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NORMATIVA REGULADORA, PRINCIPIS I 
TEMES D’ORGANITZACIÓ



NORMATIVA REGULADORA
El principi de transparència és reconegut a l'article 71.4 de l'Estatut d‘Autonomia de Catalunya, i és regulat per les 
següents lleis :

1. Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LT).
2. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTCat/ 

LTAIPBG ). La Llei 19/2014 és una Llei de desenvolupament d’una Llei bàsica estatal (19/2013) ((L’art. 12 de la 
Llei bàsica estatal disposa: “(...) en l’àmbit de les seves competències serà d’aplicació la corresponent 
normativa autonòmica.”))

3. NOVETAT!!! Reglament Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació 
pública. DOGC 11/02/2021 (vigent des del 3 de març 2021)

A la vegada hem de tenir en compte la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals.

 Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) http://www.gaip.cat/ca/resolucions-i-
criteris/resolucions-destacades/

 Autoritat catalana de protecció de dades https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
 https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/
 https://www.aoc.cat/portal-suport/transparencia/idservei/transparencia/

Webs  d'interès:
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VIGÈNCIA DE LA LLEI ESTATAL AMB  TRANSPARÈNCIA I ACCÉS 
A LA INFORMACIÓ I LA NORMATIVA CATALAN

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Va entrar en vigor el 10 de desembre de 2015: les obligacions de transparència i accés a la informació per a tots 
els organismes autonòmics i locals.
La Llei bàsica estatal ja preveu unes obligacions mínimes de transparència que tots els ajuntaments havien de
complir, abans del 10 de desembre del 2015 (disposició final setena Llei 19/2013).

Aquestes obligacions mínimes són àmpliament superades per la normativa catalana, establint un catàleg molt
detallat i nombrós d'obligacions de transparència que els ajuntaments catalans havien de complir com a màxim
abans l'1 de gener del 2016. Aquest conjunt d'obligacions de transparència recollides en la Llei no té un altre
límit temporal. No hi ha esglaonament de l'aplicabilitat en funció de la població d'un municipi.
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 Incrementar i avaluar la qualitat democràtica. 

 Lluitar contra desafecció política: – Reconeix la demanda social de més transparència.

 Permetre que els ciutadans avaluïn l’actuació dels poders públics. Millorar el sistema de 
rendició de comptes i de responsabilitat per part dels diferents nivells de govern. 

 Reforçar la confiança dels ciutadans en les seves institucions. Partim del criteri pel qual els 
poders públics han de retre comptes davant la ciutadania per la seva gestió, en el marc de la 
responsabilitat política i administrativa. 

 Garantir una major col·laboració i participació dels ciutadans en les polítiques públiques. 
Arbitrar mecanismes de garantia per a l'efectivitat de la Llei en el seu conjunt.

 Reconèixer i regular clarament els principis de: 

 Transparència 
 Accés a la informació pública 
 Bon govern
 Govern obert i fomentar la participació ciutadana i unes 

relacions més interactives entre administracions i ciutadans

En definitiva, es pretén introduir UN 
CANVI EN LA CULTURA 
ADMINISTRATIVA per tal que la 
ciutadania pugui tenir un coneixement 
i una informació àmplia de 
l’organització interna de 
l’administració, dels elements més 
determinants d’acord amb els quals 
pren les decisions i dels motius que 
justifiquen la seva actuació, incloent-
hi els compromisos econòmics que 
això comporta.

Preàmbul 
de la Llei
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OBJECTIUS DE LA LLEI 19/2014, (LTCat) QUÈ PRETÉN LA LLEI? 
(PREÀMBUL  i l’art. 1.2) 



Desenvolupar la idea: .

Govern obert una manera de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració pública basada en:
 L’obertura de la informació pública.
 L’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva.

 La cocreació de polítiques públiques, i
 El donar comptes vers la ciutadania.

 Informar la ciutadania sobre la presa de decisions, activitat i gestió de les administracions públiques.

Desenvolupats mitjançant 
CODIS ÈTICS I DE BONA 

CONDUCTA
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“El principi de transparència s’ha d’interpretar i aplicar EN TOTS ELS CASOS DE MANERA 
PREFERENT". Però aquesta preferència no eludeix preguntar-se fins a quin punt entra en joc en un determinat 

moment un límit concret, ni per tant evita dur a terme la necessària (i no menys complexa en alguns casos) 

ponderació d'interessos. Així ho confirma la LTCat (article 7.2):“QUALSEVOL LIMITACIÓ en l’aplicació del principi 
de transparència s’ha de fomentar en un límit o en una excepció expressament establerts per una norma amb rang 
de llei”.

OBJECTIUS DE LA LLEI 19/2014, (LTCat) QUÈ PRETÉN LA LLEI? 
(PREÀMBUL  i l’art. 1.2) 



ESTRUCTURA DE LA LTCat: CONTINGUT DELS TÍTOLS DE 
LA LLEI
 Títol I: Disposicions generals ---------------- informa del què va la llei i aquí li aplica?

 Títol II: De la transparència    ---------------- Publicitat/transparència activa.                    

 Títol III: De la informació pública-------------Dret d’accés a la informació pública o   
Publicitat/Transparència passiva.                                           

 Títol IV: Registre de grups d’interès.(Persones físiques o jurídiques/ Caràcter privat / Participen activament en 
processos de presa de decisions públiques o en polítiques publiques/ Desenvolupen activitat a Catalunya/i per influir 
en el procés defensant un interès propi o de tercers, o un interès general)

 Títol V: Del bon govern ---Codis de conducta; els principis ètics i les regles de conducta. 
Cartes de serveis.

 Títol VI: Del govern obert :Participació ciutadana en l’elaboració de les normes.
Dret de proposar iniciatives normatives.

 Títol VII: Sistema de Garanties i avaluació de la Llei---Garanties del dret d’accés a la informació pública.
Recursos i reclamacions i regim sancionador.

 Títol VIII: Avaluació de l’aplicació de la llei. 

 Títol IX: Aplicació de la llei.
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PRINCIPIS

• Adquireixen especial rellevància els PRINCIPIS com són: 

• EL DE TRANSPARÈNCIA,
• ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I
• BON GOVERN, 

“Com a principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions 
públiques. I també la té el de govern obert, com a concepte que permet aprofitar els avantatges dels mitjans 
electrònics per a configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i més 
participatiu”.(‘preàmbul de la Llei)
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TEMA ORGANITZATIU:
1. L'article 19, als apartats 2 i 3,LTCat, recull dues previsions d'importància 
que tenen conseqüències organitzatives i de procediment en les 
Administracions locals: 

 LES ADMINISTRACIONS LOCALS han d’adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per a garantir el compliment del dret d’accés 
a la informació pública. 

 També les administracions locals, amb la mateixa finalitat a què fa 
referència l’apartat anterior, han d’establir un sistema de gestió de 
documents, informació i dades integrat que permeti la interoperativitat
entre les administracions, la localització de qualsevol document o 
informació i la vinculació automàtica de cada document o conjunt de 
dades al seu règim d’accés i publicitat.
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Les AP HAN DE GARANTIR :
la integritat i la disponibilitat permanent 

en formats accessibles de la informació que 
publiquen al Portal de la transparència de Catalunya,
durant el temps determinat per a la seva obligació de 
publicitat 

la conservació
la seva comprensió 
l'agilitat i rapidesa en la seva consulta,

mitjançant l'establiment d'instruments o eines 
d'organització que facilitin el coneixement de la 
disposició de la informació publicada i la seva cerca 
intuïtiva i eficaç (13.8 Decret 8/2021).

2. A més com a  NOVETAT DEL REGL!!!  (L’article 3 Decret 8/2021 diu que les administracions públiques HAN DE DESIGNAR UNA UNITAT 
O ÒRGAN per dur a terme, com a mínim, tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les 
unitats dependents i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública. (Es un deure de les AP de designar-
les).
Les administracions públiques diferents a l'Administració de la Generalitat són competents, en virtut de la seva autonomia, per designar 
les unitats d'informació amb la denominació que estimin procedent, així com per organitzar, atribuir i exercir les funcions d'aquestes 
unitats de la manera que considerin (reconeixement del reglament de llur autonomia a les Entitats Locals).
LES FUNCIONS estan regulades en l’article 79 del Decret 8/2021



COM ES POT PORTAR A TERME?

• Art. 3.3 LTCat : els municipis poden complir les obligacions de transparència i les que derivendel dret 
d’accés:

1. De manera associada.

2. A través de fórmules cooperatives amb els ens locals Supramunicipals o amb 
l’Administració de la Generalitat.

3. Subsidiàriament: és a dir, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden complir 
directament.

El Consorci AOC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, el Consorci Localret, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha treballat una solució comuna de transparència per als ens locals (disponible des del 15 d’octubre de 2015), 

que permet comptar amb un portal de transparència propi.
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LA TRANSPARÈNCIA: CONCEPTE, AMBIT 
SUBJETIUS, OBJECTE I FINALITAT



LA TRANSPARÈNCIA

Llei 19/2014 (LTCat): obliga a les administracions públiques de Catalunya i els organismes i les entitats que hi estan

vinculats A DIFONDRE la seva activitat, REGULAR EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS CIUTADANS i preveure la

creació d’un REGISTRE DELS GRUPS D’INTERÈS.

A més, suposa l’establiment de mecanismes per fer efectiu un bon govern i l’apropament entre les institucions i la
població a partir del govern obert.

En el Preàmbul diu: En un context d’estat democràtic i de dret, tots els 
poders públics tenen la legitimitat que els dona la participació 
ciutadana en llur configuració (de manera directa o indirecta), la qual 
cosa OBLIGA A DONAR COMPTE A LA CIUTADANIA, d’acord amb el 
principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels 
recursos públics que s’han posat al seu abast.

PRINCIPI DE RESPONSABILITAT
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La informació que ES POT ACCEDIR, ES POT SOL·LICITAR I OBTENIR en exercici
del dret d’accés és la que ESTIGUI EN PODER de l’Administració, amb
independència de la data de la seva producció o de la seva adquisició.
Aquesta afirmació es basa tant en el tenor literal del concepte d’informació
pública establert per l’article 2.b LTCat (la informació elaborada per
l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la
seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren
els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei), que
sustenta el concepte en el fet material que la informació sigui a mans de
l’Administració, no hi ha cap disposició a la llei que faci cap mena de previsió
expressa sobre els efectes que pugui tenir en l’exercici del dret d’accés la data
d’obtenció o d’elaboració de la informació per part de l’Administració.

EN PODER de l’Administració i 
indiferent de la DATA 

d’obtenció o elaboració de la 
informació.

ES POT SOL·LICITAR INFORMACIÓ GENERADA O ELABORADA NOMÉS DES DE LA DATA D’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI DE 

TRANSPARÈNCIA? NO. 
El concepte d'informació pública es refereix a informació que obri en poder dels subjectes obligats en el moment de la sol·licitud, 
independentment de la seva data. Per tant, es pot sol·licitar informació pública generada abans de l’entrada en vigor de la llei13

QUE ES TRANSPARÈNCIA?



CONCEPTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA

• El concepte d’informació transcendeix el tradicional de documents i és substancialment 
equivalent al de coneixement, (Resolució 93/2019, de 22 de febrero  GAIP)de manera que el 
dret d’accés es projecta, certament, sobre els documents en poder de l’Administració, PERÒ TAMBÉ SOBRE 
L’ALTRE CONEIXEMENT QUE ESTIGUI EN PODER DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, COM ARA bases de dades 
informàtiques, algoritmes o coneixement material no formalitzat en cap document o registre determinat, com 
podria ser el cas de facilitar el nombre total de determinades actuacions municipals dins d’un període donat, 
encara que no es porti per l’Ajuntament un registre específic d’elles; cal assumir que el dret d’accés a la 
informació pública abasta no únicament la informació expressada o elaborada formalment (documents, 
registres informàtics), 

sinó també informació que, per poder ser facilitada en els termes sol·licitats, pot requerir fins i tot 
una certa tasca d’elaboració per part de l’Administració. (Resolució 93/2019, de 22 de febrer GAIP)
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LA TRANSPARÈNCIA

• La transparència afecta tant la informació elaborada per l’Administració com la que aquesta té en el seu poder com a
conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, incloent-hi la que li subministren els altres subjectes obligats
d’acord amb el que estableix la legislació sobre transparència.

• Inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.

• Recordeu!!! Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de juny 2020, referent a la sol·licitud de informació
relacionada amb una empresa participada pel Ajuntament. “Responsabilitat de l’Administració sol·licitada a donar la informació
que estigui en el seu “poder”, CONCEPTE MÉS AMPLI QUE LA POSSESSIÓ REAL, ja que inclou també la potencial, és a dir, la
informació que l’Administració té el poder jurídic de tenir a les seves mans, o la capacitat jurídica de requerir-la a altres entitats
obligades jurídicament a facilitar-li.”

• GAIP insisteix el dret d’accés a la informació publica no es limita al contingut d’un expedient administratiu, sinó que abasta tota la
informació que estigui en poder de l’Administració. Resolució 191/2021 de 18 de febrer. “El concepte d'informació pública
establert per l'article 2.b LTAIPBG és molt ampli (“la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder
com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes
obligats d'acord amb el què estableix aquesta llei”) i en cap moment, ni aquest precepte, ni la resta de la Llei, ni tan sols el
Reglament de l’LTAIPBG, aprovat pel Decret 8/2021 i recentment publicat al DOGC, no el limiten a la que es troba inclosa en un
expedient” (el cas era els documents de treball del Tribunal d’oposició)
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• A més a més, moltes de les obligacions de transparència establertes pel títol II LTCat obliguen a fer pública informació de
diversos anys enrere, sense formular cap excepció amb motiu de l’entrada en vigor de la llei.

• La GAIP en la resolució 11 de febrer de 2016 diu que cal concloure, que la data d’elaboració o d’obtenció de la
informació pública sol·licitada, sigui o no prèvia a la d’entrada en vigor de la LTCat no té efectes en relació amb l’exercici
del dret de qualsevol persona a accedir-hi. O, dit d'una altra manera, el dret d'accés a la informació pública no pot ser
limitat per raons relatives a la data d'elaboració o d'obtenció de la informació sol·licitada, encara que aquesta data
sigui anterior a la de l'entrada en vigor de LTCat (en aquest mateix sentit, el FJ 4 del Dictamen de la GAIP 1/2015, de 3
de setembre).

L’article 53 del Decret 8/2021, la informació pública objecte del dret D'ACCÉS inclou tota la informació, qualssevol dades o 
documents que les administracions públiques han elaborat, posseeixen, o poden legítimament exigir a terceres persones com a 
conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.
En tot cas, la informació pública objecte del dret d'accés ha de ser temporalment preexistent a la presentació de la sol·licitud d'accés, 
amb independència de la data d'entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.
..., no són sol·licituds d'accés a informació pública les sol·licituds o peticions que tinguin per objecte la pretensió que les 
administracions públiques duguin a terme qualsevol altra actuació diferent de la de proporcionar informació pública preexistent o 
que s'adrecin a l'Administració de justícia, al poder legislatiu, o a les persones i entitats privades incloses en l'article 3.1, apartats d) i 
e), de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.
En els casos en els quals la sol·licitud d'accés s'insereixi en un escrit que alhora contingui també altres peticions diferents a la d'accés 
a informació pública, la petició d'accés a informació pública s'ha de tramitar d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i amb 
aquest decret, de forma separada de la resta de pretensions.
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ES PODEN DENEGAR LES SOL·LICITUDS D’ACCÉS D’UN REGIDOR A DETERMINADA INFORMACIÓ D’UN AJUNTAMENT, PER 
TRACTAR-SE D’INFORMACIÓ QUE PERTANY A UN MANDAT ANTERIOR?

Resposta Departament de Governació. Secretaria d’Administracions Locals (28/11/2016): NO. El fet que la informació pública a 
la qual es vol accedir formi part d’un mandat anterior, no constitueix una causa que justifiqui la denegació de la sol·licitud.

En aquest sentit, la GAIP, entén que el coneixement d’informacions de mandats anteriors és necessari per exercir tant les 
funcions de gestió i de proposta política dels càrrecs electes, com la seva funció essencial de control i fiscalització.

“El coneixement del passat també és imprescindible perquè els càrrecs electes de l’oposició puguin exercir la seva funció 
bàsica de control i fiscalització, que és consubstancial a la seva pròpia existència i que no s’esgota amb el control de les 
actuacions realitzades en el mandat en curs. Si qualsevol ciutadà, a l’empara de la legislació de transparència (que no 
estableix cap limitació temporal a les informacions que es poden demanar), pot sol·licitar accés a informacions de mandats 
precedents, sense necessitat de motivar la seva sol·licitud amb més raó ho han de poder fer els càrrecs electes locals. En cas 
contrari, s’impediria l’exigència de responsabilitats polítiques i jurídiques un cop finit el mandat corporatiu i es buidaria de
contingut la funció de control i fiscalització dels càrrecs electes de l’oposició.” 

Resolució 41/2016 “ (...) és cert que el dret a la informació dels electes locals regulat per l’article 164 LMRLC els és garantit per 
obtenir els antecedents i informacions que siguin “necessaris per al desenvolupament de llur funció”. Ara bé, a qui li correspon
bàsicament decidir si ho són, de necessaris per a llur funció, és als mateixos electes que exerceixen el seu dret a la 
informació...” 17



QUE ES INFORMACIÓ PUBLICA?

Es interessant la resolució GAIP 35/2018, de  2 de març que diu:

• La informació sol·licitada que ha estat denegada per l’Ajuntament del ....i que, en conseqüència, seria l’objecte 
d’aquesta Reclamació, és la relativa al projecte de l’activitat , ja que l’accés a l’acord de llicència ha estat estimat per 
l’Ajuntament i, a més, a les al·legacions formulades per l’empresa reclamant només es fa esment a aquest projecte. 
Reclamació (que demana còpia de la llicència i de l’expedient), amb referència especial al projecte presentat per FISL a 
aquests efectes.

• TOTA LA DOCUMENTACIÓ INCLOSA A L’EXPEDIENT MUNICIPAL, inclòs el projecte presentat per FISL, és informació 
pública, ja que l’article 2.b LTAIPBG estableix que té aquesta consideració la informació elaborada per l’Administració i 
la que té en el seu poder, com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions. Per tant, la 
informació que aporten les persones privades a les administracions públiques, en el marc de l’exercici de funcions 
públiques (en aquest cas, d’atorgament de llicències o autoritzacions), esdevé informació pública a partir del moment 
que és en poder de l’Administració. La possessió de la informació per part de l’Administració és el que determina que es 
tracti d’informació pública, amb independència del seu origen.

• Per tant, no hi ha dubte que el sol·licitat en el marc d’aquesta Reclamació és informació pública i, per tant, com a 
principi general s’hi ha de donar accés, llevat que concorrin límits que hagin de prevaldre (articles 18, 20 i 34.2 
LTAIPBG). Cal valorar, per tant, els límits legals que poden concórrer en l’accés a la informació sol·licitada i si han de 
prevaldre ells o el dret d’accés.  18



MECANISMES PER LA TRANSPARÈNCIA

Llei 19/2014, en el preàmbul diu: “entén la transparència com una obligació A CÀRREC DE L’ADMINISTRACIÓ,
que ha de facilitar de manera proactiva –és a dir, sense necessitat de demanda expressa– la informació sobre
dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament,
presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

D’aquesta manera es dona compliment al mandat de l’article 71.4 de l’Estatut d’Autonomia, que obliga
l’Administració de la Generalitat a fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la
gestió”.

