

De la proposta que s'efectua, tot i que s'esmenta per part de la Direcció
General de Patrimoni que seria bo integrar totes les dades proposades per
I'Oficina Antifrau, únicament consideren assumibles, d'acord amb les
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disponibilitats pressupostàries, incorporar a l'esmentat article 7, les dades
registrals relatives a tes "funcions/objectè", i "classificació en termes de
SEC",

Atès que des de la unitat promotora de la proposta s'ha valorat positivament
la inclusió de les dades registrals proposades per l'Oficina Antifrau, i que la
integració d'aquestes dades es condiciona a fes disponibilitats
pressupostàries, i a la consolidació d'un sistema informàtic que permeti
gestionar les dades de tes entitats del sector públic, seria adient valorar la
possibilitat d'incloure en les dades registrals totes aquelles dades que es
considerin necessàries, i introduir una disposicíó final que prevegi una
entrada en vigor esglaonada, és a dir, que especifiqui amþ claredat I'article
o part de la norma, I'entrada en vlgor la qual s'endarrereix i el moment en
que es produirà aquesta, que es podria supeditar a la consolidació d'un
sistema informàtic que permetés gestionar la totalitat de l'inventari d'ens del
sector públic.

D'aftra banda, les consideracions que ha efectuat l'Oficina Antifrau de
Catalunya en refació a I'accés a les dades del reglstre, han estat valorades
positivament per part de la unitat promotora i s'ha afegit un apartat segon a
I'article 10 en el'sentit d'adequar les previsions de la proposta d'ordre a la
publicitat activa que disposa el capítol ll de la Llei 1912013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,

L'esmentada Llei 1912013, de 9 de desembre, estableix les obligacions de
transparèncía i publicitat en relació a la informació de que disposen els
subjectes contínguts a l'adiclé 2.1 de la Llei, i disposa que aquests hauran
de publicar de forma periòdica i actualitzada la informació que sigui
rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionades amb
el funcionáment i control de f'actuació ptiblica.

Les Administracions públÍques hauran de publícar la informació en les
corresponents seus electròniques o pàgines web, de forma clara,
estructurada i entenedora pels interessats, La informació que està
disponible serà comprensible, de fàcilaccés igratuita.

En relació a la incorporació d'aquest apartat 2 a l'article'10, s'ha dir que
entra en contradicció amb el que es preveu en I'apañat'l del mateix article.
El fet que les dades del Registre del Sector Públic estiguin disponibles
mitjangant el portal web corporatiu de la Generalitat, i que en el primer
apartat de l'artícle 10 es faci esment a que "són de lliure accés", entra en
col'lisió amb que el lliure accés es condicioni a "qualsevol persona que ho
sol'liciti".

Per tant, seria adient eliminar de I'aþartat primer de I'article 10 la réferència
â "per a qualsevol persona que ho sol.liciti" per coherència amb el que es
disposa I'apartat segon,
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Valoració dels Ínformes rebuts.

A la Memòria de les observacions i les al.legacions presentades de g
d'octubre de 2014, es fa una valoració dels informes emesos el 18, de juliol
de 2014 i el 22 de juliol de 2014 per l'Àrea d'fnnovació i Admi'nistiació
Electrònica de la Direcció de Serveis del Departament. Com a
conseqüència de les consideracions que es van posar de manifest a
aquests informes, i també de la consÍderació que la pròpia Autoritat
catalana de Protecció de Dades ha efectuat en el seu informe d'1 d'agost
de 2014, i. després que la unitat promotora els valorés positivament,.s'ha
iniciat la tramitació de la modificació de I'ordre Ecollg7l2a14, de 22
d' abril, de regulació de fitxers que contenen dades de caråcter personal del
Departament d'Economia i coneixement de.la Generalitat de catalunya i de
determinats ens que ên depanen o hi estan vinculats, i en concret, s'ha
proposat la modificació delfitxer "Sector Públic".

A més, a la proposta d'ordre que ara és ôbjecte d'anàlisi, s'ha introduit una
disposició final segona que condiciona I'entrada en vigor dels apartats 1r.3 i
12.4 de I'annex de I'ordre, a l'aprovació de la modíficació de l,Ordre
ECO1137t2014.

D'altra banda, la memòria d'observacions també inclou la valoració que ha
efectuat la Direcció General de Patrimonide la Generalitat de catalunya, de
l'informe emès el 4 de setembre de 2014 per l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, i consten recollides i incorporades en la seva totalitat
en el text de la proposta d'ordre,

S'ha d'observar, però que com a conseqüència de les modificacions que
s'han introduït en ef text de la proposta d'ordre arran dels diferents canvis
proposats en els informes rebuts, i en el tràmit d'informació pública, la
redacció de la disposició final segona s'ha vist alteradá, i s'haurà de
modíficar en elsentit segtient:

"Disposició Final segona

On diu: "L'entrada en vigor de l'apartat 9.3 i10,4 de l'annex I d'aquesta
Ordre(...)"

Ha de dir: "L'entrada en vigor de I'apartat 11.3 ¡ 12.4 de l'annex 1 d'aquesta
Ordre(...)"

Quant a les consÍderacions de la Direcció General de pressupostos que va
efectuar en el seu informe de 25 de setembre de 2014, aquestes han estat
valorades per la unitat promotora, i s'ha justificat la seva inclusió o no en el
text de la proposta d'ordre, Aixl, pel que fa a la observació relativa a
I'establiment d'avisos o sancions per incompliments en la tramesa de la
informació resta justificat a la memòria d'observacions perquè no es
cgnsidera oportú establir en el marc de f'ordre els avisos o sancions per
Íncompliments en la tramesa de la informació-
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d) lnformes i dictàmcns preceptius

o

o

El 4 de juliol de 2014 aquesta Assessoria Jurfdica va emetre una nota
relativa a la proposta d'Ordre per la qual es regula el Registre del Sector
Ptiblic de la Generalitat de Catalunya.

