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serveis i navegació de Catalunya.

,

El Departament d'Empresa i Coneixement de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya ha sotmès a informació pública, mitjançant Edicte de z6.o9.2oLT,
l'avantprojecte de llei de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de
Catalunya.

L'avantprojecte se sotmet a informació pública durant un termini de quinze dies
hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'Edicte en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 86.4 de la
Lleitglzoo8, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

En aquest marc l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, I'OAC) formula
diverses consideracions en relació amb el text de l'avantprojecte, consideracions
que s'emeten a l'empara dels articles r i 3 de la Lìei t4f zoo8, del 5 de novembre,
de l'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC), així com de l'article
$.2.d) de les Normes d'actuació i règim intern de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, segons el qual correspon a la Direcció de Prevenció formular al
director o directora de l'Oficina propostes i recomanacions sobre disposicions
normatives vigents o en tràmit d'aprovació perquè les elevi al Parlament, al
Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho permeti, a les
institucions i els organismes estatals, comunitaris i internacionals.

Tenint específicament en compte que les cambres han de desenvolupar les
competències de caràcter públic atribuides per la legislació vigent i també altres
que els puguin ser assignades per les administracions públiques (competències

en relació amb les quals s'aplica supletòriament la normativa administrativa,
art. t4.z de I'avantprojecte), les al.legacions que es formulen pretenen incidir
particularment en aquells aspectes del text projectat eü€, directament o

indirecta, guarden relació amb els àmbits sobre els quals recauen les funcions
que la LOAC atribueix a I'OAC; d'altra banda, les nostres al.legacions se centren
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principalment en dues àrees de risc per a ìa integritat, la contractació pública i
la gestió dels conflictes d'interès.

Pel que fa a la contractació pública

En aquest punt necessàriament hem de partir de la previsió de I'article r4.3 del

text projectat quan determina que

"Le contrectacíó i el règím patrímonial de les Cambres es regeíxen pel dret priuat,
habilitant-se un procedíment que garanteíxi les condícíons de publícitat,
tr ansp ar èncía i no discrimínació".

Entenem que aquesta expressió és un fidel reflex del que va establir I'article z de

la Llei 4/zot4, d'r d'abril, de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació, eu€ té caràcter bàsic. En tot cas, aquesta Oficina ha de recordar que

la qüestió del règim aplicable a la contractació de les cambres no és una qüestió
pacífica.

Així, tot i que en el marc d'una norma ja no vigent (Llei 3o/zoo7, de 30
d'octubre) la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya va
insistir, en el seu informe tof zoo9, de z7 de novembre, que

"... les cambres oficíals de comerç, indústría í nauegacíó de CatalunAa [...] tenen la
consideració de poders adjudicadors a efectes de la LIei go/zoo7, de So d'octubre, de

Contractes del Sector Públic."

També es pot portar a aquestes al.legacions el pronunciament del Consell
Consultiu de Castella-la Manxa en el Dictamen núm. 9gf zoog, de zr de maig,
d'interès en aquest moment ja que aquell Consell es pronunciava en relació amb
I'avantprojecte de llei de cambres oficials de comerç i indústria de Castella-La
Manxa; es reprodueixen a continuació algunes consideracions d'aquell
dictamen:

"Artículo 42. Contratacíón y régitnen patrimonial.- El precepto en cuestión señ.ala que

"Le contretación y el régimen patrímoníal de las Cámaras se regirán por el Derecho
príuado, saluo dísposicíón legal en contrarío, con sometímíento a los príncipios de

publícidad, concurrencía y objetíuidad, saluo que Ia naturaleza de la operación sea

íncomp atible con ello s".