Hi ha tres mecanismes:

1. La difusió proactiva d’informació per part dels subjectes obligats,

2. L’accés a la seva informació i

3. La reutilització de la informació per part de terceres persones.
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LA TRANSPARÈNCIA

Article 8.1.m estableix que s'ha de publicar també "qualsevol matèria d'interès 
públic, i les informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de 
l'exercici del dret d'accés a la informació pública". Per tant, l'enumeració que fa la 
LTCat no és una llista tancada sinó només una llista de mínims.

!!! Decret 8/2021 en l’art. 51 entén, en tot cas, que una informació és sol·licitada 
de manera freqüent quan la mateixa informació, a la qual s'hagi reconegut tenir 
dret a accedir ( OJO!!!no parla de sol.licitada sinó que s’ha tingut dret), hagi estat 
sol·licitada tres o més vegades en un període d'un any natural per persones 
sol·licitants diferents (la responsabilitat de publicar-la es de les unitats 
d’informació de les AP)

L’article 6 LTCat : Actuacions PER FER EFECTIU el
principi de transparència en la PUBLICITAT ACTIVA:

1. Difondre informació pública d'interès general, 
veraç i objectiva  

2. Garantir una difusió constant i actualitzada 
permanentment

3. Estructurar la informació de manera 
accessible i comprensible, que permeti 
consultes àgils i ràpides 

4. Ordenar la informació temàticament amb la 
finalitat que sigui fàcil i intuïtiva la seva 
localització. 

5. Facilitar la consulta per mitjans informàtics en 
formats que permetin la reutilització.

FREQÜENCIA
En un any = 3 o més vegades
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L'actualització de la informació objecte de publicitat activa ha 
de ser permanent, AMB INDICACIÓ EXPRESSA de la data de la 
darrera actualització, així com de la data prevista de la propera 
actualització o del termini màxim d'actualització (13.3 Decret 
8/2021)

Article 5.1 estableix que "de manera periòdica i actualitzada s'ha de 
publicar informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir 
la transparència.



LA DOCUMENTACIÓ REGISTRADA DAVANT UNA ADMINISTRACIÓ ÉS 
INFORMACIÓ PÚBLICA ALS EFECTES DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA, 
ENCARA QUE NO FORMI PART DE CAP EXPEDIENT.

• És informació pública a partir del moment que es trobi en poder de l’Administració, perquè tot i haver estat 
elaborada o aportada per una promotora privada, si es troba en poder de l’Administració escau la seva 
qualificació com a informació pública, atesos els termes en què defineix aquest concepte l’article 2.b LTAIPBG; cal 
indicar que aquest caràcter d’informació pública deriva únicament del fet que es trobi en poder de l’Administració, 
cosa que succeeix en qualsevol cas a partir del moment que té entrada al seu registre; per tant, l’assoliment 
d’aquesta naturalesa no depèn de cap verificació administrativa sobre la seva suficiència o idoneïtat, ni de si s’ha 
obert o no amb ella un procediment administratiu. El dret d’accés a la informació pública no està en absolut limitat 
a la informació que formi part de procediments administratius, ni a la seva verificació o idoneïtat per produir 
efectes administratius determinats, sinó que és un dret garantit per accedir a qualsevol informació que es trobi en 
poder de l’Administració, sense més requisits (GAIP Resolució 499/2020, de 23 de setembre)

• L’article 2.b LTAIPBG “Informació pública: la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la 
seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei”.
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DIFERÈNCIES ENTRE CONSULTES I SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ.

LA CONSULTA només pot ser satisfeta fent prèviament una tasca d’explicació, interpretació, anàlisi o valoració, de 
creativitat intel·lectual o de divulgació, normalment jurídica, però que també pot ser d’una altra naturalesa; en canvi, 
no es podrien qualificar de consultes les SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ que només demanen la simple expressió o 
referència escrita d’un fet o d’una dada que l’Administració pot constatar de forma directa, a partir de la mera 
observació de la realitat, sense necessitat de cap de les tasques indicades de valor afegit que caracteritzen les 
consultes. El fet de demanar una resposta curta, sense explicació de cap mena, no exclou que de fet s’estigui formulant 
una consulta; (la sol·licitud d’informació de la que deriva la Reclamació planteja set preguntes que demanen ser 
contestades amb un sí o amb un no;) el fet que la resposta demanada sigui tan escarida no vol dir que per poder 
donar-la no calgui una tasca prèvia d’interpretació i anàlisi jurídica similar a la requerida per atendre una consulta i si 
és aquest el cas seria procedent inadmetre la sol·licitud en aplicació de l’article 29.2 LTAIPBG; allò que determina 
l’existència d’una consulta no és l’extensió de les explicacions requerides per la persona que la formula, sinó el treball 
qualificat d’anàlisi i valoració que ha de fer l’Administració per poder donar la resposta demanada, encara que sigui un 
curt monosíl·lab, amb ple coneixement de causa.(Resolució de la GAIP 236/2020, de 26 de març)
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CONSULTA: Anàlisi o valoració de creativitat intel·lectual o 
de divulgació ni que sigui un monosíl.lab (si/no)
SOL.LICITUD INFORMACIÓ cap de les tasques anteriors



CONCEPTE D’INFORMACIÓ PUBLICA
• L’article 35 LTCat, preveu expressament que els efectes estimatoris del silenci 

administratiu cedeixen davant l’existència de límits legals, però no hi ha cap previsió 
legal similar per a les causes d’inadmissibilitat, fet del qual cal deduir-ne, com han fets 
diverses resolucions de la GAIP, que l’estimació per silenci administratiu positiu 
impedeix que l’Administració pugui invocar posteriorment la necessitat d’una tasca 
complexa d’elaboració com a causa d’inadmissibilitat de la sol·licitud; en 
conseqüència, l’Ajuntament esdevé obligat a facilitar a la persona reclamant tota la 
informació sol·licitada que estigui en poder de l’Administració, encara que per fer-ho 
hagi de dur a terme una tasca d’elaboració dels documents o dels registres en els que 
s’expressarà formalment la informació en qüestió.

Art.35 LTCat. 
Si l’Administració no resol i notifica dins el 
termini establert, la sol·licitud s’entén 
estimada, llevat que una norma amb rang 
de llei estableixi expressament un efecte 
desestimatori, total o parcial, amb relació 
a una determinada informació.

No es pot adquirir per silenci 
administratiu el dret d’accés si concorre 
algun dels límits establerts per aquesta o 
altres lleis per a tenir accés a la 
informació pública.

En el cas de silenci administratiu 
estimatori, l’Administració està obligada a 
facilitar l’accés a la informació pública ....

Art. 71,5  Decret 8/2021 Un cop transcorregut el termini per resoldre la sol·licitud 
d'accés sense que hagi estat dictada i notificada una resolució expressa, (per resoldre 
tenim un  mes i per donar la informació 30 dies)el sentit del silenci és estimatori, 
llevat que o bé concorri algun dels límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, o bé una norma amb rang de llei prevegi un silenci desestimatori.
En els casos en què, un cop produït el silenci, es constati la concurrència d'algun dels 
límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i es conclogui la prevalença de 
l'interès o del bé jurídic protegit pel límit aplicable per sobre del dret d'accés a 
informació pública, prèvia ponderació a aquest efecte d'acord amb l'article 20 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, l'òrgan competent ha d'incoar d'ofici un 
procediment de revisió per declarar la nul·litat de l'acte presumpte estimatori 
contrari a l'ordenament jurídic.

Recordeu!!! les persones físiques  també 
disposen del dret d’accés a la informació 
personal, regulat per la normativa de 
protecció de dades, així com, les persones 
interessades en un procediment 
administratiu tenen el dret d’accés a 
l’expedient, regulat per la legislació de 
procediment. 23



ÀMBIT APLICACIÓ.
1) En el preàmbul de la Llei diu que té com a principal àmbit subjectiu d’aplicació les administracions públiques de 
Catalunya, noció que inclou l’Administració de la Generalitat i els ens locals, així com tots els organismes i entitats de 
naturalesa administrativa dependents o vinculats a aquestes administracions.

2) Tanmateix, atesa la diversitat de les organitzacions administratives i el fet cada cop més estès que activitats públiques 
o d’interès públic siguin desenvolupades PER AGENTS PRIVATS, la Llei també amplia el seu àmbit a les persones 
privades que exerceixen aquestes activitats, sens perjudici que en aquests casos el compliment de les obligacions de 
transparència i informació es faci efectiu per mitjà de les administracions públiques responsables del servei o de tutelar-
lo. Des d’aquesta perspectiva privada, l’àmbit d’aplicació de la Llei s’estén també a:

LES ORGANITZACIONS,
ASSOCIACIONS I
FUNDACIONS,

3) Cal destacar que la Llei desplega també els seus efectes sobre totes les altres institucions públiques que no són 
administracions públiques en la part que fan funcions administratives per raó del seu funcionament o en els aspectes 
institucionals respecte dels quals es considera també exigible un deure de transparència i informació, sens perjudici de 
l’autonomia organitzativa i de funcionament que els reconeix la Llei.
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ELS INGRESSOS de les quals provenen de manera significativa de 
subvencions o ajuts públics...



A QUI S'APLICA LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA?

• A qui s'aplica?

• La LTCat ha optat per una configuració àmplia dels subjectes obligats a complir les
disposicions establertes en aquesta Llei, de manera que no només s'aplica a les entitats
que tenen la consideració d'Administració pública, sinó també a altres entitats, fins i tot
plenament privades que, per diferents conceptes, utilitzen fons públics o es relacionen
amb una certa intensitat amb l'Administració pública.

• Es poden distingir quatre grups de subjectes a qui s'aplica la LTCat:
a) Ens públics i ens dependents o vinculats
b) Subjectes privats
c) Entitats subjectes indirectament
d) Altres ens
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DEPEN DEL SUBJECTE LA VINCULACIÓ ES DIFERENT

VINCULACIÓ MÀXIMA I DIRECTA:

• Subjectes a totes les obligacions de 
transparència activa: publicitat d’ofici de 
tota la “informació pública nominada” 
• Subjectes passius del dret accés (de 
forma directa)
• Vinculats pels principis de bon govern.
• Obligats per les mesures de govern 
obert.
• Són “administracions públiques” als 
efectes de les definicions (3. f).

VINCULACIÓ SECUNDÀRIA I 
MEDIATITZADA:  (art. 3.2) 

• Les obligacions s’han de fer efectives per 
l’administració responsable.
• Han d’informar a l’Administració de les activitats 
directament relacionades amb potestats i 
funcions públiques, serveis d’interès general o 
universals, gestió de serveis públics i fons públics 
percebuts.
• Si el seu volum de negoci supera el 25% 
respecte de tasques dutes a terme “per compte 
de les AP” informaran de les retribucions dels 
directius.
• És l’AP responsable el subjecte passiu del dret 
d’accés.

VINCULACIÓ ESPECÍFICA :

• Obligats pel règim de publicitat activa 
(títol II de la Llei).
• Però no subjectes del dret d’accés a la 
informació pública.
• Ni tant sols indirectament (a 
diferència del grau secundari de 
vinculació).
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HAN DE COMPLIR TOTS ELS DEURES DE 
PUBLICITAT ACTIVA

+
HAN DE TRAMITAR I RESOLDRE LES 

SOL.LICITUDS D’ACCÉS ( SAIP)



A) ENS PÚBLICS I ENS DEPENDENTS O 
VINCULATS

Administració de la Generalitat.

Ens que integren l'Administració local a 
Catalunya.

Entitats gestores de la Seguretat Social i 
mútues col·laboradores de la Seguretat 
Social.

Organismes autònoms, agències i entitats 
públiques empresarials.

Entitats de dret públic vinculades o 
dependents d’una de les administracions 
esmentades.

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 (administracions 
independents).

Universitats públiques i ens que en depenen 
o hi estan vinculats.

Societats mercantils amb participació 
majoritària d'alguna de les administracions 
esmentades.

Col·legis professionals i corporacions de dret 
públic (en allò que afecta l'exercici de les 
seves funcions públiques).

Fundacions del sector públic.

Consorcis.

Altres associacions d’ens públics.

Òrgans estatutaris: Síndic de Greuges, 
Sindicatura de Comptes, Consell de 
Garanties Estatutàries i Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya.

Cal fer notar que, a l'efecte 
de la LTCat, totes les entitats 
incloses en aquest apartat 
tenen la consideració 
d'Administració pública, la 
qual cosa és important 
perquè determina 
l'aplicabilitat a aquestes 
entitats de les obligacions de 
publicitat activa establertes 
de manera específica en 
aquesta Llei per a les 
administracions públiques.

VINCULACIÓ MÀXIMA I DIRECTA:
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Àmbit d'aplicació de la LTCat a les entitats locals (article 3):

Òbviament, igual que ja fes la LTR, l'àmbit d'aplicació de la LTCat s'estén a tots els ens locals de Catalunya. En aquesta 
categoria d'ens locals cal incloure-hi: 

• Ajuntaments 
• Diputacions o, si escau, Vegueries 
• Comarques 
• Àrea Metropolitana 
• Mancomunitats 
• Entitats Municipals Descentralitzades 

!!! Consideració d'entitats del sector públic de les 

administracions locals, en tot cas, les entitats amb 
personalitat jurídica pròpia QUE CONSTEN 
INSCRITES AMB AQUESTA CONDICIÓ AL REGISTRE 
DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL DE CATALUNYA. Art.6 
Decret 8/2021

Per indicació de la Comissió Jurídica assessora, l’art. 6 Regl: Tenen també la consideració d'entitats del sector 
públic de les administracions locals de Catalunya les entitats següents:

 Els organismes autònoms locals.
 Les entitats públiques empresarials locals.
 Les societats mercantils locals amb capital íntegrament públic.
 Les societats mercantils de capital mixt, amb capital majoritari d'un ens local o adscrites a un ens 

local. (és suficient que alguna de les administracions públiques subjectes a la Llei superi el 
50% del seu capital. Art. 2.2 Decret 8/2021)

 Els consorcis adscrits a un ens local.
 Les fundacions adscrites a un ens local.
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Alguns subjectes privats estan subjectes només a determinades obligacions de publicitat activa establertes a la LTCat,(solament 
als del capítol III del titulo II  (contractes, convenis i subvencions)) i  en cap moment no al dret d'accés a la informació pública.
(3.4 LTCat) Aquest és el cas de:

• Partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials i les respectives fundacions vinculades.
• Altres entitats privades, en els supòsits següents:

• Entitats que perceben subvencions per un import superior a 100.000 € anuals.( Regl. Art. 9 ...s'ha de tenir en 
compte la suma del total de subvencions o ajuts públics provinents de qualsevol de les administracions públiques 
subjectes a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, que hagin estat reconeguts en el curs d'un exercici econòmic 
comptable)

• Entitats el 40 % dels ingressos anuals (mínim)de les quals són ajuts o subvencions, sempre que siguin superiors a 
5.000€ 

B) SUBJECTES PRIVATS Entitats privades responsables del 
compliment d'obligacions de transparència 

activa i NO HAN de tramitar ni resoldre SAIPS
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Desenvolupat per l’art. 9 Regl. Que concreta la 
vinculació d’aquestes entitats exemple  (àmbit 
d’actuació la seu i vinculació a CATALUNYA)
 Els partits polítics:  amb seu a Catalunya o l'àmbit 

d'actuació dels quals comprengui Catalunya i que 
estiguin inscrits en el registre de partits polítics.

 Les associacions i fundacions vinculades als partits 
polítics:  referits a la lletra a) anterior, que constin 

inscrites en el cens d'associacions i fundacions 
vinculades a partits polítics del registre 
d'associacions i fundacions de la Generalitat de 
Catalunya.

 Les organitzacions sindicals i empresarials:  amb seu 
a Catalunya o l'àmbit d'actuació de les quals 
comprengui Catalunya i els estatuts de les quals 
constin dipositats a la base de dades pública 
existent a aquest efecte....



• Les entitats incloses a l’article 3.4 LTAIPBG, han  de complir les obligacions de publicitat activa imposades als 
articles 5 i següents de la LTAIPBG, però no els preceptes sobre dret d’accés continguts als articles 18 i 
següents i que estan reservats als ens que s’inclouen dins la noció àmplia d’Administració pública de l’article 
2.f LTAIPBG. 

• En altres paraules: tenen l’obligació de publicar en el seu lloc web les informacions que li són exigibles 
segons el títol II “d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable” (article 5.1 LTAIPBG), però no la 
d’atendre les sol·licituds individualitzades d’accés a informació en els termes establerts pel títol III. Aquesta 
interpretació, que es desprèn amb claredat de la lectura conjunta dels articles 2 i 3 de la LTAIPBG, és la 
mateixa que es deriva de l’article 3 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, precepte del qual prové –amb algunes diferències destacables– l’article 
3.4 LTAIPBG. El fet que es tracti d’un ens privat, tant des d’un punt de vista formal com material, seria el que 
explicaria aquest tractament divers per part del legislador.
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C) ENTITATS SUBJECTES 
INDIRECTAMENT

• Alguns subjectes privats QUE COL·LABOREN amb l'Administració també estan subjectes, 
encara que de manera indirecta, a determinades obligacions de transparència establertes 
a l'article 3.2 de la LTCat. En aquests casos, el compliment de les obligacions establertes a 
la Llei l'ha de fer efectiu l'Administració amb la qual col·laboren. Per això, s'han de 
considerar entitats subjectes indirectament a les lleis de transparència. Aquest és el cas de 
les persones o les entitats que:

• Amb la finalitat que l'Administració pugui fer efectives aquestes obligacions, les persones i 
les entitats privades esmentades han d'informar l'Administració sobre:

•presten serveis públics;
•exerceixen potestats 
administratives;
•exerceixen funcions públiques;
•perceben fons públics per 
funcionar, i
•duen a terme serveis d’interès 
general o universal.

•les activitats relacionades amb l'exercici de les funcions públiques
•la gestió dels serveis públics
•la percepció de fons públics
•les activitats d'interès general o universal sota supervisió i control de l'Administració
•les retribucions dels càrrecs directius si el 25 % del volum de negoci es vincula a activitats públiques.

VINCULACIÓ SECUNDÀRIA I MEDIATITZADA
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Art. 3,1, d)i e) . d)les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten 
serveis públics o que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic.
e)A les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis d’interès general o universal.

AQUESTES SUBMINISTREN 
INFORMACIÓ A 

L’ADMINISTRACIÓ 



El Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, en l’art. 8 EL TÍTOL JURÍDIC 
que estableixi l'exercici

 de funcions públiques o potestats administratives, 
 la prestació de serveis públics, 
 la percepció de fons públics o 
 la prestació de serveis d'interès general o universal,

HA D'INDICAR, DE MANERA DETALLADA: 
 les obligacions específiques de subministrament d'informació, 
 el mecanisme per a la tramesa de la informació, 
 el termini perquè la persona física o jurídica faciliti la informació,
 els mecanismes de control i seguiment i les conseqüències derivades de l'incompliment de les obligacions 

d'acord amb l'ordenament jurídic.

