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I. MEMÒRIA D’OBSERVACIONS I AL·LEGACIONS FORMULADES EN EL TRÀMIT 

D’AUDIÈNCIA DE L’ARTICLE 67 DE LA LLEI 26/2010, DEL 3 D’AGOST,  EN RELACIÓ 

AMB EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE 

DESENVOLUPAMENT PARCIAL DE LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE DESEMBRE, DE 

TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN (PROJECTE 

DE DECRET) 

 

 

I. ANTECEDENTS  

 

1. La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència està tramitant Projecte de Decret pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Projecte de 

decret). 

El Projecte de decret ha estat sotmès en dues ocasions (juliol 2018 i juliol de 2019) al 

tràmit de participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, en 

compliment de l’article 69 de la Llei 19/2014, i al tràmit de consulta interdepartamental 

en el Fòrum SIGOV, de conformitat amb l’article 66 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2. D’acord amb el que disposa l’article 67.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, els projectes 

de disposició reglamentària que afecten els drets o interessos legítims dels ciutadans 

s’han de sotmetre al tràmit d'audiència de les persones interessades, i cal posar a la 

seva disposició la documentació preceptiva. 

El tràmit d'audiència es pot instrumentar per qualsevol mitjà que l'instructor o 

instructora acordi de manera motivada i per un termini no inferior a quinze dies hàbils. 

Per raons justificades i degudament motivades, el termini es pot reduir fins a un mínim 

de set dies hàbils. També es pot instrumentar per mitjans electrònics publicant el text 

del projecte de disposició reglamentària a la seu electrònica, facilitant una adreça 

electrònica per a la presentació d'observacions, suggeriments o al·legacions, i indicant 

la data límit. 

3. D’acord amb la memòria general que acompanya el text del Projecte de decret, les 

parts interessades a les quals cal donar tràmit d’audiència són:  

 Universitats públiques de Catalunya  

 Associació Catalana de Municipis 

 Federació Catalana de Municipis  

 4 Diputacions catalanes 

 Consell de Governs Locals de Catalunya 

 Àrea Metropolitana de Barcelona 
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 Associació Intercol·legial de Col·legis professionals de Catalunya 

 Consell General de Cambres de Catalunya 

 Partits polítics amb representació parlamentària 

 Organitzacions sindicals i empresarials que tinguin la consideració de més 

representatives a Catalunya 

 Confederació d’associacions veïnals de Catalunya 

 Taula del Tercer Sector Social 

 Transparencia Internacional España 

 Coalició Pro Acceso 

 Acces Info Europe 

 Laboratori de periodisme i comunicació per a la ciutadania plural de la UAB 

 Oficina Antifrau de Catalunya 

 Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

 Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental 

 Síndic de Greuges 

 Sindicatura de Comptes 

 Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (1) 

(1) La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, en lloc d’emetre 

observacions en aquets tràmit d’audiència, ha emès un informe preceptiu sobre el Projecte 

de decret, en virtut de l’article 7.2 h) del seu Reglament. 

4. En virtut de l’anterior, la Secretaria de Transparència i Govern Obert, durant la primera 

setmana del mes d’octubre de 2019, ha tramès comunicacions individuals a 42 entitats 

per considerar que els seus drets o interessos poden veure’s directament afectats per 

l’objecte de la norma.  

En aquest sentit, en compliment de l’article 67 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i 

d’acord amb la memòria general del Projecte de decret, se’ls ha concedit un termini de 

20 dies hàbils comptats des de la data de notificació de la comunicació per tal de 

permetre’ls trametre les observacions, suggeriments o al·legacions a la darrera versió 

del Projecte de decret, aprovada pel Consell Tècnic del Govern en sessió de 25 de 

setembre, que, si escau, consideressin oportunes. 

A aquest efecte se’ls informava que l'expedient del Projecte de decret es podia 

examinar, durant el període esmentat, a l'adreça web 

http://exteriors.gencat.cat/ca/departament/normativa/disposicions/disposicions-en-

tramit/ i també a la seu de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, (Carrer de 

la Tapineria, 10, 08002 Barcelona), en hores d'oficina, així com que les observacions, 

suggeriments o al·legacions es podien presentar a la mateixa seu on es podia 

examinar el Projecte de decret, o telemàticament mitjançant correu electrònic a 

l’adreça reglamenttransparencia.exteriors@gencat.cat. S’indicava a més que les 

observacions, suggeriments o al·legacions també es poden presentar en qualsevol 

dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, o l'article 16.4 de la 
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Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques (Llei 39/2015) 

 

S’adjunta, com a Annex I a aquesta memòria, una taula amb indicació de les dates 

d’enviament, disposició i accés a la notificació de les comunicacions efectuades. 

 

5. Durant els 20 dies hàbils referits d’aquest tràmit d’audiència, un total de nou (9) entitats 

han tramès a aquesta Secretaria de Transparència i Govern Obert, escrits d’aportacions 

o observacions: 

 

1. Per part del Síndic de Greuges 

2. Per par de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) 

3. Per part de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) 

4. Per part de la Diputació de Barcelona 

5. Per part de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 

6. Per part de Comissions Obreres (CCOO) 

7. Per part de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 

(CNAATD) 

8. Per part de la Diputació de Tarragona 

9. Per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (Sindicatura) 

 

S’adjunta, com a Annex II a aquesta memòria, una taula amb indicació de les 

aportacions presentades i de les dades bàsiques relatives a llur contingut i valoració. 

 

6. Amb fonament en l’apartat 5è de l’article 64 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, segons el 

qual l'expedient dels projectes de disposicions reglamentàries ha d'incloure una memòria 

de les observacions i les al·legacions presentades i de les raons que han dut a desestimar-

les, si és el cas, aquest informe té com a finalitat contenir la valoració que la Secretaria de 

Transparència i Govern Obert ha efectuat de les observacions formulades. 
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II. VALORACIÓ DE LES APORTACIONS 

 

 

1. SÍNDIC DE GREUGES 

1.1. Article 7.3 

Pel que fa al termini perquè les persones obligades lliurin la informació a les 

administracions responsables, s’al·lega que tot i que el termini de 10 dies que fixa el 

Projecte de decret ha de ser subsidiari, per si el títol jurídic no en fixa cap, “aquest 

termini hauria de ser de màxims, de manera que el títol només el pugui reproduir o 

reduir.” 