El 25 de setembre de 2O14la Direcció General de Pressupostos va efectuar
consideracions al text de la proposta d'ordre, i va informar fayorablement,
"si bé rnslsfex en les obseruacions exposades en'l'apañat 3, especialment
pel que fa a Þs exclusions explícites de I'a¡licle 3.3 que afectep l'àmbit
subjectiu d'aplicació". En concret, aquesta Direcció ha valorat, entre d'altres
qirestions que "(...)no es consldera oport(t excloure les enfifafs previsfes a
l'article 3.3 afès que la pafticipació en associacions o bé en entitats que
limiten la seva actuació a I'exterior no eximeix de la responsabilitat que en
cada cas pugui tenir elsecfor públic de la Generalitat, i concretament, des
del punt de vista de /es finances públíques no eximeíx aquestes (...)".

Ef 9 de setembre de 2O141'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ha
emès informe preceptiu sobre la proposta d'ordre, de conformitat'amb les
previsions de I'article 5.m) i I f) de la Llei 3212010, d'1 d'octubre, de
lAutoritat Catalana de Protecció de Dades. Un cop valorat i examinat el text
de la disposició es conclou el següent: "Examinada la proposta d'ordre per
la qual es regula el Regístre del sector p(tblic de la Generalitat de
Catalunya, es considera adequat a les previsions esfab/erfes a la
corresponent'normativa sobre proteccio de dades de caràcter personal,
sempre que es tinguin en compte /es consderacions fetes en aguesf
informe-"

Ateses les caracteristiques de la disposició projectada, i d'acord amb
I'article 8,2 b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurfdica
Assessora serà necessari el dictamen preceptiu de fa Comissió Jurídica
Assessora.

Per tot I'exposat, la tramitació de la proposta d'ordre sotmesa a informe és ajustada a
dret.

c.3 Aspectes rnaterìals: avaluació de I'adequacló del projecte al marc normatiu
vigent i a les directríus de tècnica normativa.

Quant a la qüestió relativa a l'àmbit competencial i normatiu, aquesta consta ja
examínada en I'apartat b) d'aquest informe, a la que cal remetre's i donar per
reproduida.

Gom a qtlestíó prèvia s'ha de tenir present que el 8 de juliol de 2014, es va'aprovar
I'Acord del Govern pel qual s'aprova la memòria prelimÍnar de l'Avantprojecte de lleí
d'organització i de funcíonament de I'Administració de la Generalitat de Catalunya i del
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seu sector públic. Certament, en aquest moment la proposta d'ordre ha d'ajustar-se a
la normativa vigent, però cal preguntar-se en tot cas si la futura llei obligarà a revisar la
proposta d'ordre. Per tant, es considera que s'ha de tenir en compte en I'elaboració
d'aquesta Ordre les raons que motiven I'esmentat Avantprojecte, i en conseqüència,
cal valorar. si la proposta d'ordre que s'està tramitant s'adequarà als termes de la futura
llei, especialment en relació amb la tipologia d'entitats que integren el sector públic i a
la conveníència d'un criteri unitari,

En primer lloc, s'ha de posar de manifest que d'acord amb I'apartat 2 de la lnstrucció
112012, per la qual s'estableix el procediment d'elaboració i tramitació de les
disposicions de caràcter gêneral, aquesta Assessoria Jurídica va examinar la primera
versió del text de la proposta d'ordre, va validar les memòries i va efectuar en data 4
de juliol de 2014 una nota relativa a la proposta d'ordre .on es van efectuar
obseruacions que en la major part han estat introduïdes.

En aciuest apartat s'analitza I'adequació de la proposta d'ordre a les directrius de
tècnica normaliva. En concret, el text de la disposició s'estructura en una part
expositiva, una pân dispositiva, amb onze articles, una part final amb dues
disposicions transitòries, i dues tlisposicions finals i un annex.

La part expositiva de la proposta normativa que ara s'analitza posa de manifest els
antecedents, competències i habilitacions per les quals es dicta.

La part dispositiva de la proposta té onze articles. Se segueixen adequadament les
regles per a I'elaboració de les normes, i en aquest sentit els articles apareixen
adequadament titulats, i cada article es dedica a un tema i es numeren correctament
amb cardinals aràbics. A més, s'ha dividit el text en dos capítols:

ElCapltol I relatiu a les ''Disposicions..qenerals'1, està integrat pels articles 1,2i3.

L'adicle 1 defineix l'objectè, naturalesa ifinalitats del Registre del Sector Públic.

L'article 2 es refereix a la creació, a l'adscripció i la gestió d'aquest, i I'article 3
determina l'àmbit d'aplicació del registre.

I el capftol ll, relatiu a Ia "Organització i Estructura del Reqistre". es troba integrat pels
articles 4 a 11, que defineixen l'actuació d'inscrÍpció o actualització de dades, els
efectes de la inscripció, els assentaments i les dades regístrals, la situació. i estat
registral, la conservació de les dades històriques, f'accés a les dades del registre, i el
sistema informàtÍc del Registre

Pelque laala partfinal, s'introdueixen dues disposicions transitòries, una relativa a la
transitorietat en la tramesa de les dades de la Direcció general de Patrimoni fins que
es posi en funcionament el sistema informàtic, i una segona disposició transitôria que
atorga un període de tres mesos des de I'entrada en vigor de I'ordre per aportar les
dades informatives que es requereix a la mateixa.
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I dues disposicions finals, la primera que habilita a la persona titular de la Direcció
General de Patrimoni de la Generalitat a elaborar els models de sol'licituds
d'inscripció, modificació o baixa en el registre, i a dictar les instruccions necessàries
per a la Interpretació d'aquesta Ordre i per a la seva aplicació.

D'altra banda, i pel que fa a I'entrada en vigor de la norma, es condiciona I'entrada en
vigor de dos apartats de l'annex a I'aprovació de la modificació del fitxer "sector
priblic", recollit a I'Ordre 8CO113712014, de 22 d'abrll, de regulació de fitxers que
contenen dades de caràcter personal del Departament d'Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya ide determinats ens que en depenen o hiestan vinculats.

Per tant, s'ha d'entendre que s'ha previst una entrada en vigor esglaonada, en el sentit
que s'especifica amb claredat els apartats de la norma I'entrada en vigor dels quals
s'endarrereix, ies condiciona al moment en que s'aprovi la modificació de I'esmentada
Ordre 8CO113712014, de 22d'abril.