En cas que el títol jurídic no estableixi el contingut referit a l'apartat anterior o la persona física o jurídica no faciliti la 
informació en el termini indicat en el títol jurídic, aquesta s'haurà de facilitar en el termini de deu dies hàbils DES DE LA 
RECEPCIÓ DEL REQUERIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA O ENTITAT DEL SECTOR PÚBLIC RELACIONADA O VINCULADA, 
mitjançant una declaració responsable o el lliurament de documents justificatius de les activitats.

L'administració pública o entitat del sector públic relacionada o vinculada farà la publicació activa en un termini màxim de 
quinze dies hàbils. (art.8.4 Decret 8/2021 )
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Aquest règim jurídic especial consisteix en el següent: 

Les persones físiques o jurídiques han d'informar l'Administració Pública DE LES ACTIVITATS relacionades amb 
l'exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics, així com de les activitats que restin subjectes a la 
supervisió i el control de l'Administració en el cas de serveis d'interès general o universal.

També aquestes persones físiques o jurídiques han d'informar DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES pels càrrecs 
directius (el concepte de càrrec directiu de les persones jurídiques el concreta l’art. 11 del Regl. “Sigui el màxim 
responsable directiu o d’administració de l’ entitat / es vinculin amb l’entitat mitjançant una relació laboral de 
caràcter especial de personal d’alta direcció /ocupin llocs qualificats com a directius en els estatuts o normativa 
específica corresponents”. I el concepte de retribucions esta article 12)si el volum de negoci de l'empresa 
vinculada a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el vint–i-cinc per cent 
del volum general de l'empresa. 
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NIVELL BAIX DE SUBJECCIÓ A LA TRANSPARÈNCIA. No han de publicar informació ni han 
de tramitar ni resoldre SAIPS= Aquest deure els ha de complir  l’Administració Pública 

responsable.



El Decret 8/2021 regula l’article 12. S'entén per retribució la compensació econòmica percebuda per la feina desenvolupada. 
S'hi inclouen tota mena de conceptes remuneratius i de complements, tant dineraris com en espècie, tant fixes com 
variables. S'EXCLOUEN del concepte de retribució, el reemborsament de despeses i la indemnització pels danys produïts 
per raó de l'exercici.
Les retribucions han de ser percebudes de forma efectiva, i han de ser calculades en la seva quantitat anual global bruta 
prenent com a referència els imports percebuts el darrer exercici tancat.

FIXA COM TRAMETRE LA INFORMACIÓ SOBRE LES RETRIBUCIONS ...”s'ha de fer efectiu mitjançant una declaració 
responsable de la persona que té la representació legal de l'entitat adreçada a l'administració pública o entitat del sector 
públic amb la qual es relaciona o vincula l'entitat obligada a comunicar les retribucions.

LA DECLARACIÓ RESPONSABLE HA DE CONTENIR:  
 la data del títol jurídic que estableixi l'exercici de funcions públiques o potestats administratives, la prestació de serveis 

públics, la percepció de fons públics o la prestació de serveis d'interès general,
 l'objecte de l'ajut o subvenció,
 la denominació social de la persona jurídica, 
 el nom, cognoms i càrrec del directiu o dels membres del seu òrgan de direcció o administració, i 
 les retribucions percebudes per cadascun.
Les administracions públiques han de fer públiques, les retribucions que els hagin estat comunicades d'acord amb aquest 
article.
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D) ALTRES ENS

1. El Parlament de Catalunya, en els termes que estableixi el Reglament del Parlament. En aquest sentit, la 
modificació del Reglament del Parlament de Catalunya, aprovada el 8 de juliol de 2015, inclou modificacions 
en matèria de publicitat activa i d'accés a la informació pública.

2. Els grups d'interès, en els termes que estableix el títol IV de la LTCat

3. Les fundacions i les associacions, a les quals, d'acord amb la disposició addicional setena de la LTCat, els és 
aplicable el règim de transparència establert a Llei 21/2014, segons concreti una resolució del conseller de 
Justícia.

4. D'acord amb la LT també estan subjectes a aquesta Llei les actuacions sotmeses al dret administratiu d'altres 
institucions:

 la Casa del Rei
 el Congrés
 el Senat
 el Tribunal Constitucional
 el Consell General del Poder Judicial
 el Banc d'Espanya
 el Consell d'Estat
 el Defensor del Poble
 el Tribunal de Comptes
 el Consell Econòmic i Social.

VINCULACIÓ ESPECÍFICA
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OBJECTE I  FINALITAT DE LA LLEI

Article 1. OBJECTE DE LA LLEI

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.

b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

c) Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal al 
servei de l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei.

d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.

e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les obligacions establerts per 
aquesta llei.

2. LA FINALITAT D’AQUESTA LLEI és establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres 
subjectes obligats,

Fonamentat en el coneixement de l’activitat pública
La incentivació de la participació ciutadana 
La millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa 
La garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.
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ÀMBIT OBJECTIU:

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pública definit en l’art. 2. Als efectes d’aquesta llei, 
s’entén per:

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus 
àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti 
més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés 
ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
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ÀMBIT OBJECTIU: (Art. 1.1 LTC)
b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i 
la documentació públiques.

• L’accés a la informació pública constitueix un veritable dret 
subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació 
pública, entesa aquesta en sentit ampli, com tota aquella que ha 
estat elaborada per la mateixa Administració i també aquella que 
té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o 
l’exercici de les seves funcions.

• El dret d’accés és un dret que complementa la informació que el 
ciutadà pot obtenir per via de la  transparència. Tanmateix, atesa 
la seva configuració com a dret subjectiu, la Llei regula les 
condicions del seu exercici, el qual es verifica mitjançant un 
procediment específic que intenta garantir al màxim possible la 
seva efectivitat. En aquest sentit, s’estableix
El principi d’interpretació restrictiva dels seus límits,
D’accés parcial si és possible, 
D’absència d’interès i de motivació en la demanda d’accés, i 
El silenci positiu en el cas de manca de resolució dins de 

termini.

La informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té 
en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de 
l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren 
els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix 
aquesta llei.

Dret d’accés a la informació pública : el dret subjectiu que 
es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la 
informació pública, en els termes i les condicions regulats 
per aquesta llei.(LTCat)

Article 25. Accés parcial a la informació i a la documentació
públiques
Si és aplicable algun dels límits d’accés a la informació
pública..., la denegació d’accés només afecta la part
corresponent de la documentació, i s’ha d’autoritzar l’accés
restringit a la resta de les dades.
Si la restricció d’accés o l’ocultació parcial de dades dificulta
la comprensió de la informació, l’interessat pot sol·licitar
audiència a l’Administració per a aclarir-ne la interpretació.
L’Administració pot aportar els aclariments contextuals
necessaris sempre que no revelin la informació que ha estat
legalment ocultada.
En el cas d’accés parcial a la informació pública,
l’Administració ha de garantir, pels mitjans més adients, la
reserva de la informació afectada per les limitacions legals.
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ÀMBIT OBJECTIU: (Art. 1.1 LTC)

En aquest cas té una rellevància especial el sistema de garanties que s’estableix. 
Davant el règim ordinari dels recursos administratius, la Llei ha optat per un 
procediment ad hoc de reclamació, que es basa en la creació d’un òrgan 
independent i professionalitzat, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública (GAIP), que serà l’encarregat de resoldre els conflictes i 
configurar al mateix temps una línia doctrinal sobre l’aplicació dels límits que 
poden excloure o restringir el dret d’accés. La Llei determina que aquesta comissió 
pugui adoptar les seves decisions en forma de resolució o bé mitjançant acord de 
mediació, si les parts en conflicte així ho demanen i ho accepten.

Pel que fa als límits que poden condicionar el dret d’accés a la informació pública, 
la Llei els determina de manera objectiva, atenent sempre a la protecció d’altres 
drets o interessos que cal preservar d’acord amb l’ordenament jurídic.
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ÀMBIT OBJECTIU: (Art. 1.1 LTCat)
c) Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han 
d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de persones a 
qui és aplicable aquesta llei.

En el preàmbul de la Llei diu “Una societat democràtica i la necessitat que els 
interessos públics siguin servits amb

1. Objectivitat, 
2. Neutralitat i
3. Imparcialitat 

Obliga que el capteniment dels servidors públics, especialment els alts càrrecs, 
s’ajusti a uns paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests principis.

Els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d’ésser 
desenvolupats mitjançant:

 CODIS ÈTICS I DE BONA CONDUCTA. 

PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS, BÉNS I INTERESSOS dels alts càrrecs i l’obligació 
d’observança DEL RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS.

donar publicitat ALS CRITERIS D’ACORD AMB ELS QUALS ES DESIGNEN ELS ALTS 
CÀRRECS, atenent la seva competència, qualificació i experiència professional. 

CODIS ÉTICS I DE BONA CONDUCTA

BON GOVERN: els principis, 
les obligacions i les regles 
sobre la qualitat dels serveis i 
el funcionament de 
l’Administració, i els principis 
ètics i les bones pràctiques 
d’acord amb els quals han 
d’actuar els alts càrrecs de 
l’Administració, els càrrecs 
directius i la resta de personal 
al servei de l’Administració, 
amb l’objectiu que aquesta 
funcioni amb la màxima 
transparència, qualitat i equitat, 
i amb garantia de retiment de 
comptes. 40



ÀMBIT OBJECTIU: (Art. 1.1 LTC)

El concepte de bon govern es projecta també sobre els requeriments objectius que s’han de donar 
perquè L’ACTIVITAT PÚBLICA ES PORTI A TERME EN LES MILLORS CONDICIONS I GARANTEIXI UNS 
SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT. Una bona administració requereix l’establiment d’uns estàndards 
mínims de qualitat i una definició clara de les condicions d’accés als serveis i dels drets i deures dels 
usuaris i de l’Administració. LA FIGURA DE LES CARTES DE SERVEIS (és un document escrit 
que informa públicament als usuaris SOBRE ELS SERVEIS QUE ES PRESTEN, ELS ESTÀNDARDS DE 
QUALITAT que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que els assisteixen) s’estableix com un 
instrument essencial en aquest sentit, i es configura AMB VALOR REGLAMENTARI als efectes de la seva 
vinculació i exigència de compliment. Les mesures de bona administració es complementen amb 
l’establiment d’un SISTEMA D’AVALUACIÓ PERMANENT DELS SERVEIS I AMB EL RECONEIXEMENT DEL 
DRET DE LA CIUTADANIA DE FORMULAR PROPOSTES I SUGGERIMENTS.

És un document 
sobre els serveis que 
presta, l’AP, els 
compromisos 
adquirits en termes 
d’eficàcia i qualitat de 
la prestació, i els 
mecanismes de 
participació de la 
ciutadania i de les 
persones usuàries 
en la millora de la 
prestació, i s’adreça 
a les persones 
usuàries i a la 
ciutadania en 
general.
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ÀMBIT OBJECTIU: (ART 1.1 LTC)
d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.

La facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans 
electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers 
públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la participació i 
la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor transparència en 
el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.

La Llei estableix diverses mesures per a fomentar el govern obert i per a garantir-ne l’efectivitat, 
especialment pel que fa al

 DRET DELS CIUTADANS DE PRESENTAR PROPOSTES I FER SUGGERIMENTS, amb 
l’obligació de d’Administració de donar-los una resposta motivada, així com 

L'obligació D’ESTABLIR PROCEDIMENTS PARTICIPATIUS EN LA DEFINICIÓ DE LES 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE MÉS RELLEVÀNCIA. 

Tanmateix, pel que fa als instruments concrets de participació ciutadana, cal tenir present que 
llur regulació ha d’ésser un dels continguts de la Llei que desenvolupa l’article 122 de l’Estatut i 
també de la normativa sectorial reguladora de les diferents activitats públiques.

Govern obert: les 
mesures per a 
establir una relació i 
un diàleg permanents 
i bidireccionals entre 
l’Administració i les 
persones a l’hora de 
definir i aplicar les 
polítiques públiques, i 
per a introduir i 
desenvolupar 
instruments de 
participació i 
col·laboració 
ciutadana en els 
assumptes públics.
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PEL QUE FA ALS PROCEDIMENTS PARTICIPATIUS EN TRÀMIT referents a l’elaboració de plans i programes de 
CARÀCTER GENERAL i en la definició de les polítiques públiques més rellevants, l’article 67 LTCat, disposa que 
el contingut de la informació que l’ens local ha de facilitar és el següent: 

a) Donar informació, amb antelació suficient, sobre les propostes sotmeses a la consideració dels 
ciutadans. 

b) Subministrar d’una manera adequada, sistemàtica i entenedora la informació relativa a les propostes 
que sigui necessària per tal de poder-les valorar adequadament.

c) Valorar el resultat del procés participatiu en el moment de la presa de decisió. 
d) Informar els ciutadans que han participat en el procés sobre les decisions adoptades i els motius que 

les justifiquen. 

Resten excloses de l’àmbit d’aplicació dels apartats 2 i 3 les actuacions següents: 
a) Es que es tramiten o s’aproven amb caràcter d’urgència. 
b) Les que tenen com a únic objectiu la seguretat pública. 
c) Les que poden donar lloc a l’aplicació dels límits d’accés a la informació pública establerts per aquesta 

llei. 
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PEL QUE FA ALS PROCEDIMENTS PARTICIPATIUS EN TRÀMIT en determinades iniciatives NORMATIVES que 
promou l’Administració pública, l’article 69 TLCat disposa que els òrgans encarregats de tramitar el procediment 
administratiu, per a facilitar la participació ciutadana han de publicar en el Portal de la Transparència 

 La iniciació de la tramitació, 
 La versió inicial del projecte normatiu i 
 La documentació complementària que l’acompanya, i 
 Han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació.

L’art. 42,c) Decret 8/2020 a més del text proposat de la disposició a consultar i de les memòries que 
l'acompanyen, s'han de fer públics 

 el text o document de les aportacions rebudes i
 el document de valoració d'aquestes.

Sempre que sigui possible s’ha d’incentivar la participació ciutadana per mitjà de la comunicació a les entitats 
representatives dels col·lectius directament afectats per la iniciativa. Les persones poden trametre llurs 
propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i 
informació pública. El sol fet de participar en una iniciativa normativa no atribueix als ciutadans la condició 
d’interessats, però l’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en 
el Portal de la Transparència. 
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ÀMBIT OBJECTIU: (ART 1.1 LTC)

e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les obligacions 
establerts per aquesta llei.

La Llei estableix un règim administratiu de recursos i reclamacions, preveu la intervenció del Síndic 
de Greuges i de l’Oficina Antifrau de Catalunya i, de manera especial, incorpora un règim 
sancionador detallat i precís que compleix en aquest àmbit la funció que el dret sancionador 
administratiu, l’únic sobre el qual té competència la Generalitat, compleix amb relació a altres 
regulacions administratives.

El sistema de garanties es completa amb l’establiment d’un procediment d’avaluació externa del 
compliment de la Llei, que s’encarrega a una institució independent com és el Síndic de Greuges. 
Aquesta tasca avaluadora es fa mitjançant un informe general anual, sens perjudici dels informes 
específics.

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/6472/Informe%20transparencia%20juliol%202019_cat_ok_r
ed.pdf
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PUBLICITAT ACTIVA
REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA
INFORMACIÓ HA PUBLICAR



PUBLICITAT ACTIVA

Què és la publicitat activa?
D'acord amb l'article 2.i de la LTCat, la publicitat activa és el deure dels 
subjectes obligats per la LTCat, de fer públics, d’ofici, els continguts 
d’informació pública que determina el capítol II del títol II de la LTCat. Es 
tracta, per tant, d'un mandat que imposa una actitud proactiva per part de 
l'Administració, a diferència del dret d'accés a la informació, que seria un 
mecanisme reactiu. 

L'objectiu de la publicitat activa és oferir informació relativa als àmbits 
d’actuació i les obligacions dels subjectes obligats, amb caràcter permanent i 
actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones, i 
per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil.

Què és la Publicitat Activa? 
S'entén com la informació que 

la LT i la LTCat obliga a 
publicar a les administracions 
públiques. Aquesta informació 

s'ha de publicar 
periòdicament i estar 

actualitzada. El mitjà per a la 
seva publicació és el Portal 

de la Transparència (PT).
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PUBLICITAT ACTIVA
Actuacions obligatòries per fer efectiu el principi de transparència (art. 6.1) : 

1. Difondre informació de manera veraç i objectiva per facilitar el 
control. 

2. De manera constant i actualitzada permanentment, amb la 
indicació expressa de la data en què s’ha actualitzat per darrera 
vegada i, si és possible, de la data en què s’ha de tornar a 
actualitzar.(13.3 Decret 8/2021 L'actualització de la informació 
objecte de publicitat activa HA DE SER permanent, amb indicació 
expressa de la data de la darrera actualització, així com de la data 
prevista de la propera actualització o del termini màxim 
d'actualització).

3. Organitzada de manera accessible i comprensible per a les 
persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida.

4. Ordenada temàticament per que sigui fàcil i intuïtiva de 
localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb 
criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació 
documental compara u ―si se’n disposa― i incorporant-hi 
índexs o guies de consulta.

5. Consultable electrònicament, en formats comprensibles, 
interoperables i que permetin la reutilització.

■ La Llei estableix un mínim de transparència: règim millorable.

■ S’ha d’avaluar el grau de compliment de la Llei amb indicadors objectius.

Article 5.LTCat Els subjectes obligats han d’adoptar
les mesures necessàries PER A FACILITAR A LES
PERSONES EL CONEIXEMENT DE LA INFORMACIÓ
PÚBLICA.

La informació subjecta al règim de transparència
s’ha de fer pública en les seus electròniques i els
llocs web dels subjectes obligats, d’una manera
clara, estructurada i en format reutilitzable.
Als efectes del que estableix l’apartat 1, els
subjectes obligats han de garantir la transparència
de la informació pública per mitjà d’un sistema
integral d’informació i coneixement en format
electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar
en l’ús preferent dels sistemes de gestió de
documents públics, com a facilitadors de dades i
documents autèntics, en el marc d’interoperabilitat
del sector públic.

El sistema integral a què fa referència l’apartat 2 ha
de permetre a les persones un accés fàcil i gratuït
a la informació pública, amb la finalitat de
fomentar-ne el coneixement i de facilitar la
participació i col·laboració responsable en els
assumptes públics 48



REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA
• Article 16. Els subjectes obligats han de facilitar a les persones l’accés a la informació pública en format 

reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat 
entre les administracions, dins els límits establerts per la normativa sobre reutilització de la informació del 
sector públic.(Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre 
reutilització de la informació del sector públic.)

• La informació pública POT ÉSSER REUTILITZADA amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i 
divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis 
d’informació amb valor afegit basats en aquestes dades.

