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LA TRANSPARÈNCIA, NOU PARADIGMA

Les lleis estatal 19/2013, de 9 de desembre, i 
catalana 19/2014, de 29 de desembre (LTAIPBG), 
de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, incorporen al nostre dret positiu el 
nou paradigma de la transparència, que presenta 
dos eixos bàsics:

- Obligacions públiques i parapúbliques de 
publicitat activa (portals de transparència).

- Un abast radicalment nou del dret d’accés a la 
informació pública.



ASPECTES GENERALS DEL DRET 
D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Articles 18, 19 i 20 LTAIPBG
Dret subjectiu universal majors 16 anys.
No cal interès personal ni motivació.
Només es pot denegar o restringir per causes 

expressament previstes per les lleis.
Les limitacions legals s’han d’aplicar cas per cas i 

interpretar restrictivament.
Els límits s’han d’aplicar motivadament, no 

discrecionalment.
Principis d’igualtat i d’interdicció de l’arbitrarietat.



SUBJECTES OBLIGATS

Article 3 LTAIPBG:
Administracions públiques
Ens instrumentals, consorcis i altres formes associatives 

d’ens públics
Empreses públiques, societats participades o vinculades. 

Fundacions del sector públic
Universitats i col·legis professionals
Entitats privades que gestionen serveis públics o 

exerceixen funcions públiques. Han de facilitar la 
informació relativa al servei o funció que presten o a la 
gestió de recursos públics a l’Administració de la que 
depenen.



LÍMITS LEGALS

Art. 21 LTAIPBG. PODEN aplicar-se els següents:
a) Seguretat pública: instal·lacions o serveis de seguretat, elements de 

seguretat, infraestructures vulnerables, identitats dels i de les policies
b) Activitat sancionadora. Evitar que l’accés pugui ajudar els presumptes 

infractors. 
c) Secret o confidencialitat de procediments de l’Administració, si venen 

establerts per Llei (dades fiscals, deliberacions de la Junta de Govern 
local).

d) Igualtat de les parts en els processos judicials. Documentació elaborada 
en el sí del procés, en interès d’una de les parts.

e) Intimitat i altres drets privats legítims: reconduït a dades personals.
f) Secret professional i propietat intel·lectual i industrial. Més que l’accés, 

afecta sobretot a la difusió. 
g) Informació protegida per una norma amb rang de llei



LÍMITS LEGALS 2

Arts. 23 i 24 LTAIBG: DADES PERSONALS
a) Cal denegar l’accés si hi ha dades personals 

especialment protegides: ideologia, afiliació 
sindical, religió, creences, origen racial, salut, 
vida sexual i infraccions penals i administratives.

b) Cal donar l’accés a dades merament 
identificatives directament relacionades amb 
l’organització, el funcionament o l’activitat 
pública de l’Administració.

c) En la resta de casos, cal ponderar raonadament 
cas per cas els drets i interessos en joc.



ALTRES POSSIBLES LÍMITS

CAUSES D’INADMISSIBILITAT (art. 29 LTAIPBG):
- Notes, esborranys, documents de treball intern
- Tasca complexa d’elaboració o reelaboració
- Informació en fase d’elaboració que s’ha de fer pública.
LÍMITS I CAUSES ADDICIONALS DE LA LLEI ESTATAL (arts. 14 i 18):
- Funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
- Interessos econòmics i comercials.
- Política econòmica i monetària.
- Confidencialitat o secret requerits en els processos de presa de decisió.
- Protecció del medi ambient.
- Peticions manifestament repetitives o amb un caràcter abusiu no justificat 

en la finalitat de transparència.
APLICACIÓ PROBLEMÀTICA DELS LÍMITS DE LA LEGISLACIÓ BÀSICA NO 

RECONEGUTS PER LA CATALANA: només cal aplicar els que protegeixen 
interessos privats?.



PONDERACIÓ

ELS LÍMITS ANTERIORS:
- Han de ser proporcionals a l’objecte i finalitat que 

protegeixen.
- S’han d’aplicar d’acord amb la seva finalitat.
- S’han de tenir en compte les circumstàncies de cada cas 

concret, especialment si concorren interessos públics o 
privats favorables a l’accés.

- S’han d’aplicar sempre restrictivament, en benefici de 
l’accés.

- No es poden ampliar per analogia.
- S’han d’aplicar motivadament.
- Principis d’igualtat i interdicció de l’arbitrarietat.



PONDERACIÓ

TEST DEL DANY: la informació demanada ha de causar un perjudici 
efectiu als drets o interessos protegits pels límits.

IDONEÏTAT I NECESSITAT DE LA INFORMACIÓ demanada per assolir els 
fins de l’accés. Valorar la possibilitat d’un accés parcial.

PONDERACIÓ DELS DRETS I INTERESSOS EN JOC D’ACORD AMB UN 
PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT. Poden tenir valor les 
circumstàncies personals (p.e. Persona interessada) o les finalitats 
de l’accés (control polític o mediàtic, defensa interessos, etc), 
sumades al principi de la transparència.

ACCÉS PARCIAL
O
ACCÉS CONDICIONAT
degudament motivats, i si així resulta de la ponderació.
La ponderació pot ser difícil si no s’ha motivat la sol·licitud.



