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ÍTEM 3: Organismes dependents o vinculats 

Informació institucional i organitzativa: informació institucional  

Prové de l’obligació legal: Article 9.1. a, b) i c) Llei 19/2014, del 29 de desembre 

Article 9. Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa 
1. La informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de 
fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure: 
a) La descripció de l’organització de l’Administració i dels organismes i ens públics vinculats o 
dependents, i també de les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part 
l’Administració, amb la inclusió d’un organigrama actualitzat. 
b) L’estructura organitzativa interna de l’Administració i dels organismes i entitats a què fa referència la 
lletra a, amb la identificació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil i trajectòria professionals. 
c) Les funcions que tenen atribuïdes l’Administració i els organismes i entitats a què fa referència la lletra 
a, amb indicació de l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas. 

Informació a publicar: 

Cal incorporar els organismes vinculats o dependents dels ens locals, amb la descripció de les 
funcions que porten a terme i que es pot extraure dels seus estatuts. 

Si aquests organismes tenen seu electrònica i/o portal de transparència propi, es recomanable 
establir un link. 

Si no disposen de seu electrònica i/o portal de transparència propi, s’ha de publicar, també, 
l’organigrama de l’organisme dependent amb la identificació dels alts càrrecs responsables 
(perfil i trajectòria professional) i la identificació dels responsables de les unitats (si n’hi ha) però 
aquets últims només als efectes informatius (nom, telèfon i correu electrònic de la unitat). 

 (explicació) 

- Respon a l’obligació de l’article 9.1, apartats: 
a) Descripció de l’organització dels organismes i entitats de (lletra a, art. 9.1), 

amb la inclusió de l’organigrama:  
 organismes i ens públics vinculats o dependents 
 societats, fundacions públiques i consorcis 

b) Descripció de l’estructura organitzativa interna dels organismes i entitats de 
(lletra a, art. 9.1), amb identificació del responsable, amb llur perfil i 
trajectòria professional:  

 organismes i ens públics vinculats o dependents 
 societats, fundacions públiques i consorcis 

c) Descripció de les funcions atribuïdes als dels organismes i entitats de (lletra 
a, art.9.1):  

 organismes i ens públics vinculats o dependents 
 societats, fundacions públiques i consorcis  

 
- Per identificar a què es refereix l’article 9 quan fa referència a “organismes i ens públics 

vinculats o dependents, i també de les societats, les fundacions públiques i els 
consorcis dels quals forma part l’Administració”, s’ha de tenir present l’article 3.1.b) de 
la Llei. 
 

- L’article 3.1.b) de la Llei anomena tot un llistat d’ens: 
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“Als organismes i ens públics, les societats amb participació majoritària o vinculades, 
les fundacions del sector públic, les entitats de dret públic dependents o vinculades 
amb les administracions a què fa referència la lletra a, [administració de la Generalitat i 
els ens que integren l’Administració Local] les entitats de dret públic que actuen amb 
independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei que 
exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o 
activitat, les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de 
l’Estatut d’autonomia, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic en allò 
que afecta l’exercici de llurs funcions públiques i els consorcis o altres formes 
associatives i llurs ens vinculats i societats mercantils en què participa de manera 
majoritària alguna d’aquestes administracions.” 
 

- No obstant això, en l’àmbit de l’administració local, l’article es confós. Com a punt de 
referència, podem entendre que s’han de publicar en el Portal els ens dependents 
entesos com a sectoritzats a l’ens local (societat mercantil amb capital 100% o 
majoritari públic, OOAA, EPEL, o els consorcis adscrits a l’ens local i anàlegs). 
 

- Cal tenir present que tots els ens dependents o vinculats haurien d’estar sectoritzats en 
alguna administració pública, essent aquesta la que incorporarà la informació d’aquells 
ens al portal de transparència respectiu. 
 

- Aquell ens vinculat a una entitat local, perquè aquesta última hi participa, però que no 
està sectoritzat en aquesta, no seria necessari incorporar la informació pública en el 
portal de transparència. No obstant això, essent que la Llei és de mínims, a voluntat de 
l’entitat local podrà publicar-la.  

Ítems relacionats 

Aquest ítem va relacionat amb les fitxes: 

o Fitxa 2: ítem núm. 2: organigrama de l’ens (article 9.1.a).  
o Fitxa 11: ítem núm. 11: cartipàs: organització política (article 9.1.a i c) 
o Fitxa 15: ítem núm. 15. alts càrrecs i càrrecs eventuals (article 9.1.b) 

On localitzo la informació?: 

Cartipàs, estatuts. 

Tipus ítem:  

Automàtic 

Gràfic:  

No 

Font:  

Departament de Governació (Municat - RELC). 

Modelatge de dades:  
• Nom de l'ens dependent 
• Tipus ens dependent  
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• Web ens dependent 
• Tipus relació 
• Descripció tipus pare 
• Nom complert pare 
• Codi INE ens fill 
• Enllaç 
• Més informació 

 

Models: 

No hi ha model 

 


