
 

 
 

Seguiment al·legacions 23/2020 al Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014  1 

 
 

 

 

 

 

 

  

Informe resum  
 

Seguiment de les al·legacions 23/2020 
Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern 

 

 

  

AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (en endavant el 

Departament) està tramitant el projecte del Reglament de 

desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant 

RLTAIPBG o projecte de Reglament). 

 

En aquest marc, des de l’any 2017, el Departament ha elaborat cinc 

versions del text i l’ha sotmès a diverses consultes i tràmits d’informació 

pública.  

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant l’Oficina) va participar en 

aquestes consultes públiques a través de dos escrits presentats els dies 

24.03.2017 i 18.10.2018. Així mateix, va aportar al·legacions a les versions 

3a i 4a del projecte de Reglament els dies 30.10.2019 i 13.10.2020, en el 

marc de dos tràmits d’audiència.  

  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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1.1. AL.LEGACIONS A LA TERCERA VERSIÓ DEL RLTAIPBG  

Tal com acabem d’advertir, en el primer tràmit d’audiència, l’Oficina va 

formular diverses observacions en relació amb la 3a versió del RLTAIPBG.  

 

Al juny de 2020 el Departament va publicar la Memòria d’observacions i 

al·legacions al projecte de RLTAIPBG (en endavant la Memòria) a la seva 

pàgina web. 

 

A partir d’aquest document i de la 4a versió del projecte de Reglament es 

pot concloure que sobre un total de 34 al·legacions de l’Oficina, 

l’Administració de la Generalitat en va estimar 20 de manera total (59%), 

4 de manera parcial (12%), i en va desestimar 10 (29%).  

 

En una aproximació global, cal destacar que el Departament va acollir 

diverses recomanacions centrals; com per exemple, la possibilitat que els 

sol·licitants d’informació es puguin oposar a la revelació de la seva 

identitat, o la supressió de la consideració com a causa de desestimació de 

les sol·licituds del fet que els documents es trobin en diferents expedients o 

fonts d’informació. No obstant això, el Departament també va desestimar 

algunes aportacions que, al nostre entendre, són rellevants.  

 

A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 

de les quals vam formular al·legacions, posant-les en relació amb els 

articles de la 3a versió del projecte de Reglament a què feien referència: 

— Article 2: recomanàvem revisar la capacitat del projecte de Reglament 

per imposar obligacions a les institucions adscrites al Parlament de 

Catalunya. 

— Pel que fa a les obligacions en matèria de publicitat activa de 

l’Administració de la Generalitat suggeríem:  

 Article 13.3: revisar si per a la publicitat activa dels processos 

selectius és necessària la constància de quatre números del 

document nacional d’identitat o equivalent, ateses les 

disposicions en matèria de protecció de dades. 

 Article 14.6 a): no restringir la publicitat de les agendes dels alts 

càrrecs i el personal directiu als contactes mantinguts amb els 

grups d’interès.  

 Article 14.6 b): no limitar les obligacions en matèria de publicitat 

als obsequis o les invitacions percebuts pels alts càrrecs i personal 
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directiu, sinó fer referència als que pugui rebre qualsevol persona 

integrada en l’estructura pública. 

 Article 15: incorporar l’obligació de publicar els actes 

administratius revisats mitjançant un procediment de declaració 

de lesivitat i els actes administratius revocats. 

 Article 20: incorporar l’obligació de publicar el responsable del 

contracte, les concretes atribucions que se li encomanen en cada 

cas, així com de les decisions i instruccions que pugui adoptar. 

 Article 24.2: no restringir la definició del concepte “informació 

sol·licitada amb més freqüència” a les sol·licituds que s’hagin 

estimat totalment, sinó també estendre’l a les estimades 

parcialment. També demanàvem que s’utilitzés un concepte que 

ofereixi més seguretat jurídica que el de “matèria.” 

— Pel que fa a les obligacions en matèria de publicitat activa de 

l’Administració Local suggeríem:  

 Articles 25 a 36: revisar detingudament el llistat d’obligacions dels 

ens locals en matèria de publicitat activa, perquè en alguns casos 

es podia interpretar que s’eximia d’algunes obligacions el món 

local. A tall d’exemple citàvem cinc casos concrets. 

 Article 29.4: incorporar l’obligació de publicar el contingut íntegre 

dels acords, per tal de deixar clar que la publicitat, en cap cas, no 

es podrà limitar a extractes. 

 Article 29.5: incorporar l’obligació de publicar els actes 

administratius revisats mitjançant un procediment de declaració 

de lesivitat i els actes administratius revocats. 