Estimació de l’aportació. Certament per raons d’homogeneïtat i seguretat jurídica 

convindria que la norma establís un termini no només subsidiari sinó de màxims, en 

el sentit que els títols jurídics no tinguin la possibilitat d’establir terminis superiors al 

de 10 dies hàbils.  

En aquest sentit, es proposa un nou redactat per a l’article 7.2 del Projecte de decret, 

en els següents termes: 

“2. 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, ha d’indicar tant el termini perquè la persona 

física o jurídica faciliti la informació, que no pot superar els deu dies hàbils des de la 

recepció del requeriment de l’Administració amb la qual es relaciona o vincula, com 

les obligacions específiques de subministrament d’informació, el mecanisme per a la 

tramesa de la informació, els mecanismes de control i seguiment i les conseqüències 

derivades de l’incompliment de les obligacions.” 

1.2. Article 8.2 

S’afirma que en la definició de subvencions i ajuts públics caldria deixar clar que 

exclou pagaments com a contraprestacions percebudes per les administracions, o bé 

reproduir la definició de la Llei general de subvencions, sens perjudici de deixar clar 

que les tipologies de subvencions excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquella Llei no ho 

serien a efectes de transparència. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

L’article 8.2 no pretén donar un concepte de subvenció, sinó que té per concret 

objecte especificar que han de ser percebudes per entitats privades a les que es 

refereix l’art. 3.4 Llei 19/2014, i han de ser “reconegudes en el curs d’un exercici 
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comptable”, als efectes del còmput o quantificació que exigeixen els llindars 

establerts a l’art. 3.4 referit.  

 

Per tant,  

 

 S’elimina la remissió que els articles 23.1 i 36.1 del Projecte de decret feien a 

la suposada definició de subvenció continguda a l’article 8.2 del Projecte, als 

efectes dels deures de publicitat activa de l’art. 15 de la Llei 19/2014.  

 

 Es proposa aquest redactat del tercer paràgraf de l’article 8.2, d’acord amb el 

que s’ha explicitat: 

Als aquests efectes del càlcul del seu l’import de les, s’entén per subvencions o 

ajuts públics qualssevol forma d’aportació dinerària de fons públics provinents de 

qualssevol Administració pública, a favor de persones físiques o jurídiques, amb 

exclusió per tant de les transferències o aportacions entre administracions 

públiques, i d) s’ha de tenir en compte la suma del total de subvencions o ajuts 

públics provinents de qualssevol Administració pública que hagin estat 

reconegutdes en el curs d’un exercici econòmic comptable. 

 

En conseqüència de l’anterior, i seguint el mateix criteri, es proposa de modificar 

també el segon paràgraf de l’article 7.1, tenint en compte que tampoc aquest precepte 

pretén donar una definició de subvenció, sinó tan sols aclarir què s’ha d’entendre per 

percepció de “fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats”, tal i 

com expressa l’art. 3.1 d) Llei 19/2014. Aquest concepte legal, restringit, ha de 

concretar-se en el seu “caràcter corrent, siguin destinades a finançar despeses de 

funcionament de la persona receptora i que es consignin en el capítol 4 del 

pressupost de despesa.”, tal i com expressa el Projecte de decret. 

 

Per tant, es proposa modificar també el segon paràgraf de l’article 7.1, que queda 

redactat amb la següent redacció: 

 

A aquests efectes, sS’enténen per fons públics qualssevol forma d’aportació de fons 

públics sense contraprestació directa les aportacions dineràries qualificades com a 

subvencions i no com a transferència, és a dir, de caràcter corrent, destinades a 

finançar despeses de funcionament de la persona receptora i que es consignin en el 

capítol 4 del pressupost de despesa. 

 

1.3. Article 12.3 

En l’aportació, el Síndic de greuges planteja per què el text actual del precepte 

(publicitat activa de l’estructura al sector públic) és menys ambiciós pel que fa a la 

informació a publicar respecte de les exigències que l’art. 12.2 del Projecte determina 
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en relació amb l’estructura departamental (“la informació sobre els titulars i els mitjans 

de contacte de les unitats de l'estructura departamental contrasta amb la que 

estableix l'apartat 3 de l'article per a les entitats del sector públic”, quan “no sembla 

justificat, des de la perspectiva del ciutadà, que la informació sobre els responsables 

de les unitats organitzatives i com contactar-hi sigui molt més limitada”).  

 

Estimació de l’aportació. Concretament, convé ampliar l’objecte de la informació a 

publicar pel que fa a les entitats del sector públic en el dos sentits següents:  

 

(i) ampliar el detall de les dades exigibles (et text actual omet cap referència a 

dades de contacte i professionals), de tal forma que coincideixin amb les que 

s’exigeixen als departaments; i 

 

(ii) ampliar el vessant subjectiu, o bé “a (tots) els responsables d'unitats, sigui 

quin sigui el nivell funcional, o bé la vinculació amb l'òrgan superior de direcció 

de l'entitat” (et text actual tan sols es refereix a dades d’identificació del 

“personal directiu”) 

Per tant, es modifica el text del segon paràgraf de l’art. 12.3, en el següent sentit: 

 

Als efectes de la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’han 

d’identificar amb nom i cognoms les persones que tenen la condició de personal 

directiu d’acord amb l’article 4 d’aquest Reglament, les persones titulars de les unitats 

i àrees previstes en les normes de creació o estatutàries referides, així com els 

membres que formen part dels òrgans col·legiats de govern, la seva posició i llur títol 

habilitant. S’ha d’informar, a més, de llur telèfon i canal electrònic de contacte 

professional, així com publicar el seu perfil i la trajectòria professionals i una 

identificació o referència de les disposicions mitjançant les quals se les nomena o 

designa. 