Per la resta d'artictes, s'ha d'entendie que la voluntat de la unitat promotora d'aquesta
proposta és que aquest entri en vigor als vint dies de la seva publicació completa al
diari oficial corresponent.

Pel que fa al contingut de la proposta de I'ordre, cap dels seus preceptes contradiu les
previsions generals de rang supeiior, i s'estima en conseqüència que el seu contingut
s'ajusta al marc normatiu vigent descrit en la Memòria general.

D'acord amb elque s'ha exposat, la proposta s'adequa al marc normatiu vigent i a les
directrius de tècnica normativa establertes a les regles per a l'elaboració de les
disposicions de caràcter general aprovades pel Manual d'elaboració de les normes de
la Generalitat de Catalunya.

Mateo Carrera Anna Torra García
Advocada de la Generalitatd'Assessoria

i lnformes en Matèria de Sectors Econòmics
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ANNEX

Nota de valoració de I'lnforme JurÍdic de 30 d'octubre de2014 a la Proposta d'Ordre
per la quales regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

L'Assessoría Juridica ha informat favorablement la proposta d'Ordre per la qual es regula el
Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, incloent en el seu lnforme JurÍdic
de 30 d'octubre de 2014 algunes consideracions tant respecte I'articulat de I'Ordre, com
sobre el contingut de determinats apariats de les memòries preceptives que acompanyen la
Proposta.

Amb caràcter previ a sol'licitar el dictamen preceptiu de la Comissió Juridica Assessora,
aquesta Direcció General considera pertinent valorar i pronunciar-se respecte les
esmentades consideraclons:

Proposta fi.nal d'Ordre

S'ha considerat modificar la Proposta final d'Ordre d'acord amb el següent:

- Es valora favorablement la recomanació de modificar I'apartat 1 de I'article 10 en el sentit
proposat a I'informe, elqual queda redactat en els termes següents:

Article 10
Accés a les dades del Registre

1, Les inscripcions registrals que conté el Registre són de lliure accés, sens perjudici de la
protecció de les dades de caràcter personal d'acord amb la legislaoió vigent,

- S'ha corregit la disposició final segona per tal que la referència sigui als apartats 11.3 i 12.4
de I'annex 1.

- Es valora favorablement la recomanacíó de completar, d'acord amb les observacions
formulades a l'ínforme, els informes d'impacte econòmic i social i d'impacte normatiu que es
troben continguts a la memòria d'avaluació de les mesures proposades, els quals queden
redactats en els termes següents:

3.2 lnforme d'impacte econòmic isocial

La disposició preveu obtenir informació bàsica sobre les entitats del sector prlblic, aixl com les
entitats participades per la Generalitat per tal de nodrir les dades del Registre. En aquest
sentit, ens trobem davant d'una ordre en el marc de les potestats organitzativa de
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I'Administració de la Generalitat de Gatalunya. L'Ordre fixa uns deures d'informació tant a les

entitats de la Generalitat, com a les persones representants o designades en les entitats
participades.

L'Ordre no té cap impacte significatiu o directa sobre la ciutadania, ni sobre les empreses,
però sf que coniportarà beneficis per l'Administració des del punt de vista d'aprofitament
administràtiu.de la informació de les entitats que integren el sector públic.

Respecte la ciutadania, I'Ordre no comporta cap mena d'obligació, ni deure, L'Ordre reconeix
el diet de la ciutadania a conèixer quin és el conjunt d'entitats que conformen el sector públic

de la Generalitat de Catalunya i aquelles en què hi té participació. En aquest sentit, en

consonància al previst a la Llei 37t2007, de 16 de novembre, sobre reutilitzaciÓ de la
informació delsector públic. L'Ordre posa a I'abast de la ciutadania la informaclÓ bàsica sobre

les entitats de què disposa el Registre del Sector Públic.

Respecte les empreses que no siguín obJecte d'inscripció en el Registre, I'Ordre no comporta
tampoc cap mena d'obligäció, ni deure. Les empreses disposaran mitjançant la publicitat del

Registre d;un nou instrument d'Ínformació i transparència que millora la seguretat jurfdica de

protecció i garantia de la lliure competència en el mercat.

Pels departaments en què s'organilza la Generalitat de Catalunya, ,per les entitats del seu

sector públic i, per les entitats participades, resulta del tot necessari conèixer quins sÓn els

criteris'pels quais són inscrites en el Registre del Sector Públic, i que aquesta informaciÖ sigui
ptiblic i compartida, és un element de coordinació imprescindible en una organitzaclÓ

complexa com ho és I'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En conclusió, I'impacte de la disposició és baix atès que es limita a un nombre molt reduTt

d'empreses, totes amb participació societària, directa o indirecta, de I'AdministraciÓ de la
Generalitat de Catalunya. L'Ordre fixa exclusivament unes obligacions mlnimes d'aportar
informació bàsica d'idehtificació de I'empresa i de participació de la Generalitat en el seu

Òrgan de govern que en cap cas es poden considerar una càrrega excessiva.

Per tot I'exposat cal concloure que la disposició no té incidència de forma directa ni lndirecta

sobre I'activitat econòmica de les empreses, i que no es produeixen efectes col'laterals.

3.3 lnforme d'impacte normatiu

L'Ordre és una eina de suport a I'organització | a la gestió patrimonial de la Generalitat de

Catalunya, per tal de disposar d'informació suficient, veraç i completa del conjunt d'ens
instrumentais. Les persones ffsiques ijurldiques que en són destinatàries estan incloses en el

sector públic de l'Administració de la Generalitat, o en el seu cas, són entitats participades per

aquesta.

L'article 64.3.c) de la Llei 26t2010, del 3 d'agost, de règim iurldic i de procediment de les

administracionð públiques de Catalunya, estableix que el proJectes de disposició
reglamentària han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte normatiu en què s'avalua la

incidència de les mesures proposades per la disposició reglamentària en termes d'opcions de

regulació, de simplificació-administratiúa i de reducció de càrregues administratives per als

ciutadans i les empreses.
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Amb anterioritat, el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per l'eliminació de tràmits i la
simplificació de procediments per facilitar I'activitat econòmlca, al seu article 4.3, va establir
que l'informe d'avaluaciô d'impacte regulatori ha d'especificar detalladament en quin sentit
I'elaboració de la norma ha seguit els principis, criteris i recomanacions establerta per la Guia
de Bones Pràctiques per a I'elaboració i la revisió normativa aprovada per Acotd de Govern
GOVl63l2010, de 13 d'abril, iha de quantificar les cârregues administratives que genera a les
empreses.