 Article 33: incorporar l’obligació de publicar el responsable del 

contracte, les concretes atribucions que se li encomanen en cada 

cas, així com de les decisions i instruccions que pugui adoptar. 

 Article 36.1: incorporar l’obligació de publicar les dotacions 

econòmiques dels grups municipals. 

 Absència d’article: definir el concepte “informació sol·licitada amb 

major freqüència” als efectes del món local. 

— Pel que fa a les sol·licituds d’accés a la informació pública suggeríem:  
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 Article 51.1: que el fet que els documents es trobin en diferents 

expedients, fonts d’informació, bases de dades o arxius, no fos 

“per se” determinant de l’existència d’una tasca complexa 

d’elaboració o reelaboració. 

 Article 51.2: que la consideració de complexitat de la tasca 

d’elaboració o reelaboració no vingui determinada pels mitjans 

disponibles a la unitat administrativa corresponent. 

 Article 53.2: revisar el redactat d’aquest precepte, atès que la 

informació pública no és només l’elaborada per la administració 

sinó també la que té en el seu poder. 

 Article54.7: detallar més la previsió genèrica que determina que 

l’accés a la informació relativa al “procés d’admissió de l’alumnat” 

afavoreix la segregació escolar.  

 Article 56.1: revisar aquesta disposició, ja que remetia la 

determinació de l’òrgan competent a una disposició normativa, 

instrucció o circular interna. En aquest sentit, recordàvem que les 

instruccions o circulars internes no tenen el rang normatiu que 

exigeix la LTAIPBG. 

 Article 56.4: detallar el contingut mínim que haurà de tenir la 

resolució d’accés a la informació pública. 

 Article 56.5: revisar la previsió que determinava que quan es 

produeix silenci administratiu en relació amb una sol·licitud  

d’accés a la informació sobre la qual concorre un límit, s’ha 

d’anul·lar l’acte presumpte estimatori posteriorment. Al nostre 

entendre, d’acord amb la llei, en aquests casos l’efecte del silenci 

és negatiu.  

— Pel que fa a la protecció de les persones sol·licitants d’accés a la 

informació suggeríem: 

 Article 48: regular la possibilitat que qui sol·licita accés a una 

informació pública es pugui oposar a la revelació de la seva 

identitat a terceres persones. 

 Article 48: preveure la possibilitat que els sol·licitants d’accés a la 

informació puguin desistir de la seva pretensió davant del risc de 

revelació. 

— Finalment fèiem referència a diverses qüestions de detall: 
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 Article 7.3: suggeríem precisar la regulació de les persones 

obligades a subministrar informació. Semblaria que en defecte de 

previsió en el títol jurídic, l’obligació de subministrar informació 

restaria diferida al requeriment exprés de l’Administració o entitat 

del sector públic amb la qual es relaciona o vincula. 

 Article 13.2 i altres: suggeríem revisar alguns conceptes vinculats 

al personal al servei dels ens públics, que podien ser no 

suficientment acurats, com era el cas de l’ús del terme “càrrec” per 

fer referència al “lloc de treball.” 

 Article 13.3: consideràvem necessari diferenciar els procediments 

de promoció interna, que són procediments de provisió, dels 

procediments d’accés, així com revisar la referència a “beques i 

ajuts per prestar serveis” que podia no ser suficientment clara. 

 Article 15.3: proposàvem revisar la redacció d’aquest precepte 

dedicat a la publicitat dels actes administratius relacionats amb el 

domini públic. Al nostre entendre, podia comportar problemes 

d’interpretació, en la mesura que la regla general en relació amb 

els béns de domini públic és l’ús comú o general. Per tant, 

semblaria que els actes que haurien de ser objecte de publicació 

són els que impliquen afectació o restricció d’aquest ús comú per 

part de la ciutadania. 

 Article 15.6: en la definició d’òrgan administratiu de caràcter 

consultiu recomanàvem tenir en compte les previsions de la Llei 

40/2015, que concreten el concepte d’autonomia, i distingeixen 

entre autonomia orgànica i funcional. 

 Article 26.4: aconsellàvem recollir la doble obligació de publicar a 

la seu electrònica i portal de transparència, en comptes d’utilitzar 

l’expressió “i/o” 

 Article 43: proposàvem revisar les contínues referències a “la 

unitat d’informació o l’òrgan corresponent en la resta 

d’Administracions públiques”. 

 Article 43.2: suggeríem revisar la redacció d’aquest article, que 

podria semblar poc clara. D’una banda feia referència a una 

“entitat diferent” dins de la mateixa administració, quan el 

concepte d’entitat porta a pensar en una persona jurídica diferent; 

de l’altra, si el precepte estava previst per a trasllats dins d’una 
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mateixa administració podia resultar confusa l’expressió “resta 

d’Administracions públiques competent per a tramitar-la.” 