En relación can eI régimen jurídíco a que debe someterse Ia contratación de las
Cámaras debe tenerse en cuenta Ia Ley go/zoo7, de 3o de octubre, de Contratos del
Sector Público (LSCP). Uns de las princípales finalidades de esta Ley fue Ia de
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adecuar eI óntbito subjettuo de Ia misma a Ia normatiua comunitaria, tarea que se

hizo imprescíndíble tras ser condenado nuestro país en uarias ocasíones por eI

Tríbunal de Justicia de las Comunidades Europeas por Ia incorrecta transposícíón de
sus contenidos (Sentencias de t5 de maAo de zoog, ú de octubre de zoo3 y 4 de
enero de zoofl. De hecho la nueua Ley de contratos Ao no es de "Ias administraciones
públicas", sino "del sector público"; lo que euidencia Ia intención del legislador de

amplíar eI âmbíto de aplícacíón subjettua de las normas sobre contratacíón públíca.

El artículo S de Ia LSCP establece tres ámbitos subjetiuos de aplicacíón. EI niuel môs
íntenso, con la aplícacíón integra de la Ley, está. reseruado a las Adminístracíones
públicas; un segundo níuel, de menor intensidad, se aplica a los entes, organísmos y
entídades que se consíderen "poderes adjudicadores" pero sin eI carácter de

Admínístracíones públicas. Por últtmo, el tercer niuel resulta de aplícación a los entes,
organismos g entídades que conforman el sector públíco, de acuerdo con eI listado del
artículo 3.t de la LCSP, pero que no tí.enenla consideración de'þoder adjudicador".

De conformídad con Ia letra b) del artículo 38 de la LCSP se consíderan "poderes ad-
judícadores", edemás de "Las Admínistracíones Públicas" citadas en la letra a), "todos
los demâs entes, organísmos o entídades con personalidad jurídíca propia que hayan
sído creados específicamente para satísfacer necesídades de ínterés general que no
tengan ca- rô.cter índustríal o mercantil, siempre que uno o díuersos sujetos que

deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los críterios de este apartado g

financien mayoritariamente su actiuídad, controlen su gestíón o nombren a mâs de la
mítad de los míembros de su órgano de administracíón, dírección o uígilancia".

Estíma este Consejo que el anterior concepto de "poder adjudicador" (acuñado por eI

derecho comunítarío), es aplicable a las Câmaras Oficiales de Comercio e Industría, a
Ia luz de la Ley S/1ggS, de zz de marzo, y del anteproyecto de Ley que se díctamína.
Porque, en primer lugar, se trata de entídades dotadas de personalidad jurídica
propía creadas para satisfocer necesídades de inter,és general, Aa que tíenen
encomendadas funciones de carácter públíco, fundamento éste que tradicionalmente
uiene justificando Ia adscrípcíón oblígatoría a estas Corporaciones públícas. En
segundo lugar, porque se trata de entídades que no tienen carâcter índustríal o

mercantí\, dadas las funciones de carâ,cter públíco que les atribuye su normatíua
reguladoraA por la ausencia de ánimo de lucro. Y, por úItímo, también concurren en
ellas dos de los tres requísitos que, con carâcter alternatiuo, establece eI precepto
analízado (financíación mayoritaría, control de su gestión o nombramiento de más de
la mitad de los míembros de sus órganos de gobíerno, por parte de un "poder
adjudícador"). Prímero porque eI príncþal íngreso de las Cátnaras es eI recurso
cameral permanente, ingreso que tíene naturaleza de exacción parafi,scal según ha
declarado eI Tribunal Constítucional (Sentencía zo6/zoot, de zz de octubre, FJ tS),
constituído por exaccíones correspondientes a un porcentaje de la cuota tributaria de
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los intpuestos que graban eI ejercícío del comercío y su beneficio (Impuestos de

actiuidades económícas, de socíedades y de la renta de las personas fisícas). Tal
caró.cter público de Ia mayoría de sus ingresos está reconocído en Ia propía exposícíón

de motíuos de Ia Ley g/tgg3, de 2z de marzo, rozón por la que dispone el

sometímiento de las Câmaras a lafi.scalízación del Tribunal de Cuentes o, en slt ceso,

a los órganos competentes de las respectiuas Comunidades Autónomas (artículo zg.z
de Ia cítada Ley básíca). Asímismo, las Cámaras de Comercio estân sometídas a la
tutela de la Admínístración regional tanto en su uertiente financíera y administratiua
como de funcíonamiento. Por ello, en eI prímero de estos ámbítos, corresponde al
órgano admítústratiuo tutelar de las Cárnaras, según el anteproyecto de Ley, la
aprobacíón de sus presupuestos ordinarios (artículo Sg.Ð,y extraordínarios (artículo