 

Per coherència, es modifica en el mateix sentit l’article 12.2 precedent: 

 

2. Als efecte s de la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que la informació relativa a l’estructura organitzativa departamental inclou la 

identificació amb nom i cognoms de les persones titulars de tots els òrgans i les 

unitats administratives, les unitats eventuals, les àrees funcionals i les unitats laborals 

que es regulen en les normes esmentades, fins al nivell de negociat. S’ha d’informar, 

a més, de llur telèfon i canal electrònic de contacte professional, així com publicar el 

seu perfil i la trajectòria professionals i una identificació o referència de les 

disposicions mitjançant les quals se les nomena o designa. 

 

Per coherència, es modifica en el mateix sentit l’article 26, apartats 2n i 3r 

(administracions locals): 
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2. Als efectes de la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que la informació relativa a l’estructura organitzativa inclou: la identificació 

amb nom i cognoms de les persones titulars dels òrgans administratius de les 

estructures administratives corresponents, el seu perfil i trajectòria professional, el 

telèfon i el canal electrònic de contacte professional. 

 

3. En l’àmbit de les entitats del sector públic local la informació relativa a l’estructura 

organitzativa interna és la prevista en les seves normes estatutàries. 

 

Als efectes de la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’han 

d’identificar amb nom i cognoms les persones que tenen la condició de personal 

directiu, d’acord amb l’article 6 d’aquest Reglament, les persones titulars de les 

unitats i àrees previstes en les normes de creació o estatutàries referides, així com 

els membres que formen part dels òrgans col·legiats de govern, la seva posició i el 

seu títol habilitant. S’ha d’informar, a més, de llur telèfon i canal electrònic de contacte 

professional, així com publicar el seu perfil i la trajectòria professionals i una 

identificació o referència de les disposicions mitjançant les quals se les nomena o 

designa. 

 

1.4. Article 13.4, tercer paràgraf 

Pel que fa l’últim paràgraf del precepte, relatiu al temps de publicació de les dades 

sobre llistes d'admesos a activitats formatives, el Síndic considera que “el termini d’un 

mes és molt limitat i no permet una consulta històrica o seguiment, que requeriria 

l'exercici del dret d'accés per una informació publicada”. 

 

Estimació de l’aportació. D’acord amb l’Auditoria 1/2018 sobre els portals de la 

transparència emesa per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, “mantenir la 

informació publicada durant un temps superior a un mes no plantejaria problemes 

respecte de la protecció de dades, ja que podria estar justificat allargar-ho durant el 

període necessari perquè es puguin analitzar, amb una certa perspectiva, els criteris 

que s’han aplicat a aquests processos. 

 

Alhora, convé tenir en compte el termini legal als efectes impugnatoris per a 

determinar un termini de permanència raonable de dos mesos, i fixar el dies a quo 

d’aquest termini no en la data d’inici de l’activitat formativa, sinó en la data de la seva 

finalització, de tal forma que la informació romandrà publicada el temps en què es 

desenvolupi l’activitat, més dos mesos més. 

 

Per tant, es proposa el nou redactat del precepte següent: 
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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. d’un mes 

des d’aquesta data.  

1.5. Article 25.7 

Pel que fa l’autoavaluació del compliment de les obligacions de publicitat a l'àmbit 

local, el Síndic recorda que l'article 6.3 de la Llei 19/2014 fixa l'obligació d'autoavaluar 

el compliment de les obligacions de publicitat en els mateixos termes i requisits per a 

tots els obligats”, i que, per tant, “inclou la participació de persones expertes i de la 

ciutadania en l'avaluació” en tots els casos. 

 

Per tant, dedueix el Síndic que com que l’article 25.7 no fa al·lusió expressa a les 

exigències de l’article 6.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, segons el qual, cal  

“establir procediments basats en indicadors objectius per a avaluar el compliment de 

les obligacions de transparència. En els procediments d’avaluació s’ha de garantir la 

participació d’experts independents i dels ciutadans.”, i “el Reglament està rebaixant 

aquests requisits amb relació als ens locals, sens perjudici de l'autonomia local pel 

que fa a la forma d'articular aquesta avaluació.” 

 

Estimació de l’aportació. La voluntat d’aquesta Secretaria de Transparència i Govern 

Obert en la tasca de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014 a través d’aquest 

Projecte de decret no contempla l’opció de reiterar en la norma reglamentària 

continguts normatius ja exigits a la Llei 19/2014. Aquest seria el cas de les exigències 

que, en relació a l’autoavaluació interna del compliment dels deures de publicitat 

activa, l’article 6.3 de la Llei 19/2014 imposa a tots els subjectes obligats sense 

excepció. Per tant, que el Projecte de decret pugui ometre continguts previstos a la 

Llei, com és el cas, no comporta en cap cas que no siguin aplicable si exigibles. 

 

Ara bé, seguint la línia argumental del Síndic, es proposa modificar el text actual del 

precepte del Projecte de decret, tenint en compte que ja fa al·lusió explícita  a l’apartat 

tercer de l’article 6 de la Llei 19/2014, en el sentit d’afegir una previsió segons la qual 

els ens locals, en virtut de la seva autonomia, han de definir els procediments de 

compliment de l’autoavaluació d’acord amb els requisits exigits pel precepte legal. 