 Article 48: recomanàvem revisar aquest article, en termes 

d’adequació a la legalitat. En concret, ens preocupava la 

possibilitat de substituir la notificació per la publicació en un 

tauler d’anuncis o “als representants dels col·lectius afectats.” 

 Article 55: en relació amb les dades identificatives no personals 

dels empleats públics, proposàvem recollir expressament que, 

quant al telèfon i les adreces de contacte, es tractava de les 

professionals. 

 Article 56.4 a): aconsellàvem tenir en compte que, a més de 

recursos (potestatiu de reposició / contenciós administratiu), 

contra la resolució s’hi pot interposar reclamació davant la GAIP. 

 Article 57.5 a): suggeríem revisar l’adequació d’aquest precepte a 

les previsions legals que determinen que la primera notícia de la 

interposició del recurs contenciós administratiu la tingui, 

normalment, l’òrgan autor de la resolució impugnada i no els 

serveis jurídics. 
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1.2. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir de la 4 versió del projecte de Reglament es pot concloure que les 

al·legacions van tenir el següent grau d’acollida: 

 

Al·legació (referència a l’article afectat)  S’ha acceptat? 

Entitats adscrites al Parlament (article 2)  No 

Obligacions de publicitat activa de l’Administració de la Generalitat 

Publicitat dels processos selectius (article 13.3)  No 

Publicitat de les agendes (article 14.6 a)  No 

Publicitat obsequis o invitacions (article 14.6 b)  Parcialment 

Publicitat lesivitat i revocació (article 15)  Sí 

Publicitat responsable del contracte (article 20)  No 

Sol·licituds estimades parcialment (article 24.2)  Sí 

Obligacions de publicitat activa de l’Administració Local 

Obligacions ens locals (articles 25 a 36)  Parcialment 

Publicació del contingut íntegre (article 29.4)  Sí 

Publicitat lesivitat i revocació (article 29.5)  Sí 

Publicitat responsable del contracte (article 33)  No 

Publicitat dotacions econòmiques (article 36.1)  Sí 

Definició “major freqüència” (absència d’article)  Sí 

Procediment d’accés a la informació pública 

Localització en diferents expedients (article 51.1)  Sí 

Mitjans disponibles (article 51.2)  No 

Revisió del redactat (article 53.2)  Sí 

Procés d’admissió de l’alumnat (article 54.7)  Sí 

Determinació de l’òrgan competent (article 56.1)  Sí 

Contingut mínim resolució d’accés (article 56.4)  Sí 

Efectes del silenci quan concorri límit (article 56.5)  No 

Protecció de les persones sol·licitants d’accés a la informació 

Oposició a la revelació de la identitat (article 48)  Sí 

Possibilitat de desistir del procediment (article 48)  No 

Qüestions de detall 

Necessitat de previsió en el títol jurídic (article 7.3)  No 

Ús del terme “càrrec” (article 13.2 i altres)  Sí 

Precisió del redactat (article 13.3)  No 

Béns de domini públic (article 15.3)  Sí 

Definició d’òrgan consultiu (article 15.6)  Sí 

Publicació a la seu i el portal (article 26.4)  Sí 

Referència a “l’òrgan corresponent” (article 43)  Sí 

Revisió de la redacció (article 43.2)  Sí 

Substitució de la notificació (article 48)  Parcialment 
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Dades identificatives servidors públics (article 55)  Sí 

Reclamació davant la GAIP (article 56.4 a)  Sí 

Noticia d’un recurs contenciós (article 57.5 a)  Parcialment 

 

 
Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia.  
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2.1. AL.LEGACIONS A LA QUARTA VERSIÓ DEL RLTAIPBG 

Mitjançant una notificació, el dia 18.09.2020 el Departament va sotmetre 

la 4a versió del projecte de Reglament a un tràmit d’audiència de l’Oficina. 

En aquesta comunicació el Departament posava de manifest que 

l’obertura d’un nou tràmit d’audiència responia a la importància 

quantitativa i qualitativa de les modificacions introduïdes arran de les 

observacions formulades en els tràmits d’informació pública i audiència en 

relació amb la 3a versió del projecte de Reglament. 