COMPTE !!!  El informe del Síndic
Tot i que la informació es va demanar en tots els casos en format electrònic i reutilitzable, el format PDF, que no 
és reutilitzable, continua sent el més emprat per facilitar la informació, de manera que se’n redueix la usabilitat 

en contra del que s’estableix legalment. (juliol 2019 informe del Síndic)

SI ES DEMANA INFORMACIÓ EN FORMAT REUTILITZABLE, S'HA DE CONVERTIR LA INFORMACIÓ QUE ES TÉ A ALGUN 
D'AQUESTS FORMATS? La llei indica que la informació s'ha de publicar preferentment en formats reutilitzables, per 
respondre una sol·licitud d'informació no existeix obligació de transformar la informació en un format diferent, tot i que es 
considera una bona pràctica en matèria de transparència. Per tant, es considera oportú no treballar ni arxivar amb formats 
que no siguin reutilitzables.
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Reutilització de la informació ( art 74 i 75 Decret 8/2021)
Subjecta la reutilització a les condicions generals següents

1. No alterar el contingut de la informació, incloses les metadades
2. No desnaturalitzar el sentit de la informació
3. Citar la font de la informació
4. Informar de la darrera data d’actualització de la informació
5. Quan la informació contingui dades de caràcter persona, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és 

possible la reutilització futura de les dades
6. Quan la informació s’hagi facilitat de manera anonimitzada o pseudonimitzada, ha d’incloure la prohibició de dur 

a terme activitats tendents a revertir el procés de dissociació mitjançant l’addicció de noves dades obtingues 
d’altre fonts.

CREA LA LLICÈNCIA OBERTA D’ÚS D’INFORMACIÓ per tota  Catalunya que conviu amb les llicències de Creative Commons que 
compleixi amb totes les exigències anteriors i també hi ha la possibilitat de crear noves llicències específiques  si les 
característiques, els continguts o la naturalesa de la informació ho justifiquen.



COM S'HA DE PUBLICAR? 
Transparència en l’activitat pública (art. 5)

■ Obligació de publicar informació als webs i seus electròniques
dels subjectes obligats Forma: clara, estructurada, reutilitzable

■ Sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic (fàcil, gratuït):
– Basat en sistemes de gestió de documents públics:

■ Facilitadors de dades i documents autèntics
■ Interoperables amb la resta del sector públic

■ Fonamentat en el PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

 Publicitat activa » actitud 
proactiva per part de 
l'Administració.

 Dret d'accés a la 
informació » mecanisme reactiu.

 La informació que es publiqui 
ha de ser congruent amb la 
finalitat perseguida en cada 
cas i ha de ser adequada i 
completa pel que fa al 
contingut informatiu que 
determina la Llei.

 Quan la informació publicada 
contingui dades especialment 
protegides, només es pot 
publicar prèvia dissociació de 
la informació de caràcter 
personal.

L’article 3.6. LTCat estableix que cada subjecte obligat és responsable de la 
informació que inclou en el seu portal de transparència i de la que Incorpora 
al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.
Art.13.2 Decret 8/2021 En qualsevol cas, cada subjecte obligat ÉS L'ÚNIC 
RESPONSABLE dels continguts de la informació, amb independència del lloc 
on la informació sigui publicada.
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QUINA INFORMACIÓ S'HA DE PUBLICAR?

• La LT i la LTCat recullen un seguit de matèries sobre les quals s'ha de publicar informació en el portal de la 
Transparència. La informació que s'ha de publicar depèn del tipus de subjecte obligat de què es tracti.

• Les obligacions de transparència són de caràcter mínim. Per això, cal tenir en compte que també hi pot haver 
altres normes sectorials que imposin determinades obligacions de publicitat activa, com, per exemple, la 
normativa en matèria d'urbanisme, contractació o en matèria de subvencions (El TSJC determina en la seva 
sentència 1074/2019 que les lleis sectorials s’han d’interpretar d’acord amb les previsions de la llei de 
transparència).

• En el preàmbul de la Llei diu  que aquesta Llei determina d’una manera molt àmplia els diversos continguts de 
l’obligació de transparència (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, 
informació de rellevància jurídica, programació i planificació, contractació pública, activitat subvencional, etc.), i
les regles a les quals resta sotmesa, especialment aquelles que han de garantir el seu fàcil accés, consulta i 
comprensió, la seva neutralitat, la seva actualització, així com els límits que deriven de la protecció d’altres 
drets.
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INFORMACIÓ HA PUBLICAR

• “L’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a:
 L’organització institucional i l’estructura administrativa.
 La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.
 Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial.
 La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.
 Els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències.
 Els contractes i els convenis.
 Les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics.
 Els informes i els estudis.
 Els plans, els programes i les memòries generals.
 La informació estadística.
 La informació geogràfica.
 Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s’estableixi per norma.
Qualsevol matèria d’interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de l’exercici del 
dret d’accés a la informació pública.”Art.8 LTCat i l’art. 51.2 Decret 8/2021 S'entén, en tot cas, que una informació és 
sol·licitada de manera freqüent quan la mateixa informació, a la qual s'hagi reconegut tenir dret a accedir, hagi estat 
sol·licitada tres o més vegades en un període d'un any natural per persones sol·licitants diferents.

No concreta quin tipus d'informació de cada àmbit s'ha de publicar (per a això cal anar als articles 9 a 15 de la Llei),
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Informació sobre l'organització
D'acord amb l'article 6 de la LT i els articles 9, 55.1.c, 57.1, 61.3 i 67.3 de laLTC, 

Informació de rellevància jurídica
D'acord amb l'article 7 de la LT i l'article 10 de la LTC, 

Informació econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
D'acord amb l'article 8 de la LT i els articles 11 i 55.2 de la LTC

Informació en matèria de planificació i programació
D'acord amb l'article 6 de la LT i l'article 12 de la LTC, 

ELS ENS QUE TENEN LA 
CONSIDERACIÓ D'ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA d'acord amb la LTCat HAN 

DE PUBLICAR a +

TOTS ELS SUBJECTES OBLIGATS HAN DE 
PUBLICAR LA INFORMACIÓ SEGÜENT

Informació sobre contractació
D'acord amb l'article 8 de la LT i l'article 13 i la disposició addicional vuitena de 
la LTC
incloent-hi també els contractes menors i els patrimonials,

Informació sobre convenis
D'acord amb l'article 8 de la LT i l'article 14 de la LTC,

Informació sobre subvencions
D'acord amb l'article 8 de la LT i l'article 15 de la LTC 53



GRUP DE TREBALL DE TRANSPARÈNCIA LOCAL
• El Grup de Treball de Transparència Local deriva de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), un espai de 

col·laboració permanent i estable amb el món local per tal de facilitar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, als ens que componen l’Administració local de 
Catalunya. Aquesta col·laboració interadministrativa de la XGTC ha derivat en la constitució de diferents grups de 
treball específics en matèries diverses de la LTCat

• El Grup de Treball de Transparència Local està format per personal tècnic de la Generalitat; del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya; de les quatre diputacions; del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de 
Catalunya; de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, sota la direcció i coordinació de Sub-direcció General d'Assistència Jurídica i d’Innovació a 
l’Administració Local Departament de la Presidència.

• Les tasques del Grup de Treball de Transparència Local s’han definit en diverses línies d’actuació –elaboració de 131 
ítems explicatius de les obligacions de publicitat activa, guies, notes explicatives, infografies i models en matèria de 
publicitat activa, accés a la informació i protecció de dades, entre d’altres-, que han comportat l’establiment d’uns 
criteris interpretatius uniformes per als ens locals pel que fa a les obligacions derivades de la LTCat, i dels quals s’ha fet 
difusió a través del MUNICAT (apartat Transparència), el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i de la resta de 
plataformes de les entitats de la Xarxa.
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http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/Portals-de-transparencia/administracio-
local/ajuntaments/
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• Fitxes explicatives de la LTCat creades amb la finalitat d’orientar als ens locals en el compliment de les 
obligacions en matèria de publicitat activa. Elaborades en 6 blocs temàtics pel Grup de Treball de 
Transparència Local de la Xarxa de Governs Transparents (Ho trobareu a la pag. 
muhttps://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/index.html)

6 blocs
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Articles LTCat INFORMACIÓ QUE HEM DE TENIR:

Capítol II. Publicitat activa
• Article  9.  Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa
• Article 10. Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica
• Article 11. Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
• Article 12. Transparència en matèria de planificació i programació.

Capítol III. Transparència en la gestió administrativa
• Article 13. Transparència en la contractació pública
• Article 14. Transparència en els convenis de col·laboració
• Article 15. Transparència en l’activitat subvencional

Diapositiva 46

https://municat.gencat.cat/web/.content/02_temes/transparencia/items-transparencia/index-mapa-items-numerat.pdf

Ítems 3
3.1
3.2
3.3
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1. EN L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L’ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA.
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https://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/fitxes-items-
numerats/items_grup_1/item-1-1-03.pdf
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ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

• El Decret 8/2021 en l’art. 16 precisa que LA INFORMACIÓ DE L’ORGANIGRAMA SECTOR PÚBLIC és la prevista en 
les seves normes estatutàries de les entitats.

• En la Administració Pública LOCAL l’estructura organitzativa es refereix als òrgans administratius i als seus òrgans 
de govern.

• Especifica les dades a publicar sobre L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 Nom i cognoms de les persones titulars de tots els òrgans i àrees((tan administrativa com a òrgan de govern; 

és refereix a Directius, persones titulars de les unitats i àrees previstes en les normes de creació o estatutàries 
referides i membres que formen part dels òrgans col·legiats de govern art. 18 Regl))

 El seu telèfon canal electrònic de contacte professional.
 El perfil i la trajectòria professionals.
 Identificació o referència de les disposicions mitjançant les quals se les nomena o designa.

Amb una periodicitat semestral.
EXCEPCIÓ: Municipis de menys de 20.000 habitants en aquest cas ANUAL. (art. 19 Regl)



POT SER MOTIU D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ EL DEMANAR EL TELÈFON DIRECTE D’UN 

EMPLEAT PUBLIC?
Davant de la consideració que fa la persona reclamant de si el web municipal publica els correus electrònics dels alts 

càrrecs municipals, amb més raó hauria de publicar el d'una treballadora, ha de tenir en compte que la LTAIPBG exigeix, 

amb raó, més transparència en relació amb els alts càrrecs, la identitat dels quals sol ser coneguda amb més amplitud, 

que amb els treballadors i treballadores anònimes i que, en qualsevol cas, aquesta pretensió no té cap base legal, sens 

dubte no en el dret d'accés a la informació pública. A la vista de les anteriors consideracions, s'ha de concloure que és 

procedent declarar que la resolució municipal impugnada no vulnera l'ordenament jurídic, motiu pel qual s'ha de 

desestimar la Reclamació.(Resolució GAIP 729/2020, de 3 de desembre)
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Per exemple el tema retribució el Decret 8/2021 en l’article 31 concreta el que ha de constar en l’ítem  

1,2,5 “RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS I PERSONAL DIRECTIU”

S'han de fer públiques, amb identificació del nom, cognoms i càrrec, amb periodicitat mensual, tant les 
RETRIBUCIONS ANUALS dels alts càrrecs de les administracions públiques i del personal directiu de les 
entitats dels sectors públics d'aquestes, d'acord amb les taules retributives de l'any en curs, com les 
indemnitzacions i les dietes que efectivament hagin percebut.

La informació relativa a les RETRIBUCIONS VARIABLES s'ha de publicar, primerament a títol de màxim 
previst en relació amb l'exercici en curs, i, posteriorment, un cop tancat l'exercici, amb indicació dels 
imports efectivament percebuts per aquest concepte.

Als efectes d'aquest precepte, S'ENTÉN PER INDEMNITZACIÓ EN DEIXAR D'EXERCIR EL CÀRREC les 
quantitats percebudes per cessament en l'exercici del càrrec o per extinció de la vinculació laboral, i s'entén 
per dieta i altres indemnitzacions les quantitats percebudes a què fa referència l'article 25.1, lletres b) i c), 
d'aquest decret.
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DIETES: quantitats que s'acrediten diàriament com a compensació econòmica per satisfer les despeses de 
manutenció i allotjament que poden originar les comeses de servei i l'assistència a cursos fora de la localitat 
del lloc de treball habitual.
INDEMNITZACIONS: altres quantitats que es puguin percebre per raó de la prestació de serveis a 
l'administració pública. S'hi inclouen, entre d'altres, les indemnitzacions per despeses de viatge, per la 
utilització de qualsevol mitjà de transport per raó de la prestació de serveis, les indemnitzacions per trasllat 
de residència forçós del lloc de treball habitual amb canvi de localitat, els drets d'assistència per la 
participació en tribunals de selecció de personal o en la pràctica de proves d'aptitud, per la col·laboració en 
cursos i activitats de formació i perfeccionament del personal organitzats per l'administració pública i per la 
concurrència a reunions dels seus òrgans col·legiats o a consells d'administració de les entitats del seu sector 
públic, així com les indemnitzacions per raó de l'extinció de la vinculació laboral.



ESTÀ PROTEGIT O NO EL TEMA RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS?

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD)  va respondre en una consulta que li va efectuar TSJC sentència Nº
3330/2020 Recurs nº 42/2018 amb el següent: “Amb caràcter general i des de la perspectiva del dret a la protecció 
de dades personals de les persones afectades, la informació sobre la retribucions d’un càrrec o lloc de treball, 
facilita informació sobre el perfil econòmic que pot afectar la persona que l’ocupa, tant en l’àmbit professional com 
en l’àmbit social i econòmic, i això sigui de manera directa, facilitant la identificació de la persona que ocupa el lloc 
concret, o sigui de manera indirecta, quan es tracti de llocs que es puguin relacionar, per altres vies, sense esforços 
desproporcionats, amb les persones que els ocupen. Però en el cas de les persones que ocupen càrrecs directius, la 
pròpia Llei de transparència reconeix, l’interès públic en el coneixement d’aquesta informació des del punt de vista 
de l’avaluació de la gestió dels recursos públics, en obligar les entitats gestores a facilitar aquesta informació, i a 
l’administració responsable a publicar-la (art.3.2 i 5.7 LTCat), de manera que és aquest interès el que cal considerar 
prevalent en detriment de l’eventual perjudici sobre la privacitat de les persones afectades.”
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L’article 32 Decret 8/2021. En l’ítem 1,2,6 DECLARACIONS D'ACTIVITATS, 
PATRIMONIALS I D'INTERESSOS D'ALTS CÀRRECS I PERSONAL DIRECTIU.
S'ha de fer pública:

 Identificació del nom, cognoms i càrrec,

 La informació relativa a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos, que s'obté de les 
declaracions presentades pels alts càrrecs de les administracions públiques i pel personal directiu de les 
entitats dels sectors públics d'aquestes.

En l'àmbit de les administracions locals i les entitats del seu sector públic, ELS MODELS RELATIUS 
A LES DADES DE LES DECLARACIONS D'ACTIVITATS, PATRIMONIALS I D'INTERESSOS que s'han 
d'informar a efectes de transparència han de SER APROVATS PEL PLE DE CADA ENS, o per aquell 
òrgan que cada ens determini, i la seva publicitat s'ha de fer en el moment de la presa de 
possessió, el cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies 
de fet.
Les dades a publicar relatives a les declaracions presentades, així com a les seves modificacions, 
han de ser objecte de publicitat mentre l'alt càrrec i el personal directiu mantingui aquesta 
condició, i es mantenen publicades durant un termini mínim de sis mesos des de la data del 
cessament en el càrrec.
En cas que no s'hagin tramès les declaracions dins del termini establert a aquest efecte pel 
règim d'incompatibilitats aplicable en cada cas, les administracions públiques han de fer constar 
expressament aquesta circumstància en el moment de l'actualització d'aquesta informació.
Pel que fa a les dades a publicar objecte de les declaracions d'activitats, correspon a cadascuna 
de les administracions públiques concretar en cada cas quines són les activitats que poden 
ésser causa de possible incompatibilitat, així com qualsevol altra activitat que proporcioni o 
pugui proporcionar ingressos econòmics als seus alts càrrecs.

(https://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparenc
ia/fitxes-items-numerats/items_grup_1/item-1-2-06.pdf
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Les dades a publicar per les administracions públiques 
objecte de les declaracions patrimonial i d'interessos han de 
comprendre tots

els béns, 
els drets i 
 les obligacions patrimonials propis dels seus alts 

càrrecs i personal directiu.

Les dades a publicar RELATIVES A LA SITUACIÓ PATRIMONIAL 
dels alts càrrecs i personal directiu EN CAP CAS NO PODEN 
INCLOURE dades relatives a la localització o que puguin 
afectar la seva privacitat o seguretat.
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RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS. ALTS CÀRRECS I PERSONAL DIRECTIU 
(ítem 1.2.7)

• Article 30 Decret 8/2021. HAN DE PUBLICAR UN EXTRACTE DE LES RESOLUCIONS 
SOBRE COMPATIBILITATS dels seus alts càrrecs i de personal directiu que es trobin 
inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim d'incompatibilitats aplicable en cada cas, en el 
qual han de constar les dades següents:

a) El seu nom i cognoms.
b) El càrrec ocupat, el departament o entitat on desenvolupa les seves tasques i 

la data del seu nomenament o contracte.
c) Els càrrecs electius i les altres activitats públiques i privades compatibles. S'ha 

de fer referència a l'àmbit concret d'actuació professional i al nom o raó 
social de les empreses o entitats.

d) La data de la resolució o autorització de la compatibilitat.
e) El tipus de vinculació amb el càrrec o activitat compatible, el període de 

contractació i el nombre total d'hores de dedicació, si escau.
f) La localització de l'entitat o empresa on es realitza l'activitat secundària, quan 

sigui rellevant conèixer l'àmbit territorial d'actuació on es desenvolupa 
l'activitat secundària per gestionar un eventual conflicte d'interès.

• Aquesta informació s'ha d'actualitzar periòdicament, dins del termini màxim de dos mesos des de 
la data de la resolució.

RESOLUCIONS DE COMPATIBILITAT del personal al servei AP 

d'actualitzar periòdicament, 

dins del termini màxim de dos 

mesos des de la data de la 

resolució. 74

L’article 56 de la LTCat
manifesta que els alts 
càrrecs, estan subjectes al 
règim d’incompatibilitats i a 

les obligacions de declaració 
d’activitats, de béns patrimonials i 
d’interessos establerts per la 
legislació específica.

Per tant, s’haurà de 
publicar ÚNICAMENT UN 
EXTRACTE DE LES 
RESOLUCIONS DE 
COMPATIBILITAT dictades 
pels òrgans competents, 
però no de les resolucions 
de denegació de la 
compatibilitat.



EN L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L’ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  
(art.9LTcat)
• L’ADMINISTRACIÓ HA DE FER PÚBLICA:

• 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.

• 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.(mèrits professionals i tècnics (57.1 LTCat))

• 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.

• La relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i 
eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i 
d’interinatges no vinculats a cap lloc de treball de la dita relació 
de llocs.***

• Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de 
provisió i promoció del personal.

• La relació d’alts càrrecs.((...N'ha d'incloure la identificació 
mitjançant noms, cognoms, el càrrec i l'àrea o els òrgans en què 
participen, així com el perfil laboral o professional i el telèfon i 

canal electrònic de contacte professional.

• les administracions locals han de fer públic, en el cas dels càrrecs 
electes, el grup municipal o polític. Art. 28 Decret 8/2021) 
determina la periodicitat MENSUAL)

• Les llistes que eventualment es creïn per a accedir als processos 
de formació i promoció.

• La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris 
de contractes signats amb l’Administració que, en virtut del 
contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb 
caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i 
també el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal 
i les tasques que duu a terme.