S8.z), la fi.scalízacíón de /as líquidaciones de /os mísmos(artículo 4o8), la
autorÌ.zación poro Ia dísposíción de bienes ínmuebles y las operaciones credítícias
(artículo SÐ, la aprobacíón de su reglamento de régímen interíor (artículo zt) y la
resolucíón de recursos (artículo Æ.2). Por otra parte, la Adminístración puede ejercer
Ia potestad de suspender Ia actíuídad de la Corporación e, íncluso, dísoluer los
órganos de gobíerno de la misma cuando se prodtncan trasgresíones groues o

reiteradas del ordenamiento jurídíco aplicable o en eI caso de imposibilidad de

normal funcionamiento (artículo 44 del proy ecto).

Consecuencía de todo lo anteríor es que eI artículo 4z del onteproAecto de Ley
sometido a díctamen no se ajusta a las exigencias de la uigente LCSP; pues, sí bíen los

contratos que realicen las Cámaras Ofi.ciales de Comercio e htdustría serân en todo

caso de naturaleza priuada, estando sometidos al derecho príuado en cuanto a su

modificación, efectos y extincíón, lo estarân a Ia LCSP en lo que se refiere a sus fases
de preparación y adjudicacíón los que estén sujetos a regulación armonizada
(contratos de obras de un ualor estimado superior a Sl5o.ooo euros y de seruícíos y
suministros de un ualor estimado superíor a zo6.ooo euros), por Io que deberân

adjudícarse conforme a lo díspuesto en eI Capítulo I del Título I del Libro III de Ia
LCSP, con las adaptaciones establecídas en el artículo 124.1 de Ia misma. Respecto de

los contratos que no estén sujetos a regulacíón armonizada, Ia adjudícación estarâ
sometída, en todo ceso, e los prùrcípios de publícidad, concltrrencia, transparencia,
confi.dencialidad, igualdad y no díscrimínación, a cuyo fin estas entidades aprobarán
unas ínstrucciones, de obligado cumplimiento en eI âmbito interno de las mismas, en

las que se regulen los procedimíentos de contratación de forma que quede

garantizada Ia efecttuidad de los cítados princípios A que eI contrato es adjudicado a
la oferta económícamente mós uentajosa, conforme determína eI artículo t7g de la
LCSP.

A la anterior conclusíón llegó también el Parlamento de Nauarra que modificó el artí-
culo 6.2 de su Ley t7/tgg8, de tg de nouiembre, por la que se regulala Câmara Oficial
de Comercio e Industría de esa Comunidad foral, mediante Ia Ley 6/zoo6 de g de
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junío, de contratos públícos de Nauarra, de manero que en matería de contratación se

someterâ. a la legislación sobre contratos públicos.

En el mismo sentido, el informe to/zoo9, de z7 de nouiembre, de la Junta Consultiua
de Contratación de Cataluña concluyó que "Las câmaras oficiales de comercío,
índustria A nouegación de Cataluña y eI Consejo General de las Câmaras Ofi.cíales de

Comercio, In- dustría y Nauegacíón de Cataluña tíenen la consideración de poderes
adjudicadores a efectos de la Ley go/zoo7, de So de octubre, de Contratos del Sector
Públícos [...]".

La adecuación de la contratación de las Cámaras al régimen que se acaba de indicar
sucintamente luce ya tambíén en las pâ.ginas webs de muchas de ellas (uéanse, por
ejemplo, Ias Instrucciones internas de contratación de las Câmaras de Andalucía y
Aragón que allí se publican)."

Com dèiem, la qüestió no és pacífica; el Dictamen part del qual s'ha transcrit va
fer referència a la normativa navarresa. En relació amb això cal aclarir que,
efectivament, el Parlament de Navarra va modificar I'article 6.2 de la seva Llei
rTltggS, de 19 de novembre, per la qual es regula la Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Navarra mitjançant la Llei 6lzoo6, de Ç de juny, de contractes
públics, per afirmar, entre d'altres, la submissió de la contractació de les
cambres a la legislació sobre contractes públics, tot i que, possiblement a la vista
de les previsions de la posterior llei bàsica estatal, a la Llei Foral L7 f 2oLS, de ro
d'abril, es va optar per una altra modificació i per transcriure l'expressió de la
LIei 4lzot4, d'r d'abril, bàsica estatal.