En quan a la incidència de les mesures proposades per la disposició reglamentària en termes
d'opcions de regulació, no s'han valorat altres opcions de regulació que l'aprovació,
mitjançant una Ordre del Conseller d'Economia i Coneixement, atès el mandat directe de
I'article 19.3 de laLlei 1212004, de 27 de desembre, de Mesures financeres,

Per que fa a la incidència de les mesures proposades per la disposició reglamentària en
termes de simplificaciô administrativa, atès que es tracta d'una disposició reglamentària de
caràcter eminentment organitzatiu, no s'aprecia la neçessitat d'implementar mesures de
simplificaciô administrativa.

Finalment, no s'identifiquen càrregues administratives imposades als operadors.

Punt c.2.c) MemÒria de les observacions i les al'leoacions

Respecte les consideracions de I'Assessoria Jurfdica incorporades en I'anàlisidel punt c.2.c)
Memòria de les obseruacions i /es al.legacions, escau efectuar les valoracions segt¡ents:

- En el seu lnforme, I'Assessoria Jurfdica, reprodueix els articles 1 del Decret legislatiu
212002, de 24 de desembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei 411985, de 29 de març,
de l'Estatut de I'Empresa Pública Catalana, aixf com, I'adicle 4 del Decret legislatiu 3l2OO2,
de 24 de desembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, per concloure que a la vista del que es disposa en els esmentats articles, i tenint
en compte I'actual tramitació pel Govern de la Generalitat de Catalunya de l'Avantprojecte
de llei d'organització i de funcionament de lAdministració de la Generalitat de Catalunya i

del seu sector prlblic, considera que s'hauria de valorar aquesta concreció d'acord amb les
observacions de la Subdirecció General de Control d'Empreses i Entitats Ptibliques, en el
sentit que la concreció que s'efectua a l'ordre respecte les entitats que s'han d'incloure en el
sector públic va més enllà delque es preveu a l'actual llei."

Aquesta unitat directiva considera que la concreció que s'efectua en I'article 3, sobre quines
societats mercantils, consorcis o fundacions o altre entitat amb personalitat jurldica pròpia
seran classificades dins del sector públic de lAdministració de la Generalitat és
perfectament concordant amb la legislació actual sobre finances públiques de Catalunya i

amb I'Estatut de I'Empresa Pública Catalana.

En aquest sentit, ens reiterem en els arguments expressats en I'Annex a la Memòria, de 21
d'octubre de 2014, que tot seguit ampliem.

3



m Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Coneixement
Dlrecció General del Patrlmoni
de la Generalltat de Catalunya

Cal dir, en primer lloc, que I'Administració de la Generalitat de Catalunya no disposa en el
seu corpus legislatiu una veritable definició d'allò que conforma el seu Sector Públic. Tal
com es fa constar en I'lnforme Jurídic, el proppassat I de juliol de 2014, el Govern va
aprovar la Memòria preliminar de I'Avantprojecte de LIeid'organització i de funcionament de
I'Aclministració de la Generatitat de Catatunya i del seu sector p(tblic, que haurà de resoldre
âquesta mancança.

És aixf, que les entitats participades per la Generalitat de Catalunya, poden en algunes
situacions, classificar-se o no, dins del sector públic de la Generalitat de Catalunya als
efectes concrets d'allÖ que una norma sectorial, comunitària, estatal o catalana, dictamini.
Un exemple precís el tenim en el moment d'elaborar els comptes anuals de la Generalitat de
Catalunya, i observar com els comptes de la Generalitat es formulen, en primer lloc en un
sentit estricte, per tot seguit ser de nou formulais d'acord amb les normes del Sistema
Europeu de Comptes, elque comporta que s'incloguin o s'excloguin determinades entitats.

És aquest el corpus normatiu el que emprem i que cal en ocasiòns interpretar als efectes de
la gestió del Registre delsector públic.

L'Ordre de desplegament del Registre del sector prlblic, com a complement de la llei pot
explicitar regles que estan simplement anunciades a la llei o aclarir preceptes de la llei que

siguin imprecisos. Pot també comprendre les regles precises que permetin la correcta
pràctica de la llei.

L'artícle 19.1 de la Llei 1212004, de 27 db desembre, de Mesures financeres descriu quin és
l'abast global d'allò que cal inscriure en el Registre, sense explicitar les regles precises de
com s'han cl'ordenar, classificar i preveure les diferents obligacions registrals.

Dit això i, al nostre entendre, la proposta d'Ordre ha de resoldre, amb la màxima exactitud
les incerteses de la norma atès que altrament no seria aplicable ni donaria seguretat jurfdica,

ifer-ho dins el marc normatiu que el legislador ha previst.

Cal insistir en el fet que I'Ordre no ve a modificar cap regulació existent, I'Ordre es limita als
efectes de desplegar reglamentàriament les funcions, criteris, procediments i dade,s del
Registre del Sector Públic.

En primer lloc, cal observar que d'acord amb I'apartat 1. de I'article 3, la classificació de les
entitats com sector públic de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, o bé com a

entitats simplement, participades, ho és afs efectes de la prÒpia Ordre. l, en conseqüència,
no ha de comportar cap efecte respecte les obligacions que les entitats, unes o altres,
tinguin en matèria pressupostària, financera, de contractacions, de personal, o cap altre.

Efectivament, cal també analitzar si els criteris per classificar dins el sector públic, disposar
de més del 50% del capital, o la majoria absoluta de drets de vot, és adequada a l'ús i

costum, i alhora concordant amb les normes vigents. En aquest sentit, ia hem expressat que

sl, que és aquest el criteri que s'aplica des de I'any 2004 en el Registre del sector públic, i és
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el criteri que s'aplica per incloure o no, les entitats en els pressupostos anuals de la
Generalitat de Catalunya, a partir del qual se'n deriven un seguit d'obligacions per les
entitats.