Per tant, el text del precepte queda redactat com segueix: 

 

7. Als efectes de l’establert a l’apartat tercer de l’article 6 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, els ens locals han. Les Administracions locals han d’establir els 

procediments adequats per tal d’efectuar, amb periodicitat anual, una anàlisi amb la 

finalitat d’avaluar el grau de compliment intern de les seves obligacions de publicitat 

activa i la del seu sector públic i donar-ne publicitat en els portals de transparència, 

per tal de garantir el compliment dels requisits que a aquest efecte disposa l’apartat 

tercer de l’article 6 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 
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1.6. Article 34.2. Publicitat estudis i informes (Administracions locals) 

El Síndic detecta que en aquest precepte no s'exigeix la publicació o enllaç al text 

íntegre de l'estudi o informe, com sí que fa l’article 21 per al mateix item de publicitat 

activa en el cas de l'Administració de la Generalitat.  

Estimació de l’aportació. Certament entenem que el ple compliment de l'obligació 

establerta a la lletra h) de l'article 8.1 de la Llei 19/2014 ha de comportar l'accés al 

text íntegre de l'informe o estudi, per la qual cosa es proposa aquesta nova redacció 

de l’article 34.2, en el mateix sentit que expressa l’article 21.2 del Projecte de decret. 

2. Aquesta obligació s’entén acomplerta amb la publicació de la relació íntegra del 

text dels estudis, informes i dictàmens, en el que consti acompanyat d’una referència 

a la identificació de l’expedient de contractació al qual es refereixensi s’escau. 

1.7. Paràmetres d'organització, accessibilitat i claredat de la informació publicada.  

En les seves aportacions el Síndic de Greuges apunta la necessitat que el Projecte 

abordi de forma explícita el desplegament de les previsions contingudes a l'article 6.1, 

lletra c) de la Llei 19/2014, tot assenyalant “eines específiques per facilitar la 

comprensió” de la informació, com “publicar índex de continguts del portal o web, 

incloure cercadors d'informació, links a guies explicatives”, salvaguardant la facultat 

de cada subjecte obligat per “determinar la forma d'aplicar-los, i sens perjudici 

d'afavorir la seva generalització a través dels instruments de cooperació i suport entre 

administracions i la seva incorporació a plataformes compartides de publicació 

d'informació.” 

Estimació en essència de l’aportació.  

Després de consultar amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana, mitjançant correu 

electrònic de data 23 d’abril de 2020 aquesta unitat manifesta que els instruments o 

eines tecnològiques o organitzatives que disposa (o ha de disposar) l’Administració 

de la Generalitat per fer que la informació sigui accessible i comprensible’ no han 

d’estar recollits en un decret, no només perquè poden anar canviant, sinó perquè ja 

hi ha una normativa específica que regula els requeriments d’accessibilitat dels webs 

i la metodologia de les revisions. 

En qualsevol cas, entenem adient, tal i com proposa el síndic de greuges, que el 

Decret es faci ressò  de la necessitat de disposar les Administracions d’eines 

específiques per facilitar la comprensió de la informació, com ara publicar índex de 

continguts del portal o web, incloure cercadors d'informació o links a guies 

explicatives. 
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En aquest sentit, s’inclouen dos preceptes nous en el text actual del Projecte de 

decret: un nou apartat 6è de l’article 11, i un nou apartat 6è a l’article 25, amb el text 

següent: 

6. Als efectes de l’establert a la lletra c) de l’apartat primer de l’article 6 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, les Administracions públiques han de garantir 

l’accessibilitat a la informació que publiquen al Portal de la Transparència de 

Catalunya, així com la seva comprensió i 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. 

 

1.8. Article 46.2  

El Síndic de Greuges fa al·lusió al deure legal de posar a disposició dels ciutadans 

els instruments per esmenar la sol·licitud imprecisa, que constitueix un requisit per 

acordar-ne l'arxiu per manca d'esmena, d'acord amb l'article 28.3 de la Llei 19/2014. 

Entén que aquest deure/requisit “actua com a garantia que no es faci un ús irregular 

de la potestat de requerir l'esmena per frenar sol·licituds voluminoses o complexes, o 

bé per desincentivar a qui demana informació de forma reiterada, i hauria de quedar 

reforçada en el text reglamentari”.  

En atenció a aquest deure legal, requisit per a l’arxiu en cas de manca d’esmena, es 

proposa afegir en el Projecte de decret una previsió segons la qual si l’Administració 

no ha prestat o ofert assistència a l'esmena, no pot acordar l'arxiu de la sol·licitud, i 

que correspon a l'òrgan competent per acordar l'arxiu verificar-ho prèviament.  

Estimació de l’aportació. Com s’ha dit, no és voluntat d’aquesta Secretaria de 

Transparència i Govern Obert en la tasca de desenvolupament parcial de la Llei 

19/2014 a través d’aquest Projecte de decret, contemplar l’opció de reiterar en la 

norma reglamentària continguts normatius ja exigits a la Llei 19/2014. 

En efecte, l’article 28.3 de la Llei 19/2014 condiciona l’arxiu de l’expedient, en supòsits 

en què el sol·licitant no compleix amb el tràmit d’esmena de la sol·licitud imprecisa 

(art. 46.2 Projecte de decret), a què “ l’Administració hagi posat a disposició dels 

ciutadans els instruments adequats per a la cerca de la informació.”, la qual cosa es 

connecta amb el deure imposat a l’article 28.2, de “prestar assessorament i 

assistència al sol·licitant perquè pugui concretar la petició”. 

Ara bé, tot i que es tracta d’una previsió ja recollida a la norma legal, s’estima oportú, 

per la seva importància, fer-ne ressò al Projecte de decret, amb la proposta de text 

(de l’últim paràgraf) addicional següent: 

La unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques 

ha de prestar, d’ofici o a instància de la persona sol·licitant, l’assessorament i 
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assistència necessaris per tal que la persona sol·licitant pugui concretar els termes 

en què va formular la seva petició inicial.  

 

Cal que en l’expedient consti acreditat l’assessorament o assistència prestats, si 

s’escau. En cas contrari, no procedeix declarar l’arxiu de la sol·licitud sota el pretext 

que la persona sol·licitant no ha concretat o precisat la informació a la qual vol tenir 

accés dins de termini establert a l’apartat 1 d’aquest article. 