En tot cas, i tenint en compte les consideracions anteriors, aquesta Oficina
recomana que es revisi, modifïqui o completi la totalitat de la previsió de
I'article r4.3 de l'avantprojecte de llei, revisió en la qual en aquest moment
sembla que s'hauran de tenir en compte les previsions que finalment
s'incorporin a la nova Llei de contractes del sector públic.

D'acord amb el text a què hem tingut accés, el projecte de llei de contractes del
sector públic (el tert definitiu està a punt de publicar-se), preveu explícitament
la subjecció a la Llei de les corporacions de dret públic quan compleixin els

requisits per ser poder adjudicador; d'altra banda, es considera poder
adjudicador les entitats amb personalitat jurídica pròpia que hagin estat creades
específicament per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter
industrial o mercantil, sempre que un o diversos subjectes que s'hagin de
considerar poder adjudicador, bé financin majoritàriament la seva activitat, bé
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controlin la seva gestió o bé nomenin més de la meitat dels membres del seu

òrgan d'administració, direcció o vigilància.

Al marge de la consideració anterior, exclusivament pel que fa al text sotmès a

informació pública i si finalment es manté, cal posar en relleu que el darrer incís

de I'apartat 3 de l'article 14 del text projectat determina que s'ha d'habilitar un
procediment que garanteixi les condicions de publicitat, transparència i no

discriminació; es recomana valorar si a aquests principis s'haurien d'afegir els

de concurrència, confidencialitat i igualtat. Aquest procediment, com ja és

pràctica habitual en el si de les cambres de comerç, s'hauria de plasmar en unes

instruccions d'obligat compliment intern a les quals el text ara projectat podria

fer esment amb la finalitat d'atorgar a aquest procediment una especial

rellevància jurídica.

Conflictes d'interès

Una altra matèria en la qual voldríem incidir especialment és la relativa als

conflictes d'interès, que no només requereixen de prevenció, sinó també d'una
adequada gestió, i als quals entenem que s'hauria de donar tractament en el text
legal.

Efectivament, es podria plantejar introduir en el text de la norma un apartat que

fes referència a la gestió dels conflictes d'interès en què es poden veure afectats

els membres dels òrgans de govern de les cambres o, en general, el personal al

seu servei, sens perjudici que es pogués diferir la regulació detallada de quines

han de ser i com han d'operar la totalitat de les eines i instruments disponibles
per a una adequada gestió dels conflictes d'interès'.

En aquest àmbit hem de fer referència que l'avantprojecte de llei conté una
previsió en relació amb la qual, al marge de tenir en compte les consideracions
que hem formulat amb anterioritat (ja que es refereix a la contractació), cal

pensar en la gestió dels conflictes d'interès. Efectivament, I'apartat vuitè de

I'article z4 de l'avantprojecte estableix que

1En relació amb aquesta matèria pot resultar d'interès l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya: La

gestió dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya disponible al web: www.antifrau.cat.
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"Le contrectació d'obres í serueis a fauor de membres del Ple o de persones que els

representin notruás pot fer-se antb subjeccíó als príncípis de publicitat í concut'rèncía i
d'acord amb allò que estableíxí eI seu Reglament de règírn ínterior".

Entenem que cal revisar aquesta previsió, i específicament tenint en compte el

cas que aquesta contractació es pogués fer en gestió de fons públics o en relació
amb l'exercici de funcions públiques.

D'altra banda, l'article zo.3 de l'avantprojecte de llei, quan fa referència a

l'elaboració d'un codi de bones pràctiques determina també que les cambres
"Henren de garantir Ia imparcialitat i transpar'ència en eI desenuolupament
de les seues funcíons públic-administratíue.s." Aquesta consideració també
porta a pensar en els mecanismes de prevenció dels conflictes d'interès als
quals, però, al nostre judici, no es dona el tractament suficient i sistemàtic que
seria desitjable en el text de l'avantprojecte.