És oportrf fer una anàlisi en relació a la interpretació que es pot o no donar al concepte de
"participació majoritària" contingut a I'article 4 del Decret legislatiu 312002. A criteri
d'aquesta unitat directiva, en el context de la Llei, no cap altre interpretació del significat de
disposar de "participació majoritària d'una societat civil o mercantil" a que aquesta majoria
sigui una majoria absoluta. Alternativament, ¿què suposaria una pailicipació majoritària que
no fos absoluta? Doncs, caldria entendre que la Llei s'estaria referint a una majoria no
absoluta, és a dír, al fet que la Generalitat fos el soci que disposés de la participació més
alta, de ser el soci que té una major participació en l'empresa, sense que en cap cas
disposés de més del 507o. Certament, en una societat mercantil, el soci que ostenta una
participació més gran, que no sigui superior al 50%, té una posició mlllor que la resta, però
en cap cas podrà afirmar que té el control absolut sobre I'empresa. Això ens porta de nou a
I'article 4, que s'encapçala amb un: 'Són empreses de la Generalitat...".

Aquesta unitat directiva entén que la concreció que es fa és doncs, la única interpretació que
cap i, que al precisar-la en I'article 3 de I'Ordre, als únics efectes de I'aplicació de l'Ordre, el
conseller d'Economia i Coneixement resol un dubte interpretatiu que més d'hora que tard,
hauria de resoldre l'òrgan responsable del Registre del Sector Ptlblic. La inclusió d'aquesta
precisió a I'Ordre s'ajusta a dret i mlllora la seþuretat jurídica en la seva aplicació.

- Inclou també I'lnforme Jurfdic una mencló a tenir en compte I'actual tramitació pel Govern
de la Generalitat de Catalunya de l'Avantprojecte de llel d'organització ide funcionament de
I'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Aquesta unitat directiva està participant en els treballs de redacció de I'Avantprojecte de Llei
iconsidera positivament l'Acord pres pel Govern el proppassat B de.juliol de 2014, no
obstant, cal tenir present que el Govern tot just n'ha aprovat la Memòria preliminar, motiu pel
qual es considera prematur condicionar el text de I'Ordre a altre realitat juridica que
I'existent.

Dit això, en el marc d'aquesta nota valorativa, es vol fer constar que entre d'altres qirestions,
aquesta unitat directiva ha proposat incloure en I'articulat de I'Avantprojecte una nova
redaccló del marc jurldic que crea el Registre del Sector Públic que resolgui definitivament
els dubtes interpretatius, que com bé s'han anat veient al llarg de la tramitació d'aquesta
ordre, genere l'article 19 de la Llei 1212004, de 27 de desembre, de Mesures financeres.

- L'Assessoria Jurfdica considera, a la vista de les obseryacions i al.legacions durant el
tràmit d'audiència i d'informació pública que '...seria adient valorar la possibilitat d'incloure
en les dades registrals totes aquelles dades que es considerin necessàries, i introduir una
dlsposició final que prevegi una entrada en vigor esglaonada, és â dir, que especifiqui amb
claredat I'article o part de la norma, l'entrada en vigor la gual s'endarrereix i el moment en
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que es produirà aquesta, quê es pot supeditar a la consolidació d'un sistema informàtic que
permetés gestionar la totalitat de l'inventari d'ens del sector públic."

En aquest punt, ens reiterem en elb arguments exposats a la Memòria d'observacions i

al'legacions presentades del B d'octubre de 2O14.

L'Ordre que desplega el Registre del Sector Públic, fínalment, va en camf de veure la llum i
entrar en vigor, al cap de deu anys de fa creació del Registre per ltei del Parlament de
Catalunya. El nostre capteniment és que resulti aplicable a la major promptitud i en la seva
globalitat, i tanmateix, ha fet falta preveure a I'Ordre un període transitori atès que per a la
seva aplicació, l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'ha de dotar de nous mitjans
informàtics per recollir una informació que es considera imprescindible ique en I'actualitat no
es disposa de manera agregada, com ho és el coneixement de la comþosició de l'òrgan de
govern màxim de les entitats del sector prlbtic de la Generalitat, així com les persones
representants i designades en les entitats participades. Aquest és un repte principal que
aborda l'Ordre, junt amb el de donar seguretat juridica a entitats, departaments, empreses i

ciutadania de quin és et perlmetre exacte dels ens instrumentals del sector públic de la
Generalitat ide les seves participacions.

Tant aviat com aquests objectius s'assoleixin,'hi haurà la possibilitat d'assolir nous reptes i

reglamentar nous instruments de transparència que permetin la integració de dades de les
entitats del seu sector públic que avui per avui, la Generalitat de Catalunya ja disposa,
coneix i publica, mitjançant les diverses unitats orgàniques competents en raó de la matèria
(PortaÍ de la Transparència, Portal dels Pressupostos, Portal de Contractació Pública, Banc
de dades de Personal,,,.) :

Conclusions

Amb tot I'exposat, aquesta unitat directiva valora els termes en que I'Assessoria Jurídica
conclou el seu lnforme Jurídic: "Pel que fa al contingut de la proposta de I'ordre, cap dels
seus preceptes contradiu les previsions generals de rang superior, i s'estima en
conseqilència que el seu contingut s'ajusta al marc normatiu vigent descrit en la Memòria
general. D'acord amb el gue s'ha exposat, la proposta d'adequa al marc normatiu vigent i a
les directrius de tècnica normativa establertes a les regles per a I'elaboració de les
disposicions de caràcter general aprovades pel Manual d'elaboració de les normes de la
Generalitat de Catalunya."

Finalment es vol deixar constància que s'ha procurat atendre al llarg del procés d'elaboració
de l'Ordre, totes i cadascuna de les legftimes, oportunes i raonades observacions i

consideracions rebudes, tant les incloses en I'lnforme Jurldic, com les presentades per les
diverses unitats orgàniques departamentals i per lOficina Antifrau de Catalunya. Dir aixf
mateix que sempre que no s'ha considerat incloure algun dels suggeriments de millora, s'ha
procurat donar totes les expticacions i, els arguments suficients que motivaven les decisions.
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m Genoralltat de Catalunva
Departament d'Econorñ¡a I Coneixement
Dlreccló General del Patrlmonl
de la Generalltat de Catalunya

En conclusló,
favorable, des presentaclô

Prlbllc, fins

s'ha pogut constatar I'evolució de mlllora de la proposta d'Ordre, contfnua i
de la la

del Sector
de I'esbona¡y, el 28 de maig de 2014, als membres de
a la proposta final, de 3 de novembre de 2014, que ara
la Comissiô Jurldlca Assessora.