Decret 8/2021 art. 43,9, les persones adjudicatàries de contractes de 
serveis que s'han de prestar en les dependències de l'entitat contractant, 
han de facilitar a l'òrgan de contractació, d'acord amb el format que aquest 
estableixi, una llista anonimitzada dels llocs de treball ocupats i de la 
classificació professional del personal que la persona adjudicatària 
adscriu a l'execució del contracte.
Aquest personal no té en cap cas la consideració de personal al servei de 
l'entitat contractant ni pot ocupar llocs de treball d'aquesta, per la qual 
cosa mantenen el vincle laboral amb la persona adjudicatària o, si escau, 
amb l'entitat subcontractada. 
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EN L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L’ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA.

• Els convenis, els acords i els pactes de naturalesa 
funcionarial, laboral i sindical.

• El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis 
existents i la informació sobre els resultats de les 
avaluacions de qualitat i de la incidència social de les 
polítiques públiques.

• Els acords relatius a la creació, la participació i el 
funcionament dels ens públics, les societats i fundacions 
públiques, els consorcis i altres entitats vinculades a 
l’Administració pública. (9 i 67.3)

• La informació relativa als canals de participació i els 
procediments participatius en tràmit, d’acord amb el que 
estableixen aquesta llei i la Llei de consultes populars no 
referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, 
per tal de fer-ne difusió i facilitar la participació 
ciutadana.(61,3 /67,3)

• Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en 
aplicació de la normativa sobre el règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs, amb la forma i les 
condicions que es determinin per reglament.

L’article 37 del Decret 8/2021 S'ENTÉN QUE TENEN INCIDÈNCIA 
EN LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS els actes administratius, 
declaracions o comunicacions produïts durant la gestió dels 
serveis públics que

 puguin afectar la prestació regular del servei, 
 suposar modificacions rellevants en el contingut de les 

prestacions o 
 comportar l'exercici de poders contractuals exorbitants 

o l'ús de facultats de policia per la persona titular del 
servei, entre d'altres.
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ACCÉS A LA CONDICIÓ DE PERSONAL DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES
L’art. 21 Decret 8/2021, les administracions públiques han de publicar les 
convocatòries i els resultats de:

• Procediments d'accés als cossos i escales de personal funcionari, 
estatutari i personal laboral.

• Procediments de promoció interna.
• Procediments de provisió provisional i definitiva.
• Procediments de selecció de personal interí o laboral temporal, 

incloses les borses d'interins.
• Beques i ajuts per prestar serveis.
• Ofertes de contractacions en pràctiques.

• Determina les  dades a publicar han de fer referència, com a mínim, 
1. A l'anunci de la convocatòria, a les bases, als anuncis oficials 
2. El nom i cognoms i als quatre números del document nacional 

d'identitat o document equivalent de les persones admeses en 
cada prova o exercici del procés i de la persona finalment 
seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de 
protecció de dades.

• L'actualització de la publicació de les dades és contínua, en funció del 
desenvolupament de cada convocatòria. En el cas que no hi hagi dades a 
publicar, s'ha de fer constar aquest extrem.

COMPTE!!!
En exercici de la seva autonomia funcional, els tribunals i 
les comissions de selecció poden decidir la manera 
d'exercir les seves funcions, dins del marc de la 
normativa en vigor, per descomptat. Però precisament 
per l'elevat grau de discrecionalitat amb el qual poden 
exercir les seves funcions i per la gran transcendència 
que tenen en un assumpte tan rellevant per a la 
transparència, com és l'accés a la funció pública, resulta 
d'especial importància garantir el control no només 
judicial, sinó també social, de la seva activitat. Com a 
òrgans administratius que són, les actuacions dels 
òrgans de selecció ( del professorat) forçosament han de 
deixar rastre documental, i aquests documents, si 
existeixen i no es presenta límit legal que pugui limitar-
ne l'accés, han de poder ser objecte del dret d'accés a la 
informació pública.(Resolució 191/2021, de 18 de febrer)
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RETRIBUCIONS I  DIETES

L’article 25 Decret 8/2021, s'entén: Les quanties que aprovi la corporació anualment per 
aquest concepte i que venen determinades en les bases d’execució del pressupost.

RETRIBUCIONS: la compensació econòmica que es pugui percebre per la feina desenvolupada.

S'ha de donar informació:

 La retribució anual bruta global dels diferents cossos i nivells, amb detall de les 
retribucions bàsiques i els complements que corresponguin segons la normativa, i el 
conveni o els acords fora de conveni que resultin d'aplicació. 

S'han de publicar les taules retributives del personal al servei de les administracions 
públiques, 

1. EN CAS DE PERSONAL FUNCIONARI, les retribucions bàsiques i les 
complementàries,

2. EN EL CAS DE PERSONAL LABORAL, de les retribucions bàsiques, complement 
d'antiguitat, pagues extraordinàries i altres complements i plusos específics 
segons conveni o fora de conveni
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DIETES I INDEMNITZACIONS
• L’article 25 Decret 8/2021 

• DIETES: quantitats que s'acrediten diàriament com a compensació econòmica per satisfer les despeses de manutenció i 
allotjament que poden originar les comeses de servei i l'assistència a cursos fora de la localitat del lloc de treball 
habitual.

• INDEMNITZACIONS: altres quantitats que es puguin percebre per raó de la prestació de serveis a l'administració pública. S'hi 
inclouen, entre d'altres,
 les indemnitzacions per despeses de viatge, per la utilització de qualsevol mitjà de transport per raó de la prestació de serveis, 
 les indemnitzacions per trasllat de residència forçós del lloc de treball habitual amb canvi de localitat,
 els drets d'assistència per la participació en tribunals de selecció de personal o en la pràctica de proves d'aptitud, per la 

col·laboració en cursos i activitats de formació i perfeccionament del personal organitzats per l'administració pública i per la
concurrència a reunions dels seus òrgans col·legiats o a consells d'administració de les entitats del seu sector públic, així com les 
indemnitzacions per raó de l'extinció de la vinculació laboral.

• Les administracions locals i les entitats del seu sector públic han de publicar les quanties que aprovi la corporació anualment 
per aquest concepte i que venen determinades en les bases d'execució del pressupost. Aquest apartat s'ha d'actualitzar 
cada vegada que hi hagi una actualització o canvi en el sistema retributiu o en les quanties amb l'aprovació del nou 
pressupost.

ANUALMENT. I s'actualitzarà cada vegada hi hagi 
una actualització o canvi en el sistema retributiu o 
en les quanties amb l'aprovació del nou pressupost 
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PROCESSOS DE FORMACIÓ I PROMOCIÓ.

Art. 22 el Decret 8/2021. S'entén per llistes que eventualment es creïn per accedir 
als processos de formació i promoció, les llistes que continguin personal al servei de 
les administracions públiques admesos a activitats formatives de recepció no 
obligatòria i directament relacionades amb la promoció interna, econòmica o 
professional, que organitzin cadascuna de les administracions públiques.

A aquests efectes, les llistes HAN DE PUBLICAR LES DADES RELATIVES
1. A la identificació dels noms i cognoms de les persones admeses, 
2. El lloc de treball que ocupen i la unitat orgànica en què s'integra, 
3. La unitat que gestiona l'activitat i
4. Una descripció de l'activitat formativa, que n'ha d'incloure el codi, l'any i les 

dates d'inici i de finalització.

La informació ha d'estar publicada al Portal de la 
transparència de Catalunya en la data D'INICI DE 
L'ACTIVITAT FORMATIVA, i ha de romandre-hi 
durant EL TERMINI DE DOS MESOS DES DE LA DATA 
DE FINALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT FORMATIVA.
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RESOLUCIONS DE COMPATIBILITAT del personal 
al servei AP

• Article 26 Decret 8/2021. Diu: Les AP han de publicar UN EXTRACTE de les resolucions 
vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb activitats públiques o 
privades que afectin el personal al servei de les administracions públiques, en el qual es 
faci constar la informació següent:

1. El nom i cognoms de l'empleada o empleat.
2. El lloc de treball ocupat i el departament o entitat de dret públic vinculat o 

dependent en què s'integra.
3. La data de la resolució de compatibilitat.
4. Un breu detall de l'activitat secundària que es compatibilitza, pública o privada, 

amb referència al tipus d'activitat o professió, a l'àmbit concret d'actuació 
professional, al nombre total d'hores de dedicació, i al nom o raó social de 
l'empresa o entitat on es desenvolupi.

5. El tipus de vinculació en l'activitat secundària.
6. La localització de l'entitat o empresa on es realitza l'activitat secundària, quan sigui 

rellevant conèixer l'àmbit territorial d'actuació on es desenvolupa l'activitat 
secundària per gestionar un eventual conflicte d'interès.

• Aquesta informació s'ha d'actualitzar periòdicament, dins del termini màxim de dos 
mesos des de la data de la resolució.

• RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS. ALTS CÀRRECS I PERSONAL DIRECT...75 d'actualitzar periòdicament, dins del termini 

màxim de dos mesos des de la data de la 

resolució. 81

La finalitat del règim d’incompatibilitats dels 
empleats públics parteix del principi fonamental de 
la dedicació del personal al servei de les 
Administracions Públiques a un sol lloc de treball, 
sense més excepcions que les que demani el propi 
servei públic, respectant l’exercici de les activitats 
privades que no impedeixin o menyscabin el 
compliment estricte dels seus deures o comprometi 
la seva imparcialitat, independència o l’objectivitat en 
el desenvolupament de les funcions que l’empleat 
públic té encomanades per raó del servei públic.



MESES DE NEGOCIACIÓ

Article 23 Decret 8/2021.  

CONVENIS, ELS ACORDS I ELS PACTES DE NATURALESA FUNCIONARIAL, LABORAL I SINDICAL. 
S'ha de publicar una relació ordenada cronològicament dels instruments subscrits en meses de negociació aplicables 
a cadascun dels col·lectius de personal, pels quals s'estableixen les seves condicions de treball: convenis col·lectius, 
pactes i acords de naturalesa funcionarial, laboral i sindical vigents.

CONCRETA LES DADES A PUBLICAR:
 Referència identificadora de cadascun dels instruments amb el seu codi, 
 La data de subscripció 
 La data de publicació, 
 Ha d'anar acompanyada de la publicació del text íntegre de l'instrument.
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ALLIBERATS SINDICALS
Article 24 Decret 8/2021. (ÍTEM 1.3.11. Alliberats sindicals)

TENEN LA CONSIDERACIÓ D'ALLIBERATS SINDICALS el personal al servei de les 
administracions públiques que han disposat, com a mínim, d'una hora de crèdit horari sindical 
durant el darrer any,  EN QUALSEVOL MODALITAT: 

a temps parcial,
 d'alliberament a temps total per acumulació d'hores sindicals, 
o per concessió de llicència sindical institucional.

DETALLA LES DADES A PUBLICAR:
El nombre d’alliberats sindicals
Causa de la dispensa d’assistència al lloc de treball
L’organització sindical a què correspon
Cost total i agregat que generen a l’AP es determina a partir de les retribucions 

percebudes per cada alliberat amb crèdit sindical.
 la suma total d'hores de crèdit horari sindical de les quals les organitzacions sindicals 

han disposat durant el darrer any de forma desagregada, amb distinció de les que 
corresponguin a representació unitària, sindical o a acords específics de negociació 
col·lectiva i de les corresponents a dedicació total, mitja jornada o a hores individuals, 
com el cost total i agregat que generen a l'administració pública, que es determina a 
partir de les retribucions percebudes per cada alliberat sindical amb crèdit sindical.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIÓ CINQUENA Recurs núm. 
63/2018 SENTÈNCIA Núm. 5208/2020

La resolució es refereix a la sol·licitud d’informació que va presentar en data 30 de març de 2017 la secció del sindicat IAC-
CATAC davant l’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, concretament en els següents termes: el llistat dels llocs de feina 
coberts per la plantilla de l’Ajuntament en el que figuri l’àrea on es desenvolupa la feina, departament, denominació del lloc 
de feina i concepte i quantitat que es percep per cadascun dels complements/plusos/factors associats, i que aquesta 
informació es faciliti en format magnètic.
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va presentar escrit d’interposició del present recurs, adreçat contra la resolució 
405/2017, de 19 de desembre, de la GAIP mitjançant la qual s'estima la sol·licitud presentada per la secció sindical IAC-
CATAC davant la Comissió. 
L’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat va presentar escrit de demanda mitjançant el qual va demanar sentència que 
declari nul·la i no ajustada a dret la resolució impugnada. Hom fonamenta el recurs en els següents motius:

a) La manca de competència de la GAIP atès que es tracta d’una sol·licitud vinculada a la llibertat sindical, de forma que 
resulta aplicable la regulació específica de la normativa sobre empleats públics, concretament el tràmit de mediació 
previst al conveni col·lectiu municipal l, sense que sigui aplicable la Llei 19/14 pel que fa al mecanisme de garantia previst 
a la mateixa ni tan sols amb caràcter supletori; i 
b) Que l’elaboració de la relació de llocs de treball per una plantilla de 1.600 empleats és un procés llarg i complex que 
l’Ajuntament…

Impugnen en aquest recurs la resolució dictada en data 19 de setembre de 1917 per la GAIP. Resolució que va declarar el dret 
del sindicat reclamant a obtenir la informació demanada i, alhora, va requerir a l’Ajuntament per tal de lliurar la mateixa en 
format digital i en el termini de sis mesos.
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DESESTIMAR EL RECURS INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE 
L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT TOT CONFIRMANT LA RESOLUCIÓ 
IMPUGNADA DE LA GAIP

• Pel que fa al fons l’actora al·lega que l’elaboració de la relació de llocs de treball per una plantilla de 1.600 empleats és 
un procés llarg i complex que l’Ajuntament va emprendre a partir de l’acord del ple municipal de 31 de maig de 2016, 
adjudicant-se el contracte al desembre de 2017 i que no era possible lliurar la informació fins a la culminació dels 
treballs, sense que es pugui considerar que hagin hagut dilacions. 

• Afegeix que l’Ajuntament disposava d’un catàleg de llocs de treball que és un instrument similar, instrument que inclou 
el complement de destinació encara que no el complement específic, menys desglossat per complements, plusos i 
factors associats com es demanava. 

• Conclou que era impossible lliurar aquesta informació quan va ser requerida, ni tampoc lliurar-la en el termini de sis 
mesos concedit a l’efecte. 

• Doncs bé, en analitzar la situació cal distingir certament entre l’obligació municipal de disposar i fer pública la relació 
de llocs de treball de l’Ajuntament, i el deure de lliurar la informació davant un requeriment concret. El deure de lliurar 
la informació pot trobar-se davant d’una impossibilitat material derivada del fet que hom no disposi de la mateixa, per 
molt obligatòria que sigui com és el cas. Per tant, una cosa és la resposta jurídica davant l’incompliment del deure de 
disposar la relació de llocs de treball, i una altra la que correspon a la impossibilitat d’atendre una sol·licitud 
d’informació relativa a aquest instrument -ad imposibilia, nemo tenetur-. Aquesta és la situació que al·lega la 
representació municipal. 
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• El TSJ de Catalunya reconeix la competència de la GAIP sobre l’accés 
dels  sindicats a la informació en exercici de la llibertat sindical.

• A la vegada ve a dir, que si tenim una obligació de tenir una Relació de 
Llocs de Treball i no ho tenim

és evident que el dret a la informació i el deure de 
transparència no poden cedir davant el pur i simple 

incompliment de l’Administració dels seus deures. En aquest 
cas la resposta jurídica no pot ser la pura i simple pèrdua del 

dret d’informació del ciutadà.
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PLANTILLA
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PLANTILLES DE PERSONAL.
Article 20 Decret 8/2021. Les administracions públiques han de publicar:

La relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, de 
conformitat amb el contingut mínim que es preveu a la normativa vigent en 
matèria de funció pública.
Compte!!! La relació dels contractes temporals i d'interinatges no vinculats a 
cap lloc de treball de la relació de llocs de treball.

LES ADMINISTRACIONS LOCALS, ADDICIONALMENT, han de publicar la plantilla de 
personal amb la relació detallada de:

 cossos,
 escales, 
 subescales,
 classes i 
 categories de les places en les quals s'integren el personal funcionari, el 

personal laboral i el personal eventual, i 
N'HAN D'INDICAR: 

89

La fixació de la plantilla a través del 
pressupost 
• hauran de comprendre tots els llocs de 

treball degudament classificats, 
reservats a funcionaris, personal laboral 
i eventual (article 90.1 de la LBRL i 
article 126 del TRRL);

• ha d'incloure en tot cas la denominació 
i característiques essencials dels llocs, 
les retribucions complementàries que 
els corresponguin i els requisits exigits 
per al seu exercici (article 16 de la 
LRFP),

• i s'uniran els antecedents, estudis i 
documents acreditatius que s'ajusta als 
principis de racionalitat, economia i 
eficiència i que s'ha establert d'acord 
amb l'ordenació general de l'economia, 
sense que les despeses de personal 
puguin sobrepassar els límits que es 
fixin amb caràcter general.

Les places relatives a contractacions 
temporals que atenen a necessitats 
conjunturals i urgents no han d'estar 
incloses en la Plantilla de Personal.

 La denominació, 
 El nombre de places, 
 El nombre de les que estan vacants i
 El grup al qual pertanyen, d'acord amb la 

titulació exigida per al seu ingrés i de 
conformitat amb la normativa vigent en 
matèria de funció pública.



• La sentència de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem dictada en interès cassacional el 15 d'octubre de al 2020, aposta per  
transparència que ha d'imperar en tota la cosa pública.

• L’afer era: La Junta de Personal de l'Agència Tributària, de la delegació a València, sol·licitava que li facilités la còpia del Catàleg actualitzat de 
llocs amb menció expressa de condicions retributives, categoria professional, forma de provisió de el lloc, situació de la mateixa, nom de 
l'ocupant del lloc i edifici on té seu, així com vacants.

• L'advocat de l'Estat sostenia que els drets d'informació de les Juntes de personal sobre els empleats públics comptaven amb el seu propi 
règim en l'EBEP, a l'igual que compten altres matèries amb el seu règim específic (tributari, urbanisme o medi ambient) pel la qual cosa 
segons ell, la Junta de Personal no podia emparar-se en la Llei de Transparència i n'hi havia prou amb que s'ha consultat la web institucional. 
Afegia que aquestes dades, al divulgar-se, posarien en perill la lluita contra el frau fiscal.

• La Sala contenciosa administrativa del Suprem es recolza en el criteri aplicat a idèntica qüestió plantejada per un sindicat respecte de dades 
similars de personal laboral i assumeix el raonament de la Sala Social del Tribunal Suprem de 16 de desembre de 2019:

• ... les dades identificatives obtingudes sobre les persones que exerceixen el lloc de treball en l'Administració Pública es troben directament 
relacionats amb l'organització i funcionament d'un organisme públic, és a dir, són dades associades a l'exercici d'una tasca o activitat 
pública de l'Agència Estatal, en el qual és un interès públic rellevant i té com a finalitat subministrar una informació a la Junta de Personal 
que representa els que ocupen els llocs de treball. 

• Per tant, com diu en el seu bloc JR Chaves que assistirem a un xafarranxo de cultura administrativa. No hi ha secret sobre les plantilles de 
personal, ni poden els funcionaris abrigar en el seu dret a la intimitat perquè no es faciliti la dada del seu lloc o retribucions, ni tampoc 
podrà l'Administració pretextar raons estratègiques no secrets d'estat per no facilitar informació de les vacants o dels ocupants interins o 
en comissió de serveis, adduint raons estratègiques.