 

1.9.  Article 53.2  

En relació amb les causes d’inadmissió de les sol·licituds d’accés: 

(i)    el Síndic de Greuges al·lega que, tot i acceptar que l'exclusió d'informació (per 

no ajustar-se l’objecte de la sol·licitud a la definició d'informació pública de 

l'article 2 b) de la Llei 19/2014) és, realment, una causa d'inadmissió, també és 

cert que aquesta causa no s'ha previst específicament com a tal a la Llei. En 

aquest sentit, el Síndic recomana “tenir especial cura a no afegir supòsits 

d'exclusió que no tinguin una cobertura legal clara.”  

La recomanació final del Síndic consisteix en què aquesta delimitació del 

concepte d’ informació d’acord amb la dicció literal de l'article 2 b) de la Llei, 

“s'hauria de fer en desplegament d'aquest precepte i no de forma indirecta, al 

fixar les causes d'inadmissió.” 

 (ii) També apunta a una possible inexactitud del redactat del precepte quan es fa 

referència a informació “elaborada o en poder d'entitats o poder públics diferents 

als previstos a l'article 3.1 a), b) i c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre”, 

afirmació que podria comportar una exclusió indirecta per raó del subjecte; per 

exemple, informació en poder o elaborada per subjectes inclosos en la lletra d) 

de l'article 3.1 de la Llei, que estaria en aquest supòsit, “però entenem que hauria 

de ser accessible via l'Administració de referència si es tracta d'informació 

relativa a la prestació d'un servei públic que l'Administració titular del servei pot 

obtenir del prestador”.  

Estimació en essència de les aportacions 

(i) En primer lloc, cal tenir present que les causes d’inadmissió a què es refereix 

l’article 53 Projecte són supòsits d’inadmissió implícits que cal inferir necessàriament 

o bé de la Llei 19/2014, o bé d’altres normes amb rang de llei: 

- tal i com afirma el Síndic, des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert 

entenem que el fet que l’objecte de la sol·licitud no s’identifiqui amb el concepte 

d’informació pública que es conté a l’article 2 b) de la Llei 19/2014 és clarament un 

motiu per a inadmetre la sol·licitud. 
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També és cert que aquest supòsit d’inadmissió no es preveu explícitament de la Llei 

19/2014, que no el relaciona entre les causes d’inadmissió del seu article 29. 

Tanmateix, com s’ha dir, l’efecte jurídic d’aquest supòsit ha de ser necessàriament el 

de la inadmissió, perquè cap altre efecte jurídic s’hi pot adir, i per aquest motiu, per 

l’efecte jurídic, entenem adient que consti com a causa d’inadmissió en la regulació 

que ofereix al respecte el Projecte de decret.  

El fet que la Llei 19/2014 no mencioni aquest supòsit expressament com a causa 

d’inadmissió (sol·licituds relatives a “informació inexistent o que no té la consideració 

de pública”) no comporta que manqui de cobertura legal, perquè, en aquests casos, 

la Llei 19/2014 i el règim d’accés que s’hi preveu, no resulten d’aplicació: 

Aquesta causa d’inadmissió certament no és recollida explícitament com a tal en 

la Llei 19/2014, però rau en el propi àmbit objectiu d’aplicació de la norma legal: el 

concepte d’informació pública que dona la lletra b) del seu article 2n: “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 (...)”. 

 

En aquest mateix sentit, en la seva memòria de doctrina de 2017, la GAIP ha 

reconegut explícitament que “[a] més a més de les causes concretes 

d’inadmissibilitat de les sol·licituds d’informació pública (article 29 Llei 19/2014) 

també constitueix un motiu evident d’inadmissibilitat de les sol·licituds el fet que 

es plantegin al marge del dret d’accés a la informació pública, bé sigui perquè el 

sol·licitat no és informació pública, o bé perquè l’entitat a qui es sol·licita no és un 

subjecte obligat pel dret d’accés a la informació pública.” 

 

En aquest sentit, destaquem la Resolució de la GAIP 109/2017 FJ 1, que inadmet 

el dret d’accés a la informació pública que té per objecte l’obtenció d’informació 

futura (“manca d’objecte”); o la Resolució 158/2017, que conclou també la 

inadmissió perquè l’objecte de la sol·licitud “no és pròpiament una petició 

d’informació, sinó una petició d’actuació de fiscalització per part de la intervenció 

o ens que tingui aquestes facultats delegades”; o la Resolució 6/2017, que inadmet 

la reclamació perquè la informació sol·licitada  (costos salarials dels empleats del 

Col·legi, contractes i convenis subscrits, així com sobre les subvencions rebudes), 

no afecta l’exercici de funcions públiques del col·legi professional i, per tant, queda 

fora de l’àmbit de l’LTAIPBG. En sentit similar, la Resolució 310/2017. 

 

És més, d’acord amb l’anterior doctrina, convé incloure expressament com a 

supòsit d’inadmissió genèrica els casos en els quals la sol·licitud d’informació 

s’adreci a una entitat o organisme que no tingui la condició de subjecte obligat pel 

dret d’accés a la informació pública i, per tant, resti fora de l’àmbit subjectiu 

d’aplicació d’acord amb l’article 2 f) de la Llei 19/2014. 
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- Un supòsit similar es produeix amb la causa d’inadmissió contemplada en el Projecte 

de decret relativa a les sol·licituds abusives o repetitives, que tampoc és prevista de 

forma explícita a la Llei 19/2014 com a tal, però d’aplicació indiscutible, en la mesura 

que gaudeix de prou cobertura legal, a l’empara del principi general del dret contingut 

a l’article 7 del Codi civil (exercici no abusiu dels drets d’acord amb la bona fe): 

A diferència de la Llei estatal 19/2013, del 9 de desembre, la Llei 19/2014, del 9 

de desembre, no considera causa d'inadmissió de la sol·licitud el caràcter 

repetitiu o abusiu no justificat. Efectivament es tracta aquesta d’una causa 

d’inadmissió regulada tan sols a l’article 18.1.e Llei estatal 19/2013 i, en principi, 

no aplicable  a Catalunya.  