ES
sotmetre a de

Estapé lTriay

Director general

Barcelona, 3 de novembre de 20 4
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ORDRE
ECOlnnnl2O14, de dd de mmm, per la qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de
Catalunya.

La Llei 1212004, de 27 de desembre, de mesures financeres crea, en l'article 19.1 , el Registre del sector
públic de la Generalitat de Catalunya, el qual resta adscrit a la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat del Departament d'Economia i Coneixement, amb I'objectiu de 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'ens amb personalitat jurídica pròpia adscrit
o vinculat a I'Administració de la Generalitat, o en què l'Administració de la Generalitat té participació.

El Registre esdevé imprescindible per garantir la transparència sobre la composició de l'estructura del
sector públic, i es configura com I'eina necessària de suport a I'organització i a la gestió patrimonial de la
Generalitat, així, entre altres, el Registre té com a finalitat inventariar la totalitat d'ens instrumentals de
I'Administració de la Generalitat, aixícom el conjunt de les seves participacions en altres entitats.

Atesa la necessitat de desplegar reglamentàriament I'organització, el funcionament i les funcions del
Registre, consultada la Comissió del Sector Públic del Consell per a I'lmpuls i I'Ordenabió de la Reforma de
l'Administració, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides per I'article 19.3 de la Llei 1212004, de
27 de desembre, de mesures financeres, i (d'acord/vist) amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora,

Ordeno

Capítol l. Disposicions generals

Article 1

Objecte, naturalesa ifinalitats del Registre

1. El Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 1212004, de 27 de
desembre, de mesures financeres, té per objecte inventariar la totalitat d'ens instrumentals de
l'Administració de la Generalitat, així com el conjunt de les seves participacions en altres entitats.
2. Les referències genèriques que es fan en aquesta Ordre a la participació de la Generalitat en entitats
s'entén que comprenen tant la participació directa de I'Administració de la Generalitat en I'entitat, com
l'eventual participació indirecta mitjançant entitats del seu sector públic.
3. El Registre té caràcter públic, i es configura com una eina de suport a I'organització i a la gestió
patrimonial de la Generalitat. La informació inscrita en el Registre no produeix efectes jurídics, ni les dades
que s'hi recullen poden ser emprades per fer valer drets davant de la Generalitat, ni davant de tercers.
4. Les seves finalitats són fer el seguiment de les modificacions que afectin la posició de la Generalitat en
les entitats objecte de registre, i garantir-ne la publicitat.

Article 2
Adscripció igestió

1. El Registre resta adscrit a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya del
Departament d'Economia i Coneixement.
2. La gestió del Registre correspon a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en
exercici de les funcions que li han estat atorgades per la Llei 1212004, de 27 de desembre., de mesures
financeres.

Article 3
Àmbit d'aplicació del Registre
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Les disposicions d'aquesta Ordre són d'aplicació a I'Administració de la Generalitat de Catalunya, a les
entitats del seu sector públic, i a les entitats participades, en concret, són objecte d'inscripció en el
Registre:

1. Als efectes d'aquesta Ordre, es classifiquen dins del sector públic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, les entitats amb personalitat jurídica pròpia següents:

a) 1. Les entitats de dret públic regulades en el Decret legislatiu 312002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i en el Decret legislatiu 212002, de 24
de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 411985, de 29 de març de I'Estatut de I'empresa
pública catalana, següents:
Entitat autònoma administrativa.
Entitat autònoma comercial, industrial o financera.
Entitat de dret públic subjecte a l'ordenament jurídic privat.
2. Les entitats de dret públic de naturalesa jurídica singular creades en el desenvolupament del marc
competencial de I'Administració de la Generalitat, quan d'acord amb la seva norma de creació no
correspongui classificar-les en cap de les categories previstes a I'apartat anterior.
b) Les societats mercantils, quan en el seu conjunt, de manera directament o indirectament, la Generalitat
disposi de més del 50% del capital social.
c) Els consorcis, quan en el seu conjunt, de manera directament o indirectament, la Generalitat disposa de
la majoria absoluta de drets de vot en l'òrgan de govern superior, o en el seu cas, quan d'acord amb els
criteris que estableix la normativa de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions
púbfiques, correspon adscriure'ls a la Generalitat.
d) Les fundacions, quan en el seu conjunt, de manera directament o indirectament, la Generalitat disposa
de la majoria absoluta de drets de vot en el patronat.
e) Altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que d'acord amb la naturalesa pública o privada, i el seu
règim jurídic, no correspongui classificar en cap dels apartats anteriors, quan en el seu conjunt,
directament o indirectament, la participació de la Generalitat en el capital sigui superior al 50% o, en el seu
cas, quan la representació de la Generalitat disposi de la majoria absoluta de drets de vot a l'òrgan de
govern superior de I'entitat.
2. També són objecte d'inscripció en el Registre, les entitats participades per l'Administració de la
Generalitat o per les entitats del seu sector públic, en què directament o indirectament, la Generalitat
disposi, de drets de vot en l'òrgan de govern superior, o participació en el capital social sense que
correspongui classificar-la dins del seu sector públic.
3. No s'inclouen en el Registre les entitats amb seu social a I'estranger que circumscriuen el seu àmbit
d'actuació, exclusivament, a I'exterior. Tampoc no s'inclouen al Registre les entitats constituides a I'empara
del dret d'associació reconegut per l'article 22 de la Constitució.