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem diu:
No n'hi ha prou ni substitueix aquesta obligació d'informació específica la publicació de la RLT al Portal de Transparència.
No cal concedir audiència prèvia als funcionaris que ocupen aquests llocs de treball.
L'EBEP no inclou un règim específic que desplaci o exclogui les garanties d'accés a la informació que deriven de la Llei 19/2013 de 
Transparència.
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AGENDES I OBSEQUIS art. 33 Decret 8/2021
• Deriva del Codi de Conducta que no està prevista a la Llei però el decret ho regula en l’article 33 es fonamenta en 

l’art. 8,1 m com “matèria d’interès públic”

• Deure de les AP de publicar:
a) LES AGENDES PÚBLIQUES pel que fa als contactes i reunions mantinguts amb els grups d'interès, en els 

termes i amb els requisits que són definits a la normativa vigent reguladora dels grups d'interès. En tot cas, 
aquesta informació ha de contenir

a) la data de la reunió, 
b) el nom del grup d'interès, i 
c) la persona o persones que actuen en nom d'aquest i
d) l'objecte de la reunió amb la precisió suficient per conèixer-ne el contingut principal

b) ELS OBSEQUIS PERCEBUTS I INVITACIONS a esdeveniments, viatges, desplaçaments i allotjaments d'acord 
amb el que estableixi el codi de conducta aplicable als alts càrrecs de les administracions públiques i al 
personal directiu de les entitats dels sectors públics d'aquestes.

c) Qualsevol altra informació (números oberts) la publicació de la qual sigui exigida pel codi de conducta 
aplicable als alts càrrecs i al personal directiu de cadascuna de les administracions públiques.

S'han de fer públiques, següents dades a publicar: 
 Nom i cognoms de l’alt càrrec o directiu i lloc de treball
 Amb formats oberts
 N’estableix una periodicitat MENSUAL. 



Molt interessant resolució GAIP 251/2021, de 12 de març

• La informació sol·licitada és la de les agendes dels mesos de juny a novembre de 2020 de l’Alcalde i de la 
primera Tinenta d’Alcalde, indicant les persones amb qui s’han reunit i el motiu de la reunió. Aquesta 
informació té el caràcter d’informació pública en la mesura que es compleixin les dues condicions següents: 
per una banda, interpretant les agendes sol·licitades en la seva dimensió d’agendes de càrrecs públics, és a dir, 
deixant de banda les anotacions que puguin contenir relatives a contactes de caràcter personal; per una altra, 
que les agendes en qüestió estiguin en poder de l’Administració municipal, requisit que es compleix si hi ha a 
l’Ajuntament, o a dispositius de la seva titularitat, rastre documental (en paper o digital) de les agendes en 
qüestió o de les reunions mantingudes, amb indicació, si s’escau, de les persones participants i dels motius de 
la reunió, independentment de la denominació que tinguin i independentment de qui les gestioni (els propis 
alts càrrecs o personal que hi col·labora). En la mesura que es compleixin aquestes condicions, doncs, la 
informació sol·licitada és informació pública i, en aplicació dels articles 18.1 i 20.1 LTAIPBG, qualsevol persona 
té dret a accedir-hi, llevat que hi concorrin límits legals que puguin determinar-ne la denegació.

• Le  úniques dades a protegir, si escau, són les relatives a persones físiques, perquè la identitat de les persones 
jurídiques no és protegida per la legislació de dades personals



• Alts càrrecs de l’administració i personal de responsabilitat en la organització administrativa (del mateix 
ajuntament o d’altres administracions) que hagin participat a la reunió. Els és d’aplicació el règim general d’accés 
previst a l’article 24.1 LTAIPBG, considerant que són dades merament identificatives. A més, ha de prevaldre 
l’interès públic en el coneixement dels assumptes tractats, que resulten rellevants per a la finalitat de la 
transparència, ja que permetria al ciutadà formar-se un criteri en relació amb la presa de decisions que poden 
afectar-lo, i fer-la servir com a mecanisme de garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió 
pública. Per tant, les dades identificatives de les persones que han mantingut una reunió amb l’Alcalde o amb la 
Tinenta d’Alcalde, del seu propi equip municipal i d’altres administracions, institucions o ens públics, no s’han 
d’ometre de l’accés i han de constar juntament amb el motiu de la reunió. 

• − En cas de reunions amb persones en representació de sindicats, formacions polítiques o religioses, de 
defensa dels drets racials o sexuals, o si del motiu de la reunió es desprèn informació sobre la comissió 
d’infraccions o dades especialment protegides relacionades amb les persones físiques que hi han assistit, 
s’aplicarà el règim previst a l’article 23 LTAIPBG i s’anonimitzarà prèviament el nom de les persones físiques 
afectades (deixant, si és el cas, el de la persona jurídica o entitat a la què representen) i informant del motiu de 
la reunió.

• − En cas de persones que es poden considerar grups d’interès (article 47 LTAIPBG) o que els representen, atès 
que tenen l’obligació legal (article 50.a LTAIPBG) d’acceptar la publicitat de les seves reunions amb càrrecs 
públics, és procedent divulgar la seva identitat.

EL LÍMIT DE LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS



• . − En el cas de persones privades que, en interès i representació propis, s’hagin reunit amb l’Alcalde o amb la 
Tinenta d’Alcalde, és procedent donar accés al motiu de la reunió i al nom de les persones que hi representen 
l’administració i anonimitzar el nom de la persona o persones particulars que hagin actuat en aquella reunió en 
interès i en nom propis, sens perjudici que, en el marc d’una petició més concreta i si la finalitat de l’accés ho 
requereix, el resultat de la ponderació no pugui ser favorable a l’accés a la identitat d’aquestes persones. 

• − En el cas de persones físiques que actuïn en representació d’altri i siguin excloses del registre de grups 
d’interès per l’article 48 LTAIPBG, o les que s’hagin reunit amb l’Alcalde o la Tinenta d’Alcalde amb motiu de 
l’exercici de la seva professió per tractar assumptes relacionats amb les atribucions de l’Alcalde o de la Tinenta 
d’Alcalde, no serà necessari anonimitzar les seves dades identificatives, ja que el motiu de la reunió no desvetlla 
informació de la seva esfera personal ni íntima, sinó informació relacionada estrictament amb l’exercici 
professional en la seva relació amb l’administració pública. 

EL LÍMIT DE LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS





Detall dels ítems de “protecció de dades personals” de Transparència
Darrera actualització: 8 gener 2021
Dins de la família “Informació institucional i organitzativa” ara disposes de la nova subfamília: 
“Protecció de dades personals”, que inclou tres nous ítems manuals. Concretament:

•Delegat/da de Protecció de Dades.
•Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals.
•Registre de les activitats de tractament de dades personals.
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Delegat/da de Protecció de dades personals
Ítem que disposa d’un contingut web i un editor de continguts on poder 
afegir-hi elements amb la següent estructura:
•Nom de l’ens
•Unitat encarregada
•Correu electrònics
•Telèfon
•Adreça Postal
•Observacions
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Exercici dels drets relatius a la 
protecció de dades personals
Ítem que disposa d’un 
contingut web i un text 
preestablert on podem definir-
hi els enllaços als tràmits.
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2 .ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA Art.10 LTCat



ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA 
Art.10 LTCat 19/2014, del 29 de 
desembre

• Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica, ha 
d’incloure:

a) Les normes aprovades per l’Administració pública –de les quals hi 
ha d’haver disponibles les versions en el format originari i, en el cas 
de les normes que hagin estat modificades, les versions 
consolidades– i les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les 
normes.

b) Les directives, les instruccions, les circulars i les respostes 
anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència 
especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes.

Article 34 del Decret 8/2021 S'ENTENEN per directives, instruccions, circulars i respostes a 
consultes plantejades amb una incidència especial sobre la interpretació i l'aplicació de les normes 
aquelles 

 estableixin criteris generals d'interpretació, vigència i aplicació de les normes, 
 canviïn criteris respecte d'actuacions precedents o 
 adoptin criteris de prioritat d'aplicació en cas de concurrència de normes.
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ACCIÓ DE GOVERN I 
NORMATIVA Art.10 
LTCat

a) ....

b) .....

c) Els procediments normatius 
en curs d’elaboració, amb la 
indicació de l’estat de 
tramitació en què es troben.

d) Les memòries i els documents 
justificatius de la tramitació 
dels projectes o 
avantprojectes normatius, els 
diversos textos de les 
disposicions i la relació i 
valoració dels documents 
originats pels procediments 
d’informació pública i 
participació ciutadana i per la 
intervenció dels grups 
d’interès, si escau.

Article 42 Decret 8/2021 PROCEDIMENTS NORMATIUS EN 
CURS D'ELABORACIÓ
..., durant el procediment normatiu s'ha de fer constar en 
tot moment l'estat de tramitació en el qual es troba la 
norma en curs d'elaboració.
Als efectes de la lletra d) de l'article 10.1 de la Llei 
19/2014, s'ha de publicar la documentació següent:
1. En cas que es realitzi UNA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA, 
s'han de fer públics

a) l'avaluació preliminar, 
b) les aportacions rebudes i 
c) el document de valoració d'aquestes.

2. LA VERSIÓ INICIAL 
a) el text de la disposició, 
b) les memòries que l'acompanyen 
c) i l'informe jurídic preliminar.

3. En cas que, de conformitat amb l'article 69 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, ES REALITZI UNA 
CONSULTA PARTICIPATIVA CIUTADANA, a més del text 
proposat de la disposició a consultar 

a) les memòries que l'acompanyen, 
b) el text o document de les aportacions rebudes 
c) el document de valoració d'aquestes.

4. En cas que ES REALITZIN ELS TRÀMITS 
D'INFORMACIÓ PÚBLICA I AUDIÈNCIA, s'han 
de fer públics 

a) la proposta de text de la disposició a consultar, 
b) la versió més actualitzada de les memòries que 

l'acompanyen, 
c) l'informe jurídic preliminar, i 
d) la memòria de les observacions i
e) al·legacions efectuades.

5. EN CAS QUE SE SOL·LICITIN INFORMES O DICTÀMENS, 
s'han de fer públics 

a) la proposta de text de la disposició normativa 
objecte de dictamen o informe, 

b) els informes o dictàmens emesos i 
c) el document que en contingui la valoració.

6. AL FINAL DE LA TRAMITACIÓ, s'han de fer públics 
a) el text sotmès a aprovació, 
b) la versió més actualitzada de les memòries que 

l'acompanyen, 
c) l'informe jurídic final i
d) el text definitiu de la norma aprovada, 

mitjançant enllaç al diari o butlletí oficial 
corresponent, o del projecte de llei aprovat pel 
Govern.

...
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PROCEDIMENTS NORMATIUS EN CURS D'ELABORACIÓ

Article 42 Decret 8/2021... Cada administració pública HA DE PUBLICAR, EN UN ÚNIC ESPAI del seu web, la documentació sobre els 
tràmits relatius a la participació ciutadana  ESPAI ÚNIC DEDICAT A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I EMPREMTA 
NORMATIVA ; aquest espai únic s'hi ha de poder accedir des del Portal de la transparència de Catalunya.

S'ha de publicar especialment la informació relativa a la intervenció o participació en el procediment d'elaboració normativa de
persones que, d'acord amb la normativa aplicable, tenen la condició de grup d'interès, si escau, a fi i efecte de poder conèixer

 la identitat del grup d'interès, 
 la data de la seva participació, 
 contacte o influència, i
 una descripció dels termes o continguts de les seves aportacions i contribucions al text de la norma
 la valoració corresponent, d'acord amb les dades que consten al registre dels grups d'interès.

Un cop aprovada la disposició normativa, s'ha de garantir, durant la vigència de la norma, el manteniment 
de la publicació de la documentació i informació publicada durant la seva tramitació.
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ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA Art.10 LTCat
...

El catàleg actualitzat de tots els procediments administratius, amb la indicació dels 
que estan disponibles en format electrònic, el sentit del silenci administratiu i els 
recursos que es poden interposar amb relació a les resolucions que hi posen fi.

Article 35 Decret 8/2021 DETALLA LES DADES QUE EL CATÀLEG HA D’INDICAR:
 quins tràmits integren un procediment,
 la documentació que s'ha d'aportar en cada tràmit, 
 quin és el sentit del silenci,
 la informació sobre quins són els recursos que es poden interposar, el termini 

per interposar-los i l'òrgan competent per resoldre'ls.

I en el cas de les entitats del sector públic de les administracions públiques han de 
donar compliment a aquesta obligació en cas que tramitin procediments 
administratius iniciats d'ofici o a instància de les persones interessades.
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Art. 21.LPAC. Les administracions públiques han de publicar i mantenir ACTUALITZADES al 
portal web, A EFECTES INFORMATIUS,

les relacions de procediments de la seva competència,
amb indicació dels terminis màxims de durada dels procediments, 
així com dels efectes que produeixi el silenci administratiu.



ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA Art.10 LTCat
Els actes administratius, les declaracions responsables i les 
comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre

 El domini públic 
 La gestió dels serveis públics,
 i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès 

públic especial.

Article 38 Decret 8/2021Als efectes de valorar la concurrència DE 
RAONS D'INTERÈS PÚBLIC ESPECIAL en actes administratius, 
declaracions o comunicacions, cal tenir-ne en compte
 l'afectació a la salut pública, 
 la seguretat pública, 
 la protecció del medi ambient, el paisatge i l'urbanisme, 
 la protecció dels consumidors o 
 la protecció del patrimoni històric, cultural i lingüístic, entre 

d'altres.
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Contreta el CONCEPTE DE DOMINI PUBLIC art.36 Decret 
8/2021
 que en permeten l'aprofitament privatiu,
 delimiten els béns de domini públic respecte dels béns 

patrimonials o particulars o 
 suposen exclusió o restricció del seu ús o aprofitament 

comú, entre d'altres.

Article 37 Regl.  INCIDÈNCIA EN LA GESTIÓ DE SERVEIS 
PÚBLICS
els actes administratius, declaracions o comunicacions 
produïts durant la gestió dels serveis públics (A LA VEGADA) 
que puguin afectar

 la prestació regular del servei, 
 suposar modificacions rellevants en el contingut de 

les prestacions o 
 comportar l'exercici de poders contractuals 

exorbitants o l'ús de facultats de policia per la 
persona titular del servei, entre d'altres.



ACCIÓ DE GOVERN I 
NORMATIVA Art.10 LTCat

Els actes que hagin estat objecte d’un 
procediment de revisió en via 
administrativa.( ÍTEM 2.1.7. Actes objecte de 
revisió en via administrativa)

Article 39 Decret 8/2021 Actuacions objecte de revisió. CONTINGUTS A 
PUBLICAR:

 El text dels actes administratius que hagin estat revisats, mitjançant 
procediments administratius de revisió d'ofici d'actes nuls, de declaració 
de lesivitat o de revocació, o mitjançant l'estimació total o parcial d'un 
recurs administratiu.(La Llei no parla de RECURSOS)

 S'han d'indicar les dates d'inici i fi del procediment de revisió o recurs i

 S'ha de publicar el text de l'acte administratiu que posa fi al procediment 
de revisió, amb indicació de si l'acte és ferm o no.

 S'ha de fer pública també la informació estadística relativa al nombre 
d'actes revisats i els procediments de revisió.

La publicació s'ha d'efectuar amb l'anonimització prèvia de la informació 
sobre les persones físiques.
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ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA Art.10 
LTCat

Les resolucions administratives i judicials que puguin tenir 
rellevància pública i les resolucions judicials definitives que 
afectin les persones obligades al compliment d’aquesta llei, 
per raó de l’exercici de les funcions i responsabilitats que els 
atribueix. (ÍTEM 2.1.7. Actes objecte de revisió en via 
administrativa)

Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres 
òrgans consultius. ( art, 41 Regl)

Art.40, Decret 8/2021

S'han d'entendre PER RESOLUCIONS JUDICIALS 
DEFINITIVES que afecten les persones obligades al 
compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les 
sentències judicials fermes dictades per qualsevol òrgan 
jurisdiccional i que tinguin per objecte el compliment o 
l'incompliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
per part de les persones responsables.
A aquests efectes, s'ha de publicar un resum o extracte 
del contingut d'aquestes resolucions administratives i 
judicials, així com un enllaç al text íntegre.

La publicació s'ha d'efectuar amb l'anonimització prèvia de 
la informació sobre les persones físiques.

107



MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ
(Article 12. ) L’Administració ha de fer públics,, ELS PLANS I ELS PROGRAMES ANUALS I 
PLURIENNALS, DE CARÀCTER GENERAL O SECTORIAL, que estableixen les directrius 
estratègiques de les polítiques públiques. Així mateix, S’HAN DE PUBLICAR LES 
AUDITORIES INTERNES I EXTERNES D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS.

1. La informació ha d’incloure, com a mínim,
1. les actuacions que s’han de dur a terme, 
2. els mitjans que s’han d’utilitzar per a executar els plans i els programes,
3. els terminis de compliment, 
4. la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius.
5. els criteris i la metodologia per a avaluar el compliment dels plans i els 

programes i el resultat de l’avaluació, una vegada executats.

2. L’Administració ha de fer públics el pla territorial general, els plans territorials parcials, 
els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors 
urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal, el pla d’espais d’interès natural 
i els altres plans i programes que s’hagin d’elaborar en compliment d’una norma amb 
rang de llei i els plans que s’han de publicar amb caràcter obligatori.

3. L’Administració ha de fer públiques les modificacions dels plans i programes i la 
informació econòmica, geogràfica i urbanística, d’elaboració pròpia o externa, que hagi 
utilitzat per a elaborar-los i per a avaluar-ne l’execució.

Article 49.1 i 2 Regl. Les AP han de 
publicar, la documentació relativa a 
l'elaboració, aprovació i execució
Aquesta informació ha d'incloure, entre 
d'altres:

les avaluacions prèvies,
els informes de seguiment i 
les avaluacions ex post

cal incloure una relació dels plans i 
programes ordenats cronològicament, 
 amb indicació de l'objectiu, 
 un enllaç al text complet, 
 la normativa que els sigui 

d'aplicació, 
 el seu estat de tramitació,
 les revisions i les modificacions 

aprovades.

108

1. ELS PLANS I ELS PROGRAMES ANUALS I 
PLURIENNALS, DE CARÀCTER GENERAL 
O SECTORIAL,

2. LES AUDITORIES INTERNES I EXTERNES 
D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS 
SERVEIS PÚBLICS



ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA

ACCIÓ DE 
GOVERN I 

PARTITS POLÍTICS

NORMATIVA, 
PLANS I 

PROGRAMES
URBANISME

GESTIÓ 
DOCUMENTAL I 

ARXIU
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REGLAMENT CONCRETA EL TEMA ACTES

Article 46, S'HAN DE PUBLICAR ÍNTEGRAMENT LES ACTES DELS PLENS de les administracions locals, ( integro les actes en 
canvi en la resta acords no ) AIXÍ COM ELS ACORDS PRESOS en les sessions de la resta d'òrgans col·legiats de les 
administracions locals, i se n'ha d'indicar:

 la data, 
el número i 
el tipus de la sessió a la qual pertany, ordinària, extraordinària o urgent, 

amb l'adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de 
dades personals.

Pel que fa a les actes de les sessions del ple de l'entitat local, en la publicació S'HI PODEN INCLOURE dades de caràcter 
personal SENSE COMPTAR AMB EL CONSENTIMENT de la persona interessada si es tracta de dades referents a actes 
debatuts al ple de la corporació o a disposicions objecte de publicació en el butlletí oficial corresponent. 