Al marge de les anteriors, aquesta Oficina ha de formular altres consideracions
en relació amb preceptes concrets de I'avantprojecte de llei:

Article LT. Recursos de les Cambres i de la Cambra General de

Catalunya

En relació amb l'article t7 de l'avantprojecte, que regula el sistema de recursos,
la nostra primera consideració, l'hem de fer en relació amb el mateix títol de
I'article, ja que, tot i que s'hi fa referència als "recursos de les Cambres i de Ia
Cambra General de CataluflUe", sembla que el que es vol regular i efectivament
es regula a l'article són els recursos contra determinades resolucions de les

cambres i contra determinades resolucions de la Cambra General de Catalunya,
concretament les dictades en exercici de les competències pròpies de naturalesa
publicoadministrativa i les que afectin el règim electoral.

Encara hem de fer una segona consideració, aquesta de relativa a la previsió,
formulada de manera general i taxativa, que contra els actes del Govern i de
l'òrgan tutelar es pugui interposar recurs contenciós administratiu. En relació
amb això caldria tenir en compte que en el cas que les resolucions del Govern i
de l'òrgan tutelar s'hagin dictat "directament" i no com a conseqüència de la
interposició d'un recurs d'alçada, el règim de recursos no sembla que hagi de ser
I'assenyalat, ja que la normativa sobre procediment administratiu preveu la
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possibilitat d'interposar-hi recurs potestatiu de reposició de manera prèvia a la
interposició de recurs contenciós administratiu.

Article 2c,. Transparència, accés a la informació pública,

accessibilitat i bon govern de les cambres i de la Cambra General de

Catalunya

Tot i la previsió general de compliment de totes les obligacions derivades de la
legislació vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, l'article zo.zfareferència específica a la publicació dels comptes anuals,

de les subvencions rebudes, dels recursos públics que puguin rebre per al

desenvolupament de les seves funcions, de les retribucions percebudes pels alts
càrrecs i màxims responsables i de les indemnitzacions percebudes pel

cessament en llur càrrec. Caldrà tenir en compte I'aplicació de totes les

obligacions de transparència indicades al Capítol II del Títol II de la Llei
rgf zot4, del z9 de desembre.

En aquest mateix precepte es determina que les cambres han d'elaborar un codi
de bones pràctiques que ha de ser aprovat pel Ple a proposta del Comitè
Executiu; aquesta Oficina recomana que s'estableixi en el text projectat un
termini dins del qual s'haurà de fer efectiu aquest mandat.

Dins de l'article SS, el punt f) preveu que una de les funcions del Ple és

l'aprovació del Codi de Bones Pràctiques; es recomana que es valori atribuir
altres funcions relatives a aquest codi, com la de vetllar per la correcta aplicació
i la ditusió del Codi.

Sobre personal

Als articles 43 i 6z hi ha referència al règim del personal. Atesa I'especial
naturalesa i funcions atribuïdes a les cambres, tot i que el personal estigui
subjecte a dret laboral, seria convenient que la seva selecció es fes d'acord amb

els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Quant a la redacció de l'article 43.3 "eI nomenament del personal d'alta direccíó
d'alts càrrecs i màxims responsables correspondrà, aI ple", cal constatar que la
redacció de l'article 55.1 i) no és exactament la mateixa, ja que s'hi estableix que
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correspon al Ple nomenar el personal d'alta direcció i el màxims responsables de
la Cambra General de Catalunya.

A partir de la consideració anterior hem de constatar que'observem al llarg del
text certa indefinició en la utilització dels conceptes d'alts càrrecs, personal
d'alta direcció, personal directiu, càrrecs directius i màxims responsables (art.
z6.tÐ, art. 33.2 per exemple), conceptes que probablement caldria clarifïcar.

Barcelona, z3 d'octubrc de zotT

Mar Cardona Martínez

Tècnic Jurista Pablo

Cap d' de Legislació i
Assum Jurídics
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