Capítol ll. Organització iestructura del Registre

Article 4
Actuació d'inscripció o actualització de dades

1. La sol'licitud d'inscripció, actualització, o rectificació de dades de les entitats del sector públic de
I'Administració de la Generalitat i de les entitats participades, en el Registre es fa a instància de la pròpia
entitat, o en el seu defecte, pel departament al qual estigui adscrita I'entitat o s'hi relacioni, en un termini
màxim de quinze dies naturals des que es produeixi el fet que motivi la inscripció o actualització registral.
2. Correspon a la persona representant legal de I'entitat o, en el seu cas, al secretari o secretària general
del departament sol.licitar a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya la inscripció,
actualització, o rectificació de les dades, i aportar la documentació acreditativa.
3. L'òrgan responsable del Registre podrà iniciar d'ofici, si s'escau, els procediments d'inscripció o
d'actualització de dades i, sol.licitarà, en qualsevol moment, la documentació necessària per a la
inscripció, actualització, o lectificació de dades registrals, així com la validació de la vigència de les dades
ja registrades.
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4. L'òrgan responsable del Registre ha de dur a terme les anotacions adients amb la finalitat de reflectir les
noves inscripcions, actualitzacions, o rectificacions de dades.

Article 5
Efectes de la inscripció

La inscripció en el Registre no té efectes constitutius per les entitats, i s'ha de realitzar sense perjudici de
la inscripció que, d'acord amb la naturalesa jurídica de l'entitat i la legislació vigent aplicable, correspongui
efectuar en altres registres.

Article 6
Assentaments reg istrals

L'assentament registral és I'acte pel qual es deixa constància en el Registre d'una alta, baixa o modificació
de les dades registrals. En els assentaments registrals s'ha de fer constar la data d'anotació del registre i

la data d'inici dels efectes jurídics del fet que s'anota.

Article 7
Dades registrals

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 I'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. ldentificació social.
8. Funcions / Objecte
9. Classificació en termes SEC
10. Dades de participació en l'òrgan de govern superior.
1 1. Persones representants o designades en l'òrgan de govern superior.
12. En les societats mercantils, organització de l'administració.
13. En els consorcis, administració d'adscripció

Article I
Situació i estat registral

1. D'acord amb la situació procedimental de la seva inscripció i del cicle de vida de I'entitat, s'ha de fer
constar a cadascuna de les entitats un dels estats següents:
a) Estat de prealta: una disposició normativa, acte administratiu, conveni, o negoci jurídic ha creat o ha
previst la creació de l'entitat, o la presa de participació, sense que l'entitat hagi adquirit personalitat
jurídica.
b) Estat d'alta: correspon a una entitat creada, constituïda i activa.
c) Estat de prebaixa: una disposició normativa, acte administratiu, conveni o negocijurídic, ha determinat
I'inici dels tràmits conduents a suprimir-la, dissoldre-la, alienar-la o, si escau, a desvincular-la totalment de
la Generalitat; I'estat es manté fins que hagin conclòs els tràmits que han de permetre registrar la situació
de baixa.
d) Baixa: correspon a una entitat que ha estat extingida, o bé en què la Generalitat ha perdut la participació
que justificava la seva inclusió en el Registre.
e) Prealta derogada: estat que identifica la supressió d'una entitat en estat de prealta, o la derogació de la
norma, acte administratiu, conveni o negocijurídic que havia creat o previst la creació de l'entitat o la presa
de participació.
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2. Tenen la consideració d'entitats en situació registral activa les entitats en estat d'alta o de prebaixa.
Tenen la consideració d'entitats en situació registral inactiva les entitats en estat de prealta, de baixa o de
prealta derogada.

Article 9
Conservació de dades històriques

S'han de conservar en el Registre amb caràcter permanent, les dades que hagin estat modificades, amb
indicació del període durant el qual hagin estat vigents.

Article 10
Accés a les dades del Registre

1. Les inscripcions registrals que conté el Registre són de lliure accés, sens perjudici de la protecció de les
dades de caràcter personal d'acord amb la legislació vigent.
2. La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través del portal web corporatiu de la
Generalitat de Catalunya.

Article 11

Sistema informàtic

El sistema informàtic del Registre inclou I'aplicació per a la seva gestió, la plataforma per a la tramesa per
via telemàtica de les dades, i les estructures de dades pel seu emmagatzemament i els mecanismes
d'intercanvi d'aquestes amb altres sistemes.

Disposicions transitòries

Primera
Fins a la posada en funcionament del sistema informàtic de comunicació de dades, la tramesa de dades i

documentació s'han d'adreçar a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb
I'adequada garantia de confidencialitat i protecció de les dades de caràcter personalque s'hitrametin.

Segona
Els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat disposen d'un període de tres mesos des
de I'entrada en vigor d'aquesta ordre per apoftar les dades informatives que aquesta Ordre requereix.

Disposició finals

Primera
Correspon a la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya elaborar
els models de sol'licitud d'inscripció, modificació o baixa en el Registre, i dictar les instruccions necessàries
per a la interpretació d'aquesta Ordre i pera la seva aplicació.

Segona
L'entrada en vigor dels apartats 11.3 i 12.4 de I'annex 1 d'aquesta Ordre en relació amb el número del
document nacional d'identitat de les persones representants, membres delb òrgans de govern,
administradors o similars de les entitats expressades a I'afticle 3.2, en què la participació de la Generalitat
sigui minoritària, es produirà quan s'aprovi la modificació del filxer 17 titulat "Sector públic" recollit a I'Ordre
ECO113712014, de 22 d'abril, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i de determinats ens que en
depenen o hi estan vinculats.
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Barcelona

Andreu Mas-Colell
Conseller d'Economia i Coneixement
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Annex
Contingut de les dades bàsiques que s'han de recollir per a la sol'licitud d'inscripció, actualització de
dades, o baixa en el Registre.

1. Número de registre

La inscripció en el Registre d'una entitat del sector públic de l'Administració de la Generalitat o entitat
participada comporta I'assignació d'un número de registre que s'atribueíx de forma correlativa i
independent de qualssevol característiques. El número de registre és invariable en el temps i constitueix el
codi identificador de I'entitat.

2. Departament d'adscripció

A l'efecte de la seva relació amb el Registre, cadascuna de les entitats consta adscrita a un departament
d'entre els quals s'estructura el Govern de la Generalitat de Catalunya. L'adscripció es determina d'acord
amb I'ordre de prelació següent:
a) El departament de dependència, adscripció o amb el qual es relaciona I'entitat, quan ho fixi la disposició
normativa, acte administratiu, conveni, o negocijurídic de creació o presa de participació.
b) El departament que d'acord amb la Llei de pressupostos anuãl integri el pressupost de I'entitat.
c) El departament, el qual disposi, directament o indirectament, del major nombre de drets de vot a I'entitat.