En la resta de supòsits, LA PUBLICACIÓ ÚNICAMENT ÉS POSSIBLE SI ES COMPTA AMB EL CONSENTIMENT de la persona 
interessada o si les dades no es poden, en cap cas, vincular amb la persona interessada mateixa.
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• 3. CONTRACTACIÓ,CONVENIS ENCARRECS DE GESTIÓ I 
SUBVENCIONS (ART.13,14 i 15)



CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

RELACIÓ DE 
CONTRACTES

INFORMACIÓ DE 
LA CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA

CONVENIS I 
SUBVENCIONS
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CONTRACTACIÓ (Art.13)
(Art. 13,)1. És aplicable a tots els contractes, inclosos els 
patrimonials i els menors. La informació pública relativa als 
contractes que ha d’incloure:

a) La informació sobre les entitats i els òrgans de 
contractació, amb la indicació de la 

a) denominació exacta,   
b) el telèfon i 
c) es adreces postals i electròniques.

b) La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de 
comprendre com a mínim

a) el tipus de contracte, 
b) el seu objecte, 
c) el contingut econòmic, 
d) els plecs de clàusules administratives i les condicions 

d’execució.

c) La informació sobre els contractes programats. Art.  43,2 
Reglament deure dels òrgans de contractació de publicar la 
relació de contractes que preveuen licitar durant EL 
PROPER ANY

d) Els contractes subscrits, amb la indicació 
a) l’objecte,
b) l’import de la licitació i  d’adjudicació, 
c) el procediment utilitzat per a contractar i 
d) la identitat de l’adjudicatari, 
e) la durada, 
f) el nombre de licitadors, 
g) els criteris d’adjudicació, 
h) el quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions 

respectives, i 
i) també els acords i informes tècnics del procés de 

contractació.(S'entén per informes tècnics del procés 
de contractació aquells informes justificatius de 
l'adjudicació, art.43,3 b) Decret 8/2021)

Aquesta informació ha d’estar actualitzada i fer referència, 
com a mínim, als darrers cinc anys. A través d’un enllaç a la 
PLATAFORMA de serveis de contractació pública i al REGISTRE 
públics de contractes, segons correspongui.
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CONTRACTACIÓ (Art.13)
(Art. 13,)1. La informació pública relativa als contractes ha d’incloure:
a) .

b) .

c) .

d) .

e) Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels 
contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions 
anticipades.((Decret 8/2021 art. 43,4 les dades relatives a

1. modificacions contractuals,
2. pròrrogues i 
3. resolucions anticipades dels contractes

Les relatives a les licitacions anul·lades, a través de la 
Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya))

a) Les dades del registre públic de contractes i del registre 
oficial de licitadors i empreses classificades.

b) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius 
de contractació.

c) Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més 
freqüents en les consultes en matèria de contractació.

d) Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions 
de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en 
matèria de contractació, i també els actes de desistiment, 
renúncia i resolució de contractes. (43,6 Decret 8/2021. El 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic elabora i 
manté actualitzada amb periodicitat mensual el text 
íntegre de les seves resolucions).

Els òrgans de contractació són els responsables de donar 
publicitat amb periodicitat mensual de les resolucions 
judicials fermes dictades en matèria de contractació i, en 
general, de la suspensió eventual dels contractes amb 
motiu de la interposició de recursos.

S'ha de fer pública, amb periodicitat mensual, una relació 
dels actes de desistiment i renúncia a través d'un enllaç a 
la Plataforma de serveis de contractació pública de 
Catalunya.

Les dades relatives a la resolució dels contractes es facilita 
a través d'un enllaç al Registre públic de contractes de 
Catalunya (43.6 Decret 8/2021)
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contractes de 
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CONTRACTACIÓ,CONVENIS, ENCARRECS DE GESTIÓ I SUBVENCIONS (Art.13,14 
i 15)
• 2.-La informació en matèria de contractació pública ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la Transparència,

configurat com una plataforma electrònica de publicitat específica en aquest àmbit.

• 3. L’Administració pública ha de donar publicitat d’una manera constant i actualitzada a les dades estadístiques sobre els
percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments establerts per la
legislació de contractes del sector públic. També ha de donar publicitat al volum pressupostari contractat pels diversos
adjudicataris en els darrers cinc anys.

• 4. EN ELS CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS I DE CONCESSIÓ D’OBRES PÚBLIQUES, s’han de fer públiques les dades
següents per a facilitar-ne el coneixement als usuaris:

a) Les condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de
prestació del servei.

b) Els drets i els deures dels usuaris.
c) Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir l’Administració amb relació a la prestació del servei.
d) El procediment per a formular queixes o reclamacions.
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RECORDEU!!!art 43,9 Decret 8/2021. Aclareix el concepte relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb 
l'Administració de l’art. 9,1,h LTCat

Deure dels ADJUDICATARIS de contractes de SERVEIS  que s'han de prestar en les dependències de l'entitat contractant, han de facilitar a l'òrgan de 
contractació, d'acord amb el format que aquest estableixi, 

una llista anonimitzada dels llocs de treball ocupats i 
de la classificació professional del personal que la persona adjudicatària adscriu a l'execució del contracte.

Aquest personal no té en cap cas la consideració de personal al servei de l'entitat contractant ni pot ocupar llocs de treball d'aquesta, per la qual cosa 
mantenen el vincle laboral amb la persona adjudicatària o, si escau, amb l'entitat subcontractada.



EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
(ART. 13)

Ho trobarem en les diferents plataformes:

Perfil del Contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractació 

pública de Catalunya

Registre Públic de Contractes

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic elabora i manté actualitzada amb periodicitat mensual el text íntegre de les 
seves resolucions

 JUNTA CONSULTIVA:  Criteris interpretatius en matèria de contractació
Preguntes i respostes freqüents en matèria de contractació pública...

• Tribunal de Comptes en INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES LOCALES 19-20 diu:

• “…se ha verificado que la publicación de información en materia contractual a través del perfil de contratante incluye el 
enlace a la correspondiente Plataforma de contratación, estatal o autonómica, como forma de proporcionar un acceso 
directo e inmediato a dicho perfil, así como si se encontraban publicados los contratos celebrados por cada una de las 
entidades analizadas, con distinción entre los contratos menores y no menores……Destaca, en especial, la existencia de 
entidades locales que seguían publicando el perfil de contratante en sus respectivas páginas web, portales de transparencia 
o sedes electrónicas, obviando el carácter exclusivo y excluyente que tiene la publicación oficial en la correspondiente 
Plataforma de contratación, según la LCSP”.

Decret 8/2021.  art. 43,1 Activitat contractual es fa efectiva mitjançant el perfil del 
contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya i al 
Registre públic de contractes de Catalunya, i inclou, com a mínim, les dades que exigeix 
la Llei 19/2014, de l'29 de desembre, i la normativa de contractes de sector públic. Entre 
d'altres, els òrgans de contractació de les administracions públiques.

Han de publicar anualment, preferentment dins de 
l'últim trimestre, la relació de contractes que preveuen 
licitar durant el proper any a través del seu perfil de l 

contractant allotjat a la Plataforma de serveis de 
contractació pública de Catalunya (43,2. Decret 8/2021)
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ESTUDI I INFORMES CONTRACTATS

Article 50 Decret 8/2021 diu que d’acord amb la lletra h) de l'article 8.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les 
administracions públiques han de publicar la informació relativa als informes i estudis que s'hagin contractat.

S'ENTENEN PER INFORMES I ESTUDIS A PUBLICAR tota prestació de fer amb contingut intel·lectual que analitza i 
exposa una qüestió determinada i que ha estat contractada per una administració pública de conformitat amb la 
normativa de contractes del sector públic sota la modalitat de contracte de servei, el resultat de la qual 
consisteixi en el lliurament d'un document escrit. Entre els informes i estudis s'inclouen, entre d'altres, els 
informes d'auditoria de comptes i de fiscalització emesos per òrgans de control extern.

Aquesta obligació s'entén acomplerta amb la publicació íntegra del text dels estudis o informes, acompanyat 
d'una referència a la identificació de l'expedient de contractació i als informes de valoració de l'informe 
o estudi, en cas que siguin preceptius.



CONVENIS de 
COL.LABORACIÓ (ART.15)

Article 14.LTCat La informació pública relativa als convenis 
de col·laboració ha d’incloure, com a mínim:

a) La relació dels convenis vigents, amb la 
indicació:
 de la data,
 les parts que els signen,
 l’objecte, 
 els drets i 
 les obligacions de qualsevol mena que 

generin 
 i el període de vigència.

b) Les eventuals modificacions de qualsevol 
dels paràmetres a què fa referència la lletra 
a, i la data i la forma en què s’hagin 
produït.

c) La informació relativa al compliment i 
l’execució dels convenis.

• Les obligacions de publicitat establertes per aquest 
article s’han de fer efectives per mitjà del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, 
que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència. (DA 
9ª LTC)

Article 44 Decret 8/2021 S'ENTÉN PER 
INFORMACIÓ RELATIVA AL COMPLIMENT 
I L'EXECUCIÓ DELS CONVENIS...:
1. La referent a l'extinció anticipada del 

conveni per les causes i formes 
d'extinció diferents de l'expiració del 
termini de vigència que s'hi 
preveuen, així com la forma de 
finalitzar les actuacions en curs en cas 
d'extinció anticipada.

2. La identificació d'òrgans de gestió i 
seguiment creats en el conveni, si 
escau, o atribució de responsabilitats
per a la seva gestió i seguiment, així 
com les decisions i actuacions de 
seguiment i control de l'execució.

3. Les mesures adoptades en cas 
d'incompliment dels compromisos 
establerts, d'acord amb les previsions 
al respecte que es continguin en el 
conveni.

4. Els òrgans i els resultats dels 
procediments a què se sotmeten les 
diferències que puguin sorgir sobre 
la interpretació i el compliment del 
conveni, sens perjudici de la 
competència de l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.

5. La relació anual de convenis que han 
perdut la vigència en l'exercici 
anterior, per exhauriment del 
termini, de l'objecte, denúncia o 
qualsevol altra circumstància.

Article 44 Decret 8/2021 Convenis de col·laboració..., s'ha de publicar una 
relació de convenis vigents i de les seves eventuals modificacions, que HA 
D'INCLOURE UN ENLLAÇ AL TEXT DEL CONVENI SUBSCRIT O DE LA SEVA 
MODIFICACIÓ, PRÈVIA ANONIMITZACIÓ de les dades personals diferents de 
la identificació amb nom i cognoms de les persones signants, a través del 
Registre de convenis. S'ha de publicar a més un enllaç a la publicació oficial 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si escau.
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ENCÀRRECS DE GESTIÓ

• Article 44 Decret 8/2021

• S'HAN DE PUBLICAR, DE FORMA DIFERENCIADA, els encàrrecs de gestió que, d'acord amb l'article 11 de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, se subscriguin per a la realització d'activitats de caràcter material o 
tècnic entre òrgans, organismes o entitats de dret públic de la mateixa administració pública o d'una altra.

• La informació a publicar, amb una periodicitat trimestral, 

• Dades mínimes a publicar:,
 la identificació de les parts que els subscriuen,
 l'objecte —naturalesa i abast de la gestió encarregada—, 
 les raons que justifiquen l'encàrrec,
el pressupost, 
 la fórmula de finançament,
 la durada, 
 les obligacions econòmiques i 
un enllaç a la publicació oficial corresponent de l'instrument de formalització.

Se subscriguin per a la realització:
 d'activitats de caràcter material o 

tècnic 
 entre òrgans, organismes o entitats de 

dret públic de la mateixa administració 
pública o d'una altra.
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DE SUBVENCIONS I AJUST PUBLICS (ART.15)
(Article 15). Els subjectes obligats han de fer pública en 
aplicació del principi de transparència:

a) Una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts 
que els subjectes obligats tinguin previst de convocar 
durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de

 l’objecte o finalitat i
 la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari 

(art. 45 Regl subvencions = les disposicions de fons que 
reuneixin els requisits establerts en l’art. 2 Llei 38/2003, 17 de 
nov. General de subvencions)

b) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que 
pretén assolir la subvenció o l’ajut i els efectes que la mesura 
de foment pot produir en el mercat, si escau.

(45,1,b) Regl Es consideren ajuts totes les disposicions de fons 
públics realitzades sense contraprestació, a favor de persones 
físiques o jurídiques per raó del seu estat, situació o fet en què 
es trobin o suportin amb la finalitat de cobrir les seves 
necessitats i drets bàsics, o d'altres raons d'interès general 
d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació. Resten incloses 

en el concepte d'ajuts anterior les prestacions regulades per la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic.)

c)Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació 
de 
 l’import,
 l’objecte i 
 els beneficiaris. 

 d)La informació relativa AL CONTROL financer de les 
subvencions i els ajuts públics atorgats.((fa referència a les 
actuacions incloses en el Pla anual d'actuacions de control 
de la Intervenció General per a l'exercici, i l'obligació de 
publicar-la s'entén satisfeta mitjançant la publicitat d'un 
extracte de les actuacions de control financer incloses en el 
Pla referit. Art. 45,3 Decret 8/2021))
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DE SUBVENCIONS I AJUST PUBLICS (ART.15)

• Aquesta informació ha d’incloure les subvencions i els ajuts, ha d’estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc 
anys. També ha d’incloure les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència si aquests requisits s’han 
exceptuat, en els casos establerts legalment. En el cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat 
social, s’ha de preservar la identitat dels beneficiaris.

• Art. 45.2 Decret 8/2021 es fa efectiu, per als subjectes que s'hi troben obligats, mitjançant la tramesa d'aquesta informació 
al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, al qual s'hi ha de poder accedir des del Portal de la transparència de 
Catalunya.

• El Portal de la transparència de Catalunya ha de donar accés, mitjançant un enllaç al Registre de subvencions i ajuts de 
Catalunya,(RAISC) a la normativa reguladora de la subvenció o ajut, a les seves bases reguladores, a la resolució que aprova 
la convocatòria, a les seves eventuals modificacions, i a la informació sobre l'import, l'objecte i les persones beneficiàries de 
les subvencions i els ajuts públics atorgats amb publicitat i concurrència competitiva o sense.(Recordeu!!!les persones 
físiques preservació identitat dades sensibles o vulnerabilitat)
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DE SUBVENCIONS (ART.15)
(L’article 15).En l’activitat, relativa a les subvencions i els ajuts públics que els subjectes obligats han de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure:
a) ..

b) ...

c) ...

d) ....

e) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

• Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un import superior a 
10.000 euros han d’incloure l’obligació dels beneficiaris, SI SÓN PERSONES JURÍDIQUES, de comunicar als subjectes 
obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. 
En els supòsits legals en què no s’apliqui un procés de concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta 
obligació l’ha d’incloure l’acte o el conveni corresponent.( RECORDEU.!!! Com trametre la informació sobre retribucions art. 
12 Regl. Declaració responsable. Les AP les han de fer publiques. El concepte de càrrec directius i òrgans de direcció o 
administració està art. 11 Regl. I el Concepte de retribució a l’art. 12 Regl.)

Sembla 
duplicitat de carga

als ajunts.!!!

El 30 de desembre de 2019 es va publicar el Decret 271/2019, de 23 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya

Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de 
Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i 

altres ajuts públics, 

Cal preservar la identitat de les persones 
físiques beneficiàries de subvencions i d'ajuts 
públics atorgats per qualsevol cas que suposi la 
revelació de dades personals mereixedores 
d'especial protecció i, en particular, per motius 
de vulnerabilitat social.
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Aquesta informació sobre el fet que el nom i cognoms del 
sol·licitant es publicarà al portal com a persona perceptora 
d'una subvenció d'un import i conceptes determinats, caldria 
incloure-la en la clàusula informativa corresponent del 
formulari de sol·licitud, sens perjudici que s'inclogui també en la 
convocatòria corresponent. La inclusió d'aquesta informació de 
manera clara i precisa és el que permetria a la persona 
interessada que si escau pogués al·legar circumstàncies 
particulars que podrien desaconsellar la publicació de les dades.

• BDNS (Normativa bàsica) 
• RAISC (registre català) • 
Portals de Transparència



SUBVENCIONS ALS GRUPS POLÍTICS 
• Article 45,4 del Decret 8/2021 En el cas de les subvencions i ajuts públics concedits per les administracions locals als 

grups polítics que hi són representats, per al seu funcionament, i d'acord amb la normativa de règim local, les 
administracions locals han de fer-ne publicitat EN UN ESPAI DIFERENCIAT, que contingui les dades següents:

a) L'acord que en fixa la quantia i els elements relatius a la presa d'aquesta decisió.
b) L'import anual i els grups polítics beneficiaris.
c) L'objecte de la subvenció i les prohibicions legals de destinació d'aquests fons previstes a la normativa 

vigent.
d) La informació relativa al procediment de justificació o retiment de comptes i/o de control financer, o la 

constància de la seva inexistència.
e) La declaració de cada grup beneficiari de la relació detallada de despeses anuals finançades amb càrrec a 

aquests fons, agrupades per conceptes específics.
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Dret d’accés abasta les factures de les despeses realitzades pels grups polítics municipals, però no a les dels partits 
polítics aquests no són subjectes obligats per les disposicions de l’LTAIPBG en matèria del dret d’accés (GAIP Resolució 
54/2020, de 31 de gener Número d’expedient de la reclamació: 673/2019 )

El TSJC Recurs nº 244/2018 SENTENCIA Nº 1493/2020 confirma el criteri de la GAIP: les aportacions als grups 
polítics locals estan sotmeses al règim de transparència de les subvencions



• Un tema RESOLT pels Tribunals és el cas (del recurs interposat per l'AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
considera que la resolució recorreguda -)de la GAIP  que resolt a favor d’entrega la informació de la justificació de  
DESPESES grups polítics-( L’ajuntament al·lega que no és ajustada a dret ja que entén que es sustenta en criteris 
d'oportunitat i no de legalitat, que la mateixa vulnera l'article 112 de la Llei 39/2015 i lesiona el principi 
d'autonomia local, pel que sol·licita al TSJC l'estimació de el recurs i l'anul·lació de la resolució recorreguda.) la 
reclamació (estimada per la GAIP i recorreguda al TSJC) efectuada consistia en el "Desglossament de les 
DESPESES per any i justificació amb factures incloses, del destí dels diners percebuts per cadascun dels grups 
polítics de este Ajuntament des de l'any 2015 Fins a l'2017".

• El tribunal diu:  Per tant és evident que la informació sol·licitada entra dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 
19/2014, ja que amb independència que les quantitats assignades als grups municipals es consideren una 
subvenció o una ajuda pública entren de ple en el camp d'aplicació de la norma referida i estan subjectes a la 
transparència i informació respecte de les mateixes, ja que aquestes quantitats estan subjectes a l'oportuna 
justificació ja que les mateixes es lliuren a aquests grups per al compliment dels fins que els són propis .

• D'altra banda tampoc es pot considerar que la resolució dictada afecti el principi d'autonomia local, ja que la Llei 
19/2014 estableix amb claredat quins són els òrgans que ha de resoldre les sol·licituds (articles 32 i següents) i 
regula així mateix el règim de recurs contra aquestes resolucions (articles 38 i següents) i per tant suposen una 
excepció a el règim que estableix l'article 112 de la Llei 39/2015 i que la mateixa permet de forma expressa (TSJC 
Recurs nº 244/2018 sentencia nº 1493/2020)
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Carta INTERVENCIO GENERAL DE L’ESTAT
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BDNS/ RAISC



• 4. TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, 
PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL (Art.11)



GESTIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST
GESTIÓ 

ECONÒMICA
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TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, 
PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL (Art.11)

• 1. La informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària 
que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de 
transparència ha d’incloure:

a) El pressupost, amb la descripció de les partides 
pressupostàries anuals i les dades de llur execució ―de 
manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució amb 
caràcter trimestral― i de llur liquidació, i el compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els 
béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de 
l’Administració pública i del personal directiu dels ens 
públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les 
indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el 
càrrec.

c) Els comptes anuals complets preceptius i els informes 
d’auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans de 
control extern que els hagin emès.

d) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a 
instruir i resoldre els expedients relatius a les declaracions 
d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs i a 

la inscripció en els registres corresponents, en aplicació de 
la normativa sobre incompatibilitats dels alts càrrecs.

e) La informació general sobre les retribucions, 
indemnitzacions i dietes percebudes pels empleats públics, 
agrupada en funció dels nivells i els cossos.

f) El cost de les campanyes de publicitat institucional, 
desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import 
contractat a cada mitjà de comunicació.(Article 47 Decret 
8/2021, s'ha de publicar la informació de les campanyes i 
accions de publicitat i de promoció institucional següents: 

l'òrgan promotor, 
el cost de la campanya o l'acció desglossada per 
conceptes, com pels  mitjans de comunicació emprats,
l'import destinat a cadascun i 
el període d'execució.

La informació relativa als mitjans de comunicació s'ha de 
desglossar per tipologia de mitjà i per identificació nominativa de 
l'empresa de comunicació o grup empresarial)
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GESTIÓ ECONÒMICA

PATRIMONI
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Art 11.2.La informació relativa a la 
gestió patrimonial ha d’incloure:
La informació sobre les dades més 
rellevants de l’inventari general del 
patrimoni pel que fa als béns immobles 
de domini públic i patrimonials i als 
béns mobles amb un valor especial.
La informació econòmica relativa a la 
gestió

INVENTARI DE BÉNS.
48 .1 Decret 8/2021 Defineix el concepte de PATRIMONI AP. béns que, de conformitat amb els seus 
inventaris respectius, siguin de la seva propietat, o sobre els quals disposin de drets d'una altra 
naturalesa, 
DETALLA LES DADES A PUBLICAR:
 titularitat sobre el bé, 
 el títol i la data d'adquisició, 
 l'import total d'adquisició, 
 breu descripció de l'ús o destinació i de la situació física i jurídica del bé, 
 en el cas DE BÉNS IMMOBLES inclou 
 el seu valor cadastral,
 la població i l'adreça d'ubicació, 
 la superfície total i la superfície construïda del bé, entre d'altres.
S'entenen per BÉNS MOBLES AMB UN VALOR ESPECIAL aquells béns amb un valor econòmic igual o 
superior a l'import equivalent a un contracte públic de subministraments subjecte a regulació 
harmonitzada (214,000€)
 Les dades han d'incloure la denominació del bé i una descripció del seu ús.

Les administracions públiques han de publicar:
• La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni de domini públic
• La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni de béns patrimonials
• La informació sobre la contractació patrimonial, que inclou la creació i extinció de negocis jurídics relatius a 

adquisicions lucratives i oneroses, arrendaments i novacions, alienacions, cessió a terceres persones i extinció 
de negocis jurídics existents, i els negocis jurídics en tramitació relatius als concursos i subhastes en curs, entre 
d'altres.



GESTIÓ ECONÒMICA PATRIMONI
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La GESTIÓ PATRIMONI art. 48.2 Regl

DE DOMINI PÚBLIC, que ha d'incloure:
una relació i descripció dels procediments d'afectació —expressa o tàcita—, de mutació o de desafectació 

demanial, 
 com la informació relativa al seu ús general o general amb concurrència de circumstàncies especials, o al seu ús 

privatiu mitjançant permís d'ocupació temporal o concessió administrativa demanial, si escau.

DEL PATRIMONI DE BÉNS PATRIMONIALS
una descripció del sistema d'explotació aprovat, o bé indicar si està pendent d'explotació, 
una descripció del contingut de les operacions i procediments d'alienació, de permuta, de cessió o 

d'arrendament a terceres persones, si escau, de tal forma que s'identifiquin almenys els subjectes intervinents 
en l'operació, la contraprestació pactada, si escau, la data de l'operació i les despeses comunitàries o altres 
despeses que puguin meritar-se i siguin satisfetes per raó d'altres conceptes.

També hem de publicar la informació SOBRE LA CONTRACTACIÓ PATRIMONIAL, (48.2 c) Decret 8/2021)que inclou: 
 la creació i extinció de negocis jurídics relatius a adquisicions lucratives i oneroses,
 arrendaments 
 novacions,
 alienacions, 
 cessió a terceres persones i 
 extinció de negocis jurídics existents, 
 i els negocis jurídics en tramitació relatius als concursos i subhastes en curs, entre d'altres.



5. SERVEIS I TRÀMITS

ESTAT 
DELS 

SERVEIS
SERVEIS TRÀMITS

131



6. PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ
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ON S'HA DE PUBLICAR?

• La informació s'ha de fer pública a les seus electròniques i/o als webs dels
subjectes obligats.

• Requereix una menció especial la creació del Portal de la Transparència, que és
l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma
integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com
una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la
informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les
administracions i entitats que s’hi integren.

• Reglament (Decret 8/2021) en l’art. 13 diu: La informació a què es refereix el
títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, ha d'estar disponible en formats
accessibles al Portal de la transparència de Catalunya i a les seus electròniques
i llocs web propis de les administracions públiques.

El sistema es fonamenta en el portal de la Transparència art. 5.4 LTCat, que és l’instrument bàsic i general de gestió de 
documents públics per donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei, i en les seus 
electròniques o web corresponents.
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 La informació a publicar ha de fer referència, COM A MÍNIM, a l'any en curs, tret de 
la informació relativa als contractes i convenis subscrits i a les subvencions i els ajuts 
públics atorgats, que HA DE FER REFERÈNCIA, COM A MÍNIM, ALS DARRERS CINC 
ANYS, d'acord amb el que estableixen els articles 13.1 d) i 15.1 c) de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre.

 La informació S'HA DE MANTENIR PUBLICADA un mínim de cinc anys des del 
moment de la seva difusió, llevat que s'estableixi un altre termini en aquest decret o 
en una altra norma aplicable.

 En cas que no es disposi de la informació que s'ha de publicar per al període de 
referència, s'ha de fer constar expressament aquesta circumstància.
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TERMINIS RELATIUS A LA  PUBLICITAT DE LA INFORMACIÓ 
(ART. 13 DEL DECRET 8/2021)

L'ACTUALITZACIÓ de la informació objecte de publicitat activa ha de ser permanent, amb indicació 
expressa de la data de la darrera actualització, així com de la data prevista de la propera actualització o 

del termini màxim d'actualització



FORA LLEI DE TRANSPARENCIA TAMBÉ HI HA ALTRA 
NORMATIVA QUE OBLIGA COM POTSER:

Alguns exemples:
 Pla Anual Normatiu: elaboració i publicació del Pla Anual Normatiu amb iniciatives legals que 

s’aprovaran a l’any següent. à Art. 132 Planificació Normativa à Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC)

 Pla de control de l’absentisme: elaboració i publicació d’un pla de control de l’absentisme i publicació 
dades semestrals sobre absentisme. à DA 54 à Llei 6/2018, de 3 de juliol, de PGE’18

 Registre d’Activitats de Tractament: Elaboració (d’acord RGPD) i publicació del RATà Art. 31.2à Llei 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD)...
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EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA: (Art.5 LTCat)
■ Gestionat per l’Administració de la Generalitat 

– Integra la informació de les Administracions Locals i la d’altres subjectes obligats 

– Altres administracions poden crear els seus portals propis, accessibles també a través del 
de la Generalitat (l’accés al contingut dels quals s’ha de facilitar des del Portal de 
Transparència de  la Generalitat, d’una manera interconnectada i que faciliti la integració)

En qualsevol cas, i de conformitat amb el que disposa l'article 3.6 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, cada subjecte obligat és l'únic responsable dels continguts de la informació, amb 
independència del lloc on la informació sigui publicada.

■ Tots els portals han de tenir i complir: 

– Cercador. 

– Mecanismes d’alerta per informació actualitzada.

– Recomanacions per la facilitar l’accés de persones amb discapacitat.

http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/inici

El portal de transparència 
d’una institució pública és el 
web on aquesta difon la 
informació pública d’interès 
per a la ciutadania. A 
Catalunya, el 
web http://www.transparen
ciacatalunya.cat/ca/inici/
recull, entre d’altres, els 
diferents portals de 
transparència de les 
administracions públiques 
catalanes, ens del sector 
públic, les universitats 
públiques i els partits 
polítics; 
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Art. 13 Regl. LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC que no disposen de seu electrònica, lloc web o 
portal de transparència propi la informació s’ha de publicar en el portal de transparència de l’AP de 
la qual depenen o amb la qual es vinculen (sota la seva responsabilitat).



LA INFORMACIÓ QUE ES PUBLIQUI HA DE REUNIR 
ELS REQUISITS SEGÜENTS:

 Ser veraç i objectiva.
 Ser útil per conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i 

per exercir-ne el control.
 Estar actualitzada, que implica incorporar mecanismes d’alerta sobre les dades 

que s’han actualitzat, indicar la data de la darrera actualització i, si és possible, 
la data en què s’ha de tornar a actualitzar, retirar els continguts obsolets i 
establir els mecanismes adequats a fi que els ciutadans puguin sol·licitar que 
es corregeixi la informació publicada.

 Estar ordenada temàticament perquè es pugui localitzar de manera fàcil i 
intuïtiva.

 Ser comprensible.
 Disposar d’un sistema d’accés fàcil i gratuït. El portal ha d’incorporar un 

cercador que permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible a la informació.
 Estar en formats que en permetin la interoperabilitat i la reutilització. El portal 

de la Transparència ha d’informar sobre la informació reutilitzable i les 
condicions de reutilització.

 Complir les recomanacions de la Iniciativa d’Accessibilitat Web per facilitar-hi 
l’accés a les persones amb discapacitat.

La Llei estableix un mínim de transparència: 
Règim millorable 
S’ha d’avaluar el grau de compliment de la Llei 
amb indicadors objectius.
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CONSELLS A SEGUIR:
•No publiqueu dades personals si no disposeu de base jurídica.
•No difongueu més dades personals de les necessàries per a la finalitat de transparència

■Eviteu publicar el número complet del DNI conjuntament amb el nom i cognoms.
■Eviteu publicar signatures manuscrites.(l’APDCAT es fa notar que la publicació de la signatura 
implica un risc de reproducció, que s’accentua si la publicació es reitera en diversos documents.)
■Oculteu el DNI en les signatures electròniques.

–No incloure la signatura al document.
–Incloure-la, però amb l’aparença modificada per no revelar el número de DNI i 
en un format que no permeti accedir a les propietats de signatura.

•Vetlleu perquè les dades siguin correctes i actualitzades.
•Eviteu difondre dades més enllà del termini aplicable.
•Informeu els afectats que les seves dades es publicaran. ((art. 12 del RGPD) i dret d’informació (art. 13 i 
14 del RGPD): cal informar la persona afectada que les seves dades es publicaran en el portal, deure 
que no desapareix pel fet que hi hagi una base jurídica que habilita la publicació. 
Això permetria la persona afectada al·legar una situació personal de vulnerabilitat que podria 
desaconsellar la publicació))
•Establiu mesures per limitar l’ús abusiu dels cercadors d’internet.

http://www.gaip.cat/web/.content/pdf/Resolucions-2020-
pdf/20201105_Resolucio_639_2020_inadmissio_perdua_objecte_parcial_575_2020.pdf
Que la informació no estigui elaborada prèviament de la forma en què es sol·licita no justifica que no sigui informació pública 
sempre que les dades existeixin prèviament. 138

En els casos en els quals la 
publicació o l'accés a un 
document administratiu 
REQUEREIXI LA 
IDENTIFICACIÓ DE 
L'AUTOR, s'han d'eliminar, 
especialment, les dades de 
localització, el número del 
document nacional 
d'identitat o document 
equivalent i la signatura 
manuscrita. Si la signatura 
és electrònica, s'ha de 
publicar el document signat 
electrònicament de manera 
que no es pugui accedir a 
les propietats del certificat 
electrònic emprat per a la 
signatura.(70 decret 
8/2021)



• La protecció de dades de caràcter personal pot eventualment impedir l’accés a informació pública, però pot també en 
altres casos cedir davant les exigències de la transparència i del dret d’accés. Cal, per determinar-ho, aplicar les regles 
de ponderació establertes als articles 23 i 24 LTCat i correspon fer-ho, en primera instància, a l’Administració. En fer-
ho, l’Administració haurà també de tenir en compte que la limitació de l’accés que pot resultar de la protecció de 
dades personals, com qualsevol altre dels límits previstos a l’article 21 LTCat, ha de ser ponderada i aplicada d’acord 
amb llur finalitat, és a dir, que cal examinar cas per cas si la protecció del bé jurídic emparat pel límit ha de cedir per 
a la finalitat de la transparència, o no.

• En el mateix sentit, l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) estableix EL PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES, en aplicació del qual es requereix 
que la cessió de dades personals sigui necessària i proporcionada a la seva finalitat; aquesta finalitat, quan la cessió ve 
emparada legalment en les previsions de la LTCat, és principalment el retiment de comptes de l’Administració en la 
gestió de recursos públics.

• D’acord amb l’exposat, resulta adequat i proporcionat desprotegir aquelles dades personals que resultin necessàries 
per a facilitar aquest control de l’acció pública, com ho són les dades bàsiques de les factures (nom del contractista, 
número de col·legiat, NIF) i permetre’n l’accés. Per contra, aquelles altres dades personals innecessàries per aquesta 
finalitat, tant per ser irrellevants com per ser redundants (adreça electrònica o signatura, per exemple), han de ser 
protegides i excloses de l’accés, i és responsabilitat de l’Administració vetllar per mantenir aquesta protecció.
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ANONIMITZACIÓ DE DADES IDENTIFICATIVES: (DA 7 
LOPDGDD)

■ Publicació d'actes administratius: NOM+ COGNOMS (complet) 
+ 4 xifres del DNI o equivalent. Les xifres del DNI han de ser 
aleatòries i en publicacions d'actes que continguin varies dades 
d'interessats els números aleatoris s'han d'alternar.

Ex: 
– Maria López Riu***1914** 
– Maria López Riu**4191*** 

■ Notificació per mitja d'anuncis: DNI o equivalent COMPLET. 
(art 44 de la 39/2015 de notificacions infructuoses) 

Especial menció: – En cap cas es publica el nom 
complet + DNI junt.

Especial menció en el cas de les víctimes de violència 
de gènere i la publicació d'actes i notificacions. (altres drets a 
protegir)

A més de les limitacions legals aplicables a la 
publicitat de dades de persones físiques derivades de 
la protecció de dades de caràcter personal, aquesta 
publicació ha de ser omesa motivadament en els 
casos en els quals aquestes persones es trobin en 
una situació de protecció especial de violència de 
gènere o amenaça terrorista, entre d'altres, que 
pugui veure's agreujada amb motiu de la publicació 
d'aquestes dades, prèvia ponderació a l'omissió.(14,2 
Decret 8/2021)
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SI ES PUBLICA LA INFORMACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA, JA ES 
COMPLEIX AMB LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA?

Es compleix parcialment amb la llei. També s'ha de garantir el 
dret d'accés a la informació pública.

ES POT PUBLICAR MÉS INFORMACIÓ DE LA QUE DIU LA LLEI 
DE TRANSPARÈNCIA?

Sí, la llei estableix obligacions de mínim.

S'HA D'INDICAR LA DATA DE L'ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ? 

Sí, d'aquesta manera es pot controlar que la informació 
efectivament està actualitzada. ((L’art. 13.3  Decret 8/2021. 
L'actualització de la informació objecte de publicitat activa ha 
de ser permanent, amb indicació expressa de la data de la 
darrera actualització, així com de la data prevista de la 
propera actualització o del termini màxim d'actualització)).
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HAIG DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD PER 
PODER OBTENIR INFORMACIÓ PÚBLICA?
No és necessari. Abans de presentar una 
sol·licitud convé confirmar si al Portal de 
Transparència de la Generalitat 
(www.transparencia.gencat.cat) està 
disponible la informació volguda. Si no està 
disponible, llavors sí que és pertinent 
presentar una sol·licitud. L’Administració 
l’estudiarà i proporcionarà la informació 
demanada, excepte quan hi concorri algun dels 
límits establerts per la Llei 19/2014 o alguna 
causa d’inadmissió prevista en la mateixa 
norma. No cal justificar un interès personal ni 
explicar les causes que motiven la sol·licitud.



QUÈ PASSA SI UNA ADMINISTRACIÓ NO COMPLEIX LES SEVES 
OBLIGACIONS DE PUBLICITAT ACTIVA? La llei indica que es considera 
infracció greu a efectes disciplinaris.

Responsabilitats per l'incompliment d'obligacions derivades de la Llei 
(article 4) determina aquest article qui són els responsables que hauran 
d'assumir-les conseqüències dels incompliments de les obligacions o les 
omissions en relació amb determinades exigències legals.

En l'àmbit local, segons aquesta Llei, són tres els col·lectius que poden 
ser definits com a responsables: 

Els "alts càrrecs" al servei de l'Administració local
El personal al servei de l'Administració local 
Altres "persones"(es presumeix que físiques o jurídiques) 

que determina aquesta llei en relació a àmbits específics.

Pel que fa a Llei, tenen la consideració 
d'"alt càrrec" de l'Administració local les 
següents figures: 
• Els representants locals 
• Els titulars dels òrgans superiors i 
directius, d'acord amb el que estableix la 
legislació de règim local 
• Els titulars o membres dels òrgans de 
govern i els càrrecs directius dels 
organismes públics als quals fa referència 
l'article 3 de la Llei. 

Aquest concepte dels càrrecs s'utilitza en 
altres apartats de Llei (per exemple, a 
l’hora de delimitar l'àmbit d'aplicació dels 
principis ètics, així com el Codi Ètic i de 
bones pràctiques).

L’art.7 Decret 8/2021 Correspon a cada administració local 
determinar, d'acord amb les seves normes d'organització, els 

alts càrrecs i el personal directiu propi.
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Article 7 Decret 8/2021 Alts càrrecs i personal directiu local. 
Als efectes d'aquest decret, tenen la consideració d'alts càrrecs i de 
personal directiu local, en tot cas, els càrrecs electes i els titulars dels 
òrgans que exerceixen funcions de gestió o d'execució de caràcter 
superior, ajustant la seva actuació a les directrius marcades per l'òrgan 
de govern de la corporació, d'acord amb el que disposa la normativa de 
règim local.
Correspon a cada administració local determinar, d'acord amb les seves 
normes d'organització, els alts càrrecs i el personal directiu propi.



MOLTES GRÀCIES!!!
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