Tot i reconèixer caràcter bàsic a la normativa de transparència estatal, aquest 

caràcter no impedeix que les legislacions autonòmiques que es dictin a partir de 

les seves bases no puguin millorar el règim d’accés a informació pública, per 

exemple, no recollint una causa d’inadmissió com aquesta. 

Tanmateix, és necessari protegir la pròpia organització administrativa de 

peticions repetitives o considerades abusives, que pretenen obstruir el normal 

funcionament de l’Administració. Així, el fet que la legislació catalana de 

transparència (Llei 19/2014) no reculli expressament el caràcter abusiu de les 

sol·licituds d’accés a la informació pública com un motiu que pot determinar la 

seva inadmissió, no impedeix que, en aplicació dels principis generals de bona 

fe i de prohibició de l’abús de dret proclamats a l’article 111-7 del Codi Civil de 

Catalunya i a l’article 7 del Codi Civil espanyol, una Administració pugui, 

legítimament, inadmetre (...) sol·licituds d’accés a la informació pública que 

excedeixin manifestament i objectivament els paràmetres o estàndards normals 

d’exercici d’aquest dret, especialment si causen un dany o perjudici als altres (en 

aquest cas, als interessos generals), sense obtenir un benefici propi (es tracti 

d’un benefici particular o d’un benefici general inherent a la transparència; per 

exemple, podria existir abús de dret quan fos palès que una persona formula una 

o repetides sol·licituds d’accés a la informació pública amb la sola finalitat de 

carregar de feina una determinada Administració, òrgan administratiu o empleat 

públic amb qui ha tingut una mala experiència). Correspondrà però a 

l’Administració la càrrega de provar raonadament aquest caràcter abusiu. 

En aquest sentit s’ha pronunciat la GAIP en diverses Resolucions (36/2015, 

7/2016, 88/2017, 356/2017 o 388/2017). 

L’article 53 es limita doncs a recollir explícitament els principis generals de bona 

fe i de prohibició de l’abús de dret proclamats a l’article 111-7 del Codi Civil de 

Catalunya i a l’article 7 del Codi Civil espanyol, que necessàriament han de poder 

actuar com a fonament legal per a inadmetre una sol·licitud abusiva o contrària 
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a l’esperit de la normativa de transparència: controlar el correcte i legal  

funcionament dels serveis públics i l’actuació administrativa. 

(ii) D’altra banda, d’acord amb la definició legal d’ “informació pública”, ja continguda 

a l’article 2 de la Llei 19/2014, és informació pública l’elaborada per l’administració 

i també 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 aquesta llei. 

Tanmateix però, i d’acord amb les aportacions núm. 21, 22 i 30 de la GAIP, trameses 

en el seu informe sobre aquest Projecte de decret, la Secretaria de Transparència, 

d’acord amb el principi de vinculació legal i jeràrquica, opta per suprimir l’article 53 del 

Projecte:  

“no es poden incorporar per la via reglamentària altres causes d’inadmissibilitat 

no previstes o recollides per la Llei de transparència que desplega.”, per tant, 

“resulta improcedent incorporar per la via reglamentària altres supòsits 

d’inadmissió que el legislador català, deliberadament, no va recollir de la llei 

bàsica amb la voluntat d’establir un perfil més exigent per a les administracions 

i incrementar les garanties del dret d’accés de la ciutadania, com la inadmissió 

de les sol·licituds repetitives o abusives que no s’incorporen a la llei catalana. 

La relació de causes d’inadmissió contingudes a l’article 19 LTAIPBG és de 

numerus clausus i no hi ha cap referència que pugui motivar incloure’n d’altres”. 

Article 53 

Altres causes d’inadmissió 

 

1. Són inadmeses les sol·licituds d’accés que tinguin un caràcter repetitiu o abusiu 

no justificat en aplicació dels principis generals de bona fe i prohibició de l’abús de 

dret previstos al dret civil aplicable.  

 

Una sol·licitud és repetitiva quan coincideix amb altres sol·licituds presentades 

anteriorment o simultània per la mateixa persona sol·licitant i amb identitat d’objecte 

o amb una modificació irrellevant, de tal manera que se sol·licita accés a la mateixa 

informació pública. 

 

Una sol·licitud té caràcter abusiu quan persegueix causar un perjudici, alteració, 

obstrucció o paralització il·legítima del funcionament normal de l’entitat o l’òrgan al 

qual s’adreça la sol·licitud. 

 

Correspon a les Administracions públiques el deure de justificar motivadament el 

caràcter repetitiu o abusiu de les sol·licituds d’accés.  
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2. Són inadmeses les sol·licituds relatives a informació que no té la consideració 

d’informació pública d’acord amb l’article 2 b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

per tractar-se d’informació inexistent, en el sentit que no pot ser elaborada ni 

obtinguda prevists a l’article 3.1.a), b) i c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 

3. En tots els casos en què sigui aplicable una causa d’inadmissió, la sol·licitud ha de 

ser admesa i tramitada en relació amb la informació sol·licitada no afectada per la 

causa d’inadmissió. 

 

1.10. Article 57.4.  

Pel que fa a la comunicació de la informació facilitada anteriorment amb motiu 

d'una altra sol·licitud, el Síndic de Greuges comparteix l'objectiu del precepte, 

consistent en agilitzar l'entrega de la informació en aquests supòsits, però 

adverteix que “caldria indicar expressament que resta sotmès al procediment 

simplificat regulat a l'article 58.” 