3. Via de participació
1. La via de participació de I'Administració de la Generalitat en una entitat és directa si té la titularitat del
capital participatiu o, si almenys un departament té representació en I'òrgan de govern superior.
2. Altrament, la via de participació és indirecta quan la participació s'articula exclusivament mitjançant una
o diverses entitats del sector públic de I'Administració de la Generalitat.

4. Grau de participació
El grau de participació o control de la Generalitat en una entitat es calcula de forma conjunta i única,
agregant totes les participacions que posseeixi directament o indirectament, mitjançant entitats del seu
sector públic. El càlcul dóna lloc a la distinció entre entitat majoritària del sector públic i entitat participada.
Les entitats participades es classifiquen en paritàries i minoritàries.

5. Naturalesa jurídica
Cadascuna de les entitats objecte de registre es classifica d'acord amb la naturalesa jurídica que
s'estableixi en la disposició normativa, acte administratiu, conveni o negoci jurídic que I'ha creada. Les
diverses naturaleses jurídiques s'agrupen d'acord amb les categories següents:
a) Entitats de dret públic de la Generalitat.
b) Societats mercantils.
c) Consorcis.
d) Fundacions.
e) Altres entitats.

6. Entitat independent
S'identificarà en el Registre com a entitat independent, aquell ens públic de naturalesa singular dels
previstos a l'article 3.1.a.2, que d'acord amb la norma que el crea o regula, gaudeixi d'un règim jurídic pel
qual la seva actuació és independent de I'Administració de la Generalitat per no estar sotmesa, en
I'exercici de les seves funcions, a la direcció del Govern.

7. ldentificació social
Les dades d'identificació social han d'incloure:
a) La denominació social i, en el seu cas, l'ús de marques alternatives a la denominació social que
identifiquin I'entitat.
b) La seu social.
c) El número d'identificació fiscal de I'entitat.
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d) En el cas de les fundacions, la data i número de registre de la seva inscripció en el Registre de
fundacions corresponent.

8. Funcions / Objecte
S'anotarà en el registre les funcions o I'objecte social de l'entitat segons s'estableixi en la disposició
normativa, acte administratiu, conveni o negocijurídic que I'ha creada o la reguli.

9. Classificació en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)
S'anotarà en el registre la situació de I'entitat en els termes de la seva classificació d'acord amb el Sistema
Europeu de Comptes (SEC) vigent.

10. Dades de participació en l'òrgan de govern superior
1. Per a les entitats del sector públic de I'Administració de la Generalitat és obligatori inscriure les dades de
participació de tots els partícips que integren l'òrgan de govern superior. En el cas de les entitats
participades per la Generalitat és obligatori inscriure les dades de participació de la Generalitat, i d'aquells
partícips que siguin una Administració pública, una persona jurídica de dret públic, o una persona jurídica
de dret privat dependent o adscrita a les anteriors.
2. El Registre ha d'incloure les dades de participació en l'òrgan de govern superior de I'entitat en els
termes següents:
a) En el cas de les societats mercantils, la identificació i percentatge de participació en pl capital social de
cadascun dels partícips i els seus drets de vot a la Junta General.
b) En el cas de la resta d'entitats, la denominació de l'òrgan de govern superior de I'entitat que fixin els
estatuts o norma ¡eguladora, la identificació de cadascun dels partícips de l'entitat i el seu nombre de
representants o persones designades en l'òrgan de govern superior, i els seus drets de vot.

11. Persones representants o designades en l'òrgan de govern superior
1. S'han d'anotar en el Registre les persones físiques representants de I'Administració de la Generalitat o

de les entitats del seu sector públic, o designades per aquestes en l'òrgan de govern superior de I'entitat.
2. En el Registre s'ha de fer constar si la persona membre de l'òrgan de govern superior de I'entitat ho és
en raó de l'exercici de càrrec o per lloc de treball ocupat o, en el seu cas, ho és per raó d'una designació
potestativa per òrgan competent, i s'ha d'anotar en el registre el càrrec o lloc que ocupa a la Generalitat.
3. Les dades registrals de persones designades i representants han d'incloure el nom i cognoms, el
número de document nacional d'identitat, el càrrec o funció exercida en l'òrgan, la data d'inici de vigència
com a membre i, si escau, de finalització.
4. Els usos previstos de les dades de I'apartat anterior són el registre de les dades de les persones que
ocupen els òrgans de govern de l'entitat com a eina de suport a I'organització i a la gestió patrimonial de la
Generalitat.
5. En el cas de les societats mercantils, únicament s'han d'anotar les dades que siguin aplicables a la
Junta General.
6. Correspon a les persones representants o designades col'laborar, si escau, per facilitar les dades i

documentació que resultin necessàries per a la formació del Registre.

12. Organilzació de I'administració de les societats mercantils
1. S'ha d'anotar en el Registre la forma d'organització de I'administració de la societat mercantif, indicant-hi
el nombre total de persones administradores, i s'ha d'especificar si es tracta d'una administració única,
d'una administració solidària o conjunta, o d'un Consell d'Administració.
2. Les dades registrals han d'incloure la relació i identificació de les persones administradores o membres
del Consell d'Administració nomenades per la Junta General a proposta o, d'acord amb els estatuts o
pactes socials, per designació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, o de les entitats del seu
sector públic.
3. En el supòsit que la persona administradora o membre del Consell d'Administració sigui una persona
jurídica, el'registre també ha d'identificar la persona física representant d'aquesta.
4. La identificació dels administradors persones físiques i, en el seu cas, persones representants, ha
d'incloure el seu nom i cognoms; el número de document nacional d'identitat; el càrrec; la data de
nomenament idurada; i, si escau, el càrrec o lloc de treballque ocupi a la Generalitat.
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5. Els usos previstos de les dades de I'apartat anterior són el registre de les dades de les persones que
ocupen els òrgans de govern de I'entitat com a eina de suport a I'organització i a la gestió patrimonialde la
Generalitat.

1 3. Administració d'adscripció
En el cas de consorcis, s'anotarà en el registre l'Administració pública diadscripció que correspongui
d'acord amb la normativa de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.
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