PROCEDIMENT



SOL·LICITUDS

Arts. 26 a 28
Identificació de la persona sol·licitant. Requisit 

qüestionat.
Qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 

identitat del sol·licitant i de l’adreça. A la pràctica, 
sovint es flexibilitza (correu electrònic)

No cal motivar ni fonamentar jurídicament.
Identificar la informació precisa a la que es vol tenir 

accés.
Si no és prou precisa, l’Administració ho ha d’indicar i 

demanar/ajudar a major precisió. Se suspèn el termini 
per resoldre.



CAUSES D’INADMISSIÓ

Art. 29
Si es demanen notes, esborranys, resums, opinions 

o qualsevol document de treball intern sense 
rellevància o interès públic.

Si cal una tasca complexa l’elaboració o 
reelaboració. Abús de dret.

Si la informació és en fase d’elaboració i s’ha de fer 
pública en 3 mesos.

Consultes o informes.
Les inadmissions s’han de motivar.



DERIVACIÓ

Art. 30

Si la informació la té un òrgan o entitat de la 
mateixa Administració sol·licitada, en 15 dies 
naturals l’ha de derivar i informar-ne a la 
persona sol·licitant.

Si la té una Administració diferent, també ha de 
derivar la sol·licitud, i informar-ne a la persona 
sol·licitant, perquè la pugui tornar presentar.



TRASLLAT A TERCERS

Art. 31

Si la sol·licitud afecta terceres persones, si estan 
identificades o són fàcilment identificables 
(+localitzables), se’ls ha de donar trasllat. Si les 
seves al·legacions poden ser determinants, se’ls 
ha de donar 10 dies (suspensió del termini per 
resoldre).

S’ha d’informar de la derivació a la persona 
sol·licitant.

L’APDCAT en fa una interpretació estricte.



COMPETÈNCIA PER RESOLDRE

Art. 32

Òrgans: en general, els superiors jeràrquics dels 
serveis que tenen la informació. Molt 
formalisme.

Arxius: la llei no els atribueix formalment 
competència. A la pràctica, donen la major 
part dels accessos.



TERMINIS I SILENCI ADMINISTRATIU

Arts. 33 i 35

1 mes, prorrogable fins al 50% més.

Silenci positiu, llevat que concorrin límits legals a 
l’accés, que comporten silenci negatiu.

Si es produeix silenci positiu, cal demanar un 
altre cop la informació, i donar 30 dies. Criteri 
interpretatiu de la GAIP.



RESOLUCIÓ

Art. 34

Ha de ser escrita.

Ha de ser estimatòria, llevat que hi concorrin 
límits legals, cosa que cal justificar 
expressament.

Si és estimatòria i hi ha oposició de terceres 
persones, no es pot donar la informació fins 
que la resolució no sigui ferma.



COMUNICACIÓ

Art. 34.8

Si s’estima la sol·licitud i no hi ha oposició de 
terceres persones, es pot substituir la 
resolució per la comunicació directa de la 
informació sol·licitada.



LLIURAMENT DE LA INFORMACIÓ

Arts. 36 i 37

Dins del termini de 30 dies d’haver estat atorgada.

En el format demanat. Excepcions, sempre 
motivades: 36.2

Principi de gratuïtat: la informació no es pot cobrar. 
Gratuïta sempre que es consulti directament o 
estigui en format electrònic i es pugui enviar per 
correu electrònic. Les còpies es poden cobrar a 
preu de cost.



GARANTIES

Arts. 38, 39 i 42

Recurs de reposició. Impugnable a la GAIP o al 
contenciós administratiu.

Reclamació directa a la GAIP. 2 mesos. 
Possibilitat de mediació. Via gratuïta. Caràcter 
executiu. Impugnable en via contenciós 
administrativa.

Recurs contenciós administratiu.



RESPONSABILITAT SANCIONADORA

Arts.77 i ss.

77.2: Infraccions molt greus amb relació al dret 
d’accés a la informació pública.

78.2: Infraccions greus amb relació al dret 
d’accés a la informació pública

Als alts càrrecs només els pot sancionar el 
Govern, o el Ple de l’ens local.



REGIMS ESPECIALS

DA 1ª LTAIPBG:

- Accés als procediments administratius oberts.

- Accés dels electes



PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS 
OBERTS

DA 1 LTAIPBG: l’accés dels interessats als 
procediments administratius en tràmit es regeix 
pel que determini la legislació sobre règim jurídic 
i procediment. Art. 53 i 82LPAC. No hi ha 
especificitats substancials.

I els no interessats?: l’LTAIPBG.

La GAIP ha admès reclamacions d’interessats que 
demanen informació de procediments en tràmit, 
ja que es considera supletòria i creu que no se’ls 
pot donar un tracte pitjor que als no interessats



ELECTES LOCALS

El 164 TMLMRLC és un dels casos de règim especial 
d’accés a què es refereix la DA 1.2 LTAIPBG, que preveu 
la seva aplicació supletòria.

Aspectes diferencials del 164 que s’apliquen 
preferentment: 

- 4 dies per respondre (en comptes d’un mes)
- Molts menys límits per a l’accés
Aspectes de l’LTAIPBG que s’apliquen supletoriament:
- No cal motivar la sol·licitud.
- Un cop estimada, la informació s’ha de donar en un 

màxim de 30 dies
- Reclamació a la GAIP