Estimació de l’aportació. Atès que un procediment de tramitació de sol·licitud 

d’accés amb resultat d’estimació només pot concloure, o bé amb el reconeixement 

de l’estimació mitjançant resolució expressa (procediment ordinari), o bé amb 

comunicació de la informació, sempre i quan no hagi hagut oposició de tercers 

(procediment simplificat, regulat a l’article 58 del Projecte de decret), per 

coherència, es proposa introduir una esmena en el precepte, de tal forma que 

quedi redactat com segueix: 

4. Quan En el cas que es presenti una sol·licitud d’accés a informació idèntica o 

substancialment similar a la informació objecte d’una sol·licitud d’accés anterior 

que hagi estat estimada de forma total i expressa, la unitat d’informació o òrgan 

corresponent en la resta d’Administracions públiques, pot ha de tramitar la 

sol·licitud d’acord amb el procediment simplificat previst a l’article 58 d’aquest 

Reglament. comunicar la informació a la qual es va donar accés en el procediment 

anterior, prèvia anonimització de les dades personals o de la informació que es 

trobi afectada per algun dels límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre. 

1.11. Article 63.4  

En la seva darrera aportació, el Síndic de Greuges, en relació amb la facultat 

d'establir mitjançant una instrucció “que concreti” el procediment d'accés (“que 

faciliti la identificació i control de les sol·licituds i el seguiment de la seva tramitació, 

i que afavoreixi l'homogeneïtat en la gestió  d'aquests procediments”) fa els 

comentaris següents:  
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(i) que “l’establiment d’una instrucció “no hauria de ser optati(u) en l'àmbit de 

l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic”;  

 

(ii) que caldria “valorar que la instrucció (fos) general, sens perjudici de les 

especificitats que cada departament o entitat pugui establir, en atenció a 

les seves singularitats organitzatives o la naturalesa de la seva activitat.” 

Estimació en part de l’aportació.  

 

(i) D’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la 

possibilitat de dictar instruccions només pot ser concebuda com a una facultat o 

manifestació de la potestat jeràrquica de direcció i supervisió orgànica.  

 

En aquest sentit, estableix que “els òrgans administratius exerceixen les seves 

competències sota la direcció i la supervisió de l'òrgan de què depenen 

jeràrquicament, que pot emetre instruccions i circulars o ordres de serveis per a 

fixar, respectivament, els criteris per a l'aplicació de les normes jurídiques en 

l'exercici de les seves funcions i per al funcionament dels serveis”.  

 

En atenció a aquesta facultat, certament no s’entén adient que una norma imposi 

l’obligació d’exercir-la. I menys encara quan el Projecte de decret ja té per objecte 

establir, regular i concretar un procediment comú o homogeni per tots els subjectes 

obligats pel dret d’accés (Administracions públiques).  

 

El possible detall sobre la tramitació o gestió del procediment entra dins de les 

competències que en matèria d’organització interna tenen atribuïdes cadascun 

dels departaments. 

 

(ii) Tampoc el Projecte pot optar per establir que la instrucció sigui única i general, 

perquè cadascun dels departaments es caracteritza per unes especificitats, 

competències i estructures pròpies que fan que la seva organització interna hagi 

de ser diferent respecte dels altres, singularitat que fa necessari que cada 

departament o entitat pugui establir  les peculiaritats internes adequades pel que 

fa a la tramitació o gestió de les sol·licituds.  

 

Tot això, sense perjudici que la Secretaria de Transparència i Govern Obert o la 

Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern obert puguin adoptar 

criteris o directrius comunes en la matèria, d’acord amb les competències que 

tenen atribuïdes. 

 

Tanmateix, però, es proposa modificar el text del precepte, en el sentit d’aclarir 

que les instruccions departamentals han de tenir per objecte, no tant la concreció 
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del procediment administratiu de les sol·licituds d’accés, que ja és regulat en el 

Projecte de decret, sinó més aviat detallar el circuit intern per a la gestió de les 

sol·licituds: 

 

4. Cada departament o entitat del sector públic de L’Administració de la Generalitat 

pot establir mitjançant instrucció el circuit intern per a la gestió del procediment de 

tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública. 
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2. OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA (OAC) 

2.1. Àmbit (subjectiu) d’aplicació 

La primera al·legació que es fa valdre aconsella “reflexionar sobre el fet que el 

reglament imposa obligacions a “les institucions de la Generalitat a què fa 

referència el capítol V del títol II de l’Estatut d’Autonomia” i a altres institucions 

adscrites al Parlament de Catalunya, com l’OAC.  

 

L’OAC exposa que “[s]e’ns plantegen dubtes sobre l’habilitació competencial del 

Govern de la  Generalitat de Catalunya per vincular les entitats de l’òrbita 

parlamentària en cada cas, i molt específicament en relació amb el procediment 

d’accés a la informació pública i la reutilització de la informació. Al nostre entendre, 

la vinculació de les citades entitats en aquestes matèries concretes a través d’un 

decret (manifestació de la potestat reglamentària del poder executiu) entraria en 

contradicció amb la naturalesa d’aquestes entitats (ens vinculats al poder 

legislatiu) i amb disposicions com l’article 1 i la disposició addicional primera de la 

LOAC.” 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

Autonomia parlamentària i autonomia de determinades institucions públiques 

S’entén per autonomia parlamentària la capacitat reconeguda a les Cambres de 

les Corts Generals per la Constitució espanyola en el seu article 72.1, per a decidir 

per si mateixes les seves normes de funcionament (autonomia normativa), el seu 

finançament i els seus pressupostos (autonomia financera), els seus òrgans 

rectors i el seu aparell administratiu (autonomia organitzativa i funcional). D’acord 

amb aquest precepte, les cambres estableixen els propis reglaments, aproven 

autònomament els seus pressupostos i, d’un comú acord, regulen l’estatut del 

personal de les Corts Generals. Els reglaments i la reforma d’aquests seran 

sotmesos a una votació final sobre la totalitat, la qual requerirà la majoria absoluta 

En el mateix sentit l’article 58 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) 

reconeix l’autonomia parlamentària del Parlament en prescriure que “gaudeix 

d’autonomia organitzativa, financera, administrativa i disciplinària.” 