 

L’Oficina va presentar les al·legacions a la 4a versió del projecte de 

Reglament el 13.10.2020. En aquest escrit, es posava en valor la tasca del 

Departament i el fet que aquest havia estimat una part important de les 

al·legacions formulades en relació amb la 3a versió del projecte de 

Realment. Ara bé, vist que el Departament havia decidit desestimar 

algunes aportacions que, des del nostre punt de vista, són especialment 

rellevants per enfortir els nivells de transparència pública i dotar de major 

solidesa a la norma, l’objectiu d’aquest segon escrit d’al·legacions va ser 

desenvolupar i oferir nous arguments en favor d’aquelles recomanacions 

que consideràvem centrals en aquest sentit.  

 

El passat mes d’octubre la Secretaria de Transparència i Govern Obert va 

publicar la Segona Memòria d’observacions i al·legacions al projecte de 

RLTAIPBG (en endavant la Segona Memòria) a la pàgina web del 

Departament. 

 

A partir d’aquest document i de la 5a versió del projecte de Reglament es 

pot concloure que sobre un total de 6 al·legacions de l’Oficina, 

l’Administració de la Generalitat no n’ha estimat cap.  

 

A continuació relacionem, de manera esquemàtica, les matèries respecte 

de les quals vam insistir posant-les en relació amb els articles de la 4a 

versió del RLTAIPBG a què feien referència: 

— Article 2: malgrat els arguments oferts per l’Administració de la 

Generalitat a la Memòria corresponent, reiteràvem que el RLTAIPBG no 

pot imposar obligacions a les institucions adscrites al Parlament de 

Catalunya. Després d’analitzar diverses qüestions, concloíem que, com 

a mínim, els aspectes organitzatius i procedimentals necessaris per a 

l’aplicació de l’LTAIBG entren dins l’àmbit d’autonomia de l’Oficina i les 

altres institucions d’òrbita parlamentària, per la qual cosa, el Govern de 

la Generalitat no els pot regular sense vulnerar-los la independència 

protegida estatutàriament i/o legalment. 
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— Article 14.8 a): insistíem en la necessitat d’ampliar la informació pública 

de les agendes dels alts càrrecs i el personal directiu, en comptes de 

restringir-la als contactes mantinguts amb els grups d’interès. A 

aquests efectes posàvem sobre la taula que assolir el màxim nivell de 

transparència en les agendes és fonamental per tal de millorar la 

detecció de les situacions de conflictes d’interès. Afegíem que aquesta 

mesura és especialment important en el cas dels membres del govern i 

les persones que ocupen alts càrrecs a l’Administració, que amb motiu 

de les funcions que desenvolupen estan subjectes a un nivell més alt de 

risc pel que fa a aquests conflictes. 

— Article 14.8 b): si bé des de l’Oficina valoràvem molt positivament la 

decisió del Departament d’estendre l’obligació de publicar els obsequis 

o invitacions percebuts pel personal públic amb rang de subdirecció 

general o assimilat, no podíem deixar de suggerir la incorporació de 

previsions en aquest sentit per al conjunt de les persones al servei de 

l’Administració. Al nostre entendre la introducció de mesures de control 

i publicitat sobre els regals o beneficis que puguin rebre els 

treballadores i les treballadores públiques és important per poder 

prevenir conductes de risc per a la imparcialitat, la integritat i la 

independència; i per facilitar la tasca de detecció del comportaments 

potencialment constitutius d’una falta disciplinària.   

— Article 15.5: pel que fa a aquest precepte suggeríem revisar el redactat 

des del punt de vista de la coherència amb la normativa de rang legal i 

la claredat de la norma reglamentària. 

— Article 21: reiteràvem la necessitat de publicar la persona encarregada 

d’exercir les funcions de responsable del contracte, les concretes 

atribucions que se li encomanen, i les decisions i instruccions que pugui 

adoptar. A aquests efectes, contrargumentàvem els tres arguments en 

base als quals el Departament fonamentava la decisió de no subjectar 

a obligacions de publicitat activa aquesta informació.  

— Article 36: proposàvem completar la regulació de la protecció de les 

persones sol·licitants d’accés a la informació, i recollir la possibilitat 

que, d’acord amb la normativa en matèria de procediment 

administratiu, assisteix a aquestes persones de desistir de la pretensió 

en el cas que per tramitar i resoldre la seva sol·licitud sigui 

absolutament imprescindible que la seva identitat quedi al descobert.  
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2.2. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir de la 5a versió del projecte de Reglament es pot concloure que les 

al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

 

Al·legació (referència a l’article afectat)  S’ha acceptat? 

Entitats adscrites al Parlament (article 2)  No 

Publicitat de les agendes (article 14.8 a)  No 

Publicitat obsequis o invitacions (article 14.8 b)  No 

Revisió del redactat (article 15.5)  No 

Publicitat responsable del contracte (article 21)  No 

Possibilitat de desistir del procediment (article 36)  No 

 

Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 
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