
Bloc 2. La transparència 

Unitat 2.1 Manifestacions de la transparència: drets i deures  

Hola, un cop vistos els vídeos introductoris, ja tens unes nocions bàsiques de la transparència i del dret 
a la protecció de dades personals. 

És hora, doncs, de centrar-nos en la transparència, a la qual dedicarem aquest segon bloc. Com veuràs, 
la transparència imposa molts deures a les administracions i, al seu torn, aquests deures esdevenen 
drets per a la ciutadania, ja que totes les persones tenen dret que les administracions siguem 
transparents i que fem possible de manera fàcil i efecDva el seu dret a saber.  

Però, quan parlem de transparència, exactament a què ens referim? Doncs bàsicament a dues coses, 
perquè la transparència es fonamenta sobretot en dos pilars. D’una banda, tenim la publicitat acDva i, 
de l’altra, el dret d’accés a la informació pública. 

Comencem per la publicitat acDva, que està associada al Portal de la Transparència. Es refereix al deure 
de publicar-hi tota la informació que imposa la llei, sense necessitat que cap persona ho demani. 
Possiblement pensaràs que “això de publicar informació a Internet no em ve de nou”, i certament abans 
de les lleis de transparència ja estàvem obligats a tenir una seu electrònica i a fer pública determinada 
informació. Per exemple, informació sobre contractes públics, processos selecDus, subvencions, actes 
de les sessions del Ple als ens locals, etc. Però ara cal anar més enllà, i no es compleix només amb el fet 
de posar tota la informació obligatòria al Portal, si es posa de qualsevol manera. No, això no serviria. Cal 
presentar-la de manera accessible i comprensible, com detallaré en el vídeo següent.  

I el dret d’accés? Doncs és el dret de tota persona a sol·licitar i obtenir informació que es troba en poder 
de les administracions. Per posar-li fàcil a la persona que vol exercir aquest dret, cal tenir disponible un 
formulari específic del dret d’accés al  Portal de la Transparència. Amb el formulari al Portal, ja cobrim la 
part del dret d’accés? Doncs no, cal que la teva Administració s’hagi preparat per poder gesDonar les 
sol·licituds que es rebin, i per donar-hi resposta expressa en el termini establert a la llei, seguint el 
procediment que veurem en propers vídeos.  

El que acabo d’explicar sobre la publicitat acDva i el dret d’accés ho hem vist des de la perspecDva dels 
deures que ha de complir l’Administració. Però també ho podem visualitzar des de l’òpDca dels drets de 
la ciutadania. En aquest cas, la publicitat acDva genera en tota persona el seu dret a conèixer, a través 
del Portal de la Transparència,  molta de la informació que es gesDona a la teva Administració. Si 
aquesta mateixa persona vol saber alguna cosa més, o alguna altra informació que no està disponible al 
Portal, la pot sol·licitar a través del dret d’accés, i ho pot fer amb el formulari que ha de trobar fàcilment 
al mateix Portal.  

Per exemple, una de les informacions a publicar al Portal de la Transparència són les retribucions, 
indemnitzacions i dietes percebudes pels alts càrrecs de les administracions, com seria el cas dels 
alcaldes i regidors. Aquests càrrecs públics a vegades tenen assignada una targeta de crèdit per cobrir 
despeses vinculades a les seves funcions. Doncs bé, l’extracte d’aquesta targeta no seria obligat 
publicar-lo al Portal, però qualsevol persona podria demanar d’accedir-hi, en ser una informació que 
obra en poder de l’Administració corresponent. Aquest és un cas evident d’informació que conté dades 
personals, ja que permet vincular a una persona despeses de restaurants, autopistes i d’altres. Davant 
d’això, et pots preguntar que si algú demana aquest extracte, quin dret prevaldria, el dret d’accés o el 
dret a la protecció de dades? Ben aviat ho sabràs... 
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En tot cas, els dos pilars als quals m’he referit, és a dir la publicitat acDva i el dret d’accés, no els has de 
veure com dos comparDments estancs o qüesDons diferenciades, ja que ambdós es complementen i es 
comuniquen entre si. Persegueixen la mateixa finalitat: assegurar la transparència de les administracions 
i saDsfer el dret a saber de la ciutadania. De fet, sobre aquesta vinculació entre la informació publicada i 
el dret d’accés, molt abans de les lleis de transparència, el Síndic de Greuges ja alertava de la 
importància i la necessitat de potenciar una transparència acDva, ja que com més informació es 
publiqués, menys sol·licituds d’accés hi hauria. En efecte, si la persona que vol saber alguna dada la 
detecta al Portal, ja no li caldrà sol·licitar-la. 

En aquest vídeo hem fet una visió panoràmica de l’entramat de deures i drets de la transparència.  

Doncs mira, un cop hagis completat aquesta acDvitat formaDva, podràs comparDr el que has après 
sobre els deures i els drets de la transparència. Aquesta tasca de pedagogia la podràs fer, d’una banda, 
dins la teva Administració, on podràs comparDr el que has après sobre els deures, tant amb els alts 
càrrecs o personal direcDu, com amb la resta d’empleats públics; de l’altra, també podràs ajudar els 
ciutadans, informant-los sobre tots els drets que els assisteixen en aquesta matèria. Però per poder 
ensenyar bé a uns i altres, cal que segueixis el curs, perquè encara et queden uns quants vídeos... 

T’hi espero! 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Bloc 2. La transparència 

2.2 La publicitat ac9va: informació a publicar al Portal  

Hola, en el vídeo anterior, que obria aquest bloc centrat en la transparència, hem parlat dels dos pilars 
essencials: la publicitat acDva i el dret d’accés. En aquest vídeo aprendràs més sobre la publicitat acDva, 
mentre que, en el següent, avançarem en el dret d’accés.  

Com ja saps, la publicitat acDva consisteix en el deure de publicar a Internet molta informació. Anem a 
veure qui, on, com i què. És a dir, qui ha de publicar, com i on, i què s’ha de publicar.  

1. Per començar, qui està obligat a publicar?   

Primer, tots els subjectes que la Llei de transparència defineix com “administracions públiques”, que 
estan sotmeses a la Llei íntegrament. Dins d’aquest concepte d’administracions, la Llei inclou tres grups:  

-Un primer grup, format per la Generalitat i les enDtats locals, és el cas d'ajuntaments,  consells 
comarcals, etc.  

-Un segon grup, que inclou els organismes, les societats i les fundacions del sector públic, dependents o 
vinculats a la Generalitat o als ens locals. També inclou les enDtats independents o de control, 
insDtucions estatutàries, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic, o els consorcis.  

- Finalment, un tercer grup, format per les universitats públiques i les enDtats vinculades. 

Totes aquestes administracions han de publicar la informació pròpia però també de subjectes que hi 
estan vinculats i que exerceixen funcions públiques o potestats administraDves, o són concessionaris de 
serveis públics. Així mateix, també han de publicar determinada informació d’enDtats que presten 
serveis d'interès general o universal. 

A banda de les administracions i enDtats vinculades que acabo d’enumerar, la Llei obliga també a tenir 
Portal de Transparència a enDtats privades diverses, com ara parDts políDcs, sindicats i organitzacions 
empresarials; així com les enDtats que reben ajuts públics de més de 100.000 €/any o el 40% dels 
ingressos, en aquest darrer cas sempre que superin els 5.000 €/any.  

2. Ja hem vist qui ha de publicar. Ara veiem com i on s’ha de publicar la informació  

La resposta és en les seus electròniques i llocs web, on s’ha de poder accedir al Portal de la 
Transparència. La Llei estableix un portal gesDonat per la Generalitat, que ha de permetre accedir a la 
resta de portals que hagin creat la resta de subjectes obligats. Els municipis poden complir-ho de 
manera associada o en cooperació amb ens locals supramunicipals o amb la Generalitat.  Molts ens 
locals s’han adherit al model de portal que ha posat a la seva disposició el consorci Administració 
Oberta de Catalunya, en col·laboració amb la Generalitat i altres enDtats.  

Com s’ha de publicar? De manera clara, estructurada i reuDlitzable, i s’ha de permetre un accés gratuït i 
fàcil. També cal facilitar l’accés al Portal a persones amb discapacitat.  

Aquestes exigències formals són molt importants, ja que si el volum ingent d’informació es presenta 
desordenat, en lloc d’informar la ciutadania el que farem és generar infoxicació. 

3. Anem finalment amb la tercera pregunta crucial: què s’ha de publicar al Portal? 

Doncs molossima informació, que ha de ser veraç, objecDva i ha d’estar actualitzada.  
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Si volgués citar aquí tota la informació concreta a publicar, aquest vídeo es converDria en llargmetratge. 
Em limitaré, doncs, a relacionar els blocs de dades a publicar i, si amb això fas curt, hem posat a la teva 
disposició en la pestanya següent una llista detallada de tota la informació a publicar, on assenyalem 
possibles problemes, sobretot amb les dades personals.  

Però ara, en resum, els blocs d’informació a publicar al Portal de les administracions són els següents:  

1. Tota l’organització insDtucional i estructura administraDva, que inclou l’organigrama, amb la 
idenDficació de les persones responsables i un currículum breu del seu perfil i trajectòria. 

2. Les decisions i les actuacions de rellevància jurídica, que inclou els actes administraDus que afecDn el 
domini públic o la gesDó de serveis públics, com seria el cas d’autoritzacions a terrasses de bar. També 
els actes revisats en via administraDva, i les resolucions administraDves o judicials amb rellevància 
pública. Sobre aquesta informació amb rellevància jurídica, la Llei disposa que no ha d’incloure dades 
personals, perquè entén que el que és rellevant és el senDt de la decisió, i no a qui afecta. 

3. La gesDó econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial. S’inclouen també les retribucions, les 
indemnitzacions i els béns i les acDvitats dels alts càrrecs i personal direcDu, degudament idenDficats. 
Pel que fa als béns immobles, cal evitar publicar les dades de localització. 

4. La planificació i la programació, que inclou els plans i els programes generals o sectorials que fixen 
directrius estratègiques de les políDques públiques.   

5. La contractació pública. A parDr de les lleis de transparència, s’ha obligat a publicar molta més 
informació que abans. Ara cal publicar tots els contractes formalitzats els darrers cinc anys, incloent-hi 
els menors i els patrimonials. Sempre cal informar sobre l’objecte i l’import del contracte, i la idenDtat de 
l’adjudicatari,  també quan sigui una persona psica.  

6. Els convenis de col·laboració vigents i els encàrrecs de gesDó. 

7. La informació sobre les subvencions atorgades els darrers cinc anys. Cal especificar l’import, l’objecte 
i la idenDtat dels beneficiaris, excepte que l’ajut es doni per moDus de vulnerabilitat social.  

En definiDva, les administracions tenen el deure de publicar una llista ben llarga d’informació sobre els 
diversos blocs que acabo d’enumerar; a més d’altra informació, com ara les agendes dels alts càrrecs, pel 
que es refereix a les reunions amb grups d’interès, també coneguts com a lobbys, o la informació 
demanada amb més freqüència per la ciutadania a través de sol·licituds d’accés.  

Finalment, pel que fa als parDts políDcs, sindicats, organitzacions empresarials i enDtats  
subvencionades, dels blocs d’informació que he citat, han de publicar la dels convenis i contractes 
celebrats amb les administracions, les subvencions rebudes i també la informació insDtucional de 
l’enDtat privada. 

Això és tot. T’espero al vídeo següent, dedicat al dret d’accés. Fins ara!  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Bloc 2. La transparència 

2.3 El dret d’accés a la informació pública  

Hola, en el vídeo anterior et parlava del primer pilar de la transparència, la publicitat acDva. Ara toca 
centrar-nos en l’altre pilar, el dret d’accés, en virtut del qual es pot sol·licitar i obtenir informació que 
està en poder de l’Administració.   

El dret d’accés és reconegut a la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea. Per contra, a la 
ConsDtució Espanyola no és inclòs en la llista de drets fonamentals, la qual cosa, però, no impedeix 
qualificar-lo com un dret essencial, inherent a la democràcia.  

Ara veurem qui, què, de qui i com, o sigui, qui pot exercir el dret d’accés, a què es pot accedir, de qui és 
la informació, i com s’hi pot accedir. 

1. Qui pot accedir a la informació? 

Qualsevol persona de més de setze anys, a otol individual o en nom d’una altra persona, psica o jurídica; 
en el cas de persones jurídiques, tant privades (com una empresa), com públiques. Així, un ajuntament 
podria exercir el dret d’accés a informació davant  qualsevol òrgan de la Generalitat, o una universitat 
pública, i a l’inrevés.  

Has de retenir ja una idea molt important: per exercir el dret no cal acreditar cap interès en la 
informació que es demana, ni moDvar per què es demana.  

2. A què es pot accedir?  

A qualsevol informació que l’Administració hagi elaborat o que hagi rebut d’un tercer. És a dir, qualsevol 
dada o document que conservi en el seu poder, en qualsevol format.  

Per poder atendre el dret i donar la informació demanada, la Llei obliga a tenir un sistema de gesDó de 
documents adequat, que n’asseguri la localització de manera senzilla. Aquest sistema ha de permetre la 
vinculació dels documents al seu règim d’accés i publicitat.  

També la legislació d’arxius exigeix disposar d’un sistema adequat per assegurar l’efecDvitat del dret 
d’accés (art. 35 de la Llei 10/2001), perquè, si la informació no està ben organitzada i localitzable, o es 
perdrà o no es trobarà, i no es podrà saDsfer el dret.  

3. Quins són els subjectes que han de facilitar l’accés a la informació que tenen? 

Totes les administracions, que com deia al vídeo anterior: la Generalitat, enDtats locals, organismes 
vinculats, altres insDtucions i corporacions, i les universitats. Tots aquests subjectes no només responen 
de la informació pròpia, sinó també de la que els han de facilitar els concessionaris i les enDtats que 
presten serveis d’interès general o universal.  

En canvi, els parDts políDcs, els sindicats, les organitzacions empresarials i les enDtats subvencionades, 
no estan obligats pel dret d’accés, ja que només tenen deures de publicitat acDva.  

4. Finalment, l'úlDma pregunta: com s’hi pot accedir?  

Veurem els aspectes bàsics de la tramitació que cal seguir.  
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Quan rebem una sol·licitud d’accés, estem davant d’un procediment iniciat a instància de part, de 
manera que cal atenir-se al que en disposa la legislació de procediment administraDu, i singularment el 
que disposa la Llei de transparència, que és en el que em centraré.  

La persona sol·licitant s’ha d’idenDficar, però no cal que expliqui les raons o finalitats per les quals vol 
accedir a la informació. Se sobreentén que ho demana per exercir el seu dret a saber, però també podria 
voler la informació per exercir altres drets, o perquè li convé.  

Això sí, la persona sol·licitant ha de precisar la informació que demana, i se li requerirà concreció si la 
demana en termes genèrics o imprecisos. La Llei exigeix, però, ajudar la persona sol·licitant perquè 
pugui concretar, ja que la ciutadania desconeix la informació concreta que tenim a les administracions. 
Precisament per salvar aquest desconeixement, la Llei d’arxius obliga a publicar al Portal de la 
Transparència els instruments de descripció documental, perquè la ciutadania pugui localitzar-los.  

Podrem rebutjar l’admissió de la sol·licitud, és a dir no admetre-la, en tres casos establerts a la Llei, que 
operen com a límits formals al dret d’accés:   

- El primer límit és si es demana l’accés a notes, esborranys, resums o documents de treball interns 
sense rellevància ni interès. No tenen tal consideració els informes, als quals en principi sí que es pot 
accedir, tret que concorri algun límit. El que es vol evitar és divulgar informació que no recull encara una 
posició definiDva.  

- El segon límit el trobem quan la informació demanada requereix una tasca complexa d’elaboració o 
reelaboració, ja que en principi el dret d’accés es refereix a informació ja elaborada i disponible. Ara bé, 
per inadmetre-la sobre la base d’aquesta causa, l’Administració ha d’argumentar la concurrència de la 
complexitat. Per exemple, si tenim un document extens només en català, i la persona sol·licitant el vol 
en castellà, la traducció seria una tasca complexa d’elaboració o reelaboració.  

- Finalment, el tercer supòsit d’inadmissió seria si la informació s’està elaborant i s’ha de fer pública en 
els tres mesos següents. I si la informació que ens demanen ja està publicada? En aquest cas es pot 
indicar l’enllaç al web on està publicada. Però compte, perquè els ciutadans no estan obligats a tenir 
Internet, i per tant aquesta remissió al web només serviria si la sol·licitud s’havia fet per mitjans 
electrònics. Si no, caldria remetre-li la informació. 

Si no hi ha cap moDu d’inadmissió cal tramitar la sol·licitud. Si la informació demanada pot afectar 
tercers cal donar-los audiència, però això ho tractarem en un altre vídeo.  

El termini màxim per noDficar la resolució és d’un mes, ampliable a 15 dies si el volum o la complexitat 
ho jusDfica. En cas d’incomplir-se aquest termini, s’entén esDmada la sol·licitud, tret que concorri algun 
límit. En les sol·licituds fetes per mitjans electrònics, la resolució cal noDficar-la també per aquesta via. Si 
es desesDma en tot o en part la informació, o no es dona en el format sol·licitat, cal moDvar-ho.  

La Llei ofereix una alternaDva per a casos senzills: si pertoca esDmar la sol·licitud i no consta oposició de 
tercers, la resolució es pot subsDtuir per una simple comunicació amb la qual es faciliten les dades. 

L’accés a la informació és gratuït amb caràcter general, i sempre si es remet per via electrònica o es 
consulta directament la informació. Només excepcionalment es pot exigir contraprestació econòmica en 
forma de taxa.   

Fins aquí el bloc dedicat a la transparència. Seguim en el proper amb els límits a la transparència i a 
l'accés, en parDcular la protecció de dades.  
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Fins ara! 
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