Al seu Dictamen 2/2015, de 24 de febrer, sobre el Projecte de llei de pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (LP)1, el Consell de Garanties 

                                                
1 En aquest dictamen el Consell de Garanties Estatutàries valora la constitucionalitat i estatutarietat, 
per possible vulneració al principi d’autonomia pressupostària, de determinades previsions que afecten 
les institucions estatutàries. Concretament en relació amb l’art. 53.2 LP, que estableix que els 
romanents de crèdit del pressupost per al 2014 del Síndic de Greuges, del Consell de Garanties 
Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i de l’Oficina Antifrau «s’incorporen en els mateixos capítols 
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Estatutàries (CGE) reconeix que “la divisió de poders és a la base de l’autonomia 

parlamentària, que es concreta en les dimensions reglamentària, organitzativa i 

pressupostària (l’article 58.2 EAC expressament preveuen, que “el Parlament 

elabora i aprova el seu reglament, el seu pressupost i fixa l’estatut del personal 

que en depèn”) 

Però, pel que fa a altres institucions parlamentàries, el CGE també reconeix que 

“l’autonomia pròpia dels parlaments s’estén a altres institucions (...) per dotar-les 

d’independència d’actuació respecte del govern i de l’administració.”  És el que el 

CGE identifica com a “autonomia institucional”. 

Només l’EAC, com a norma superior –“norma bàsica institucional de l’autogovern 

català”, els pot reconèixer aquest grau d’autonomia institucional, i ho fa amb 

distintes fórmules, tot i que “molt similars”. 

Per la seva banda, les lleis reguladores de les institucions parlamentàries, que són 

lleis de desenvolupament bàsic, d’acord amb l’art. 62 de l’EAC requereixen de 

majoria absoluta i “els reconeixen també i desenvolupen la seva autonomia 

institucional”: 

Consell de garanties Estatutàries 

L’article 77.4 de l’EAC prescriu que “el Consell de Garanties Estatutàries té 

autonomia orgànica, funcional i pressupostària, d’acord amb la llei.”  

D’acord amb l’article 2.3 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de 

Garanties Estatutàries, “el Consell de Garanties Estatutàries, per tenir garantida 

la independència, gaudeix d'autonomia orgànica, funcional i pressupostària.”  

La DF 4a del seu Reglament d’organització i funcionament estableix que “ En allò 

no previst a la Llei 2/2009 ni en aquest Reglament s’aplica supletòriament la 

legislació sobre organització, procediment i règim jurídic vigent per a 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sempre que sigui compatible amb 

la naturalesa i les funcions del Consell de Garanties Estatutàries.” 

                                                
del pressupost per al 2015», amb l’art. 53.5 LP, que estableix que aquestes «entitats» estan obligades 
a presentar al Departament d’Economia i Coneixement «la informació economicofinancera establerta 
per l’article 71» del TRLFPC, i amb la DA 8a LP, que exigeix a les institucions esmentades i al Parlament 
de Catalunya, dins l’àmbit de llur respectiva autonomia, l’aplicació de mesures en matèria de despeses 
de personal amb un impacte econòmic equivalent a les que el títol III del Projecte estableix per al 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  
 
Es conclou que només l’art. 53.5 vulnera la seva autonomia pressupostària, en pretendre sotmetre-les 
a un control econòmic (al que l’Administració de la Generalitat sotmet al seu sector públic) incompatible 
amb el propi –fiscalització per l’Oïdora de Comptes del Parlament–. La resta de previsions respecten el 
marge de decisió sobre la determinació de la destinació de la despesa i sobre la política de personal 
(tan sols s’imposa un estalvi econòmic “equivalent”, no idèntic, al que es deriva de la LP per al personal 
de l’Administració de la Generalitat, amb la finalitat de contenir la despesa). 
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Síndic de Greuges 

D’acord amb l’art. 79.2 i .3 EAC, el síndic o síndica de greuges exerceix les seves 

funcions amb imparcialitat i independència, i la institució del Síndic de Greuges 

gaudeix d’autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària 

d’acord amb les lleis.  

L’article 2 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges estableix 

que “el Síndic de Greuges, òrgan de caràcter unipersonal, gaudeix d'autonomia 

reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis.” 

Sindicatura de comptes 

L’art. 80.2 EAC estableix que “la Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del 

Parlament, exerceix les seves funcions per delegació d’aquest i amb plena 

autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d’acord amb les lleis”.  

L’article 1 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes estableix 

que aquesta institució “depèn orgànicament del Parlament, que li delega les 

funcions que porta a terme, amb plena autonomia organitzativa, funcional i 

pressupostària, d'acord amb les lleis”, i que “en l'exercici de les seves funcions, ha 

d'actuar amb submissió a l'ordenament jurídic”. 

En canvi, i en paraules del CGE, explícitament “no es reconeix autonomia (...) ni 

al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ni a d’altres organismes com l’Oficina 

Antifrau, de creació legal”: 

Consell de l’Audiovisual 

Tal i com prescriu l’art. 82 EAC, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya és 

l’autoritat reguladora independent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública 

i privada i “actua amb plena independència del Govern de la Generalitat en 

l’exercici de les seves funcions.” 

Oficina Antifrau de Catalunya 

L’article 1 de la Llei  14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, estableix que es tracta aquesta d’una entitat de dret públic amb 

personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que “s'adscriu al Parlament 

de Catalunya” i actua amb independència de les administracions públiques en 

l’exercici de les seves funcions.  

Per la seva banda, la DA 1a, a establir el mandat que el director o directora de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya, en el termini de tres mesos des del seu 

nomenament, trameti al Parlament les Normes d’actuació i règim interior de 

l’Oficina, per a ser aprovades en seu parlamentària. D’acord amb l’article 4 

d’aquestes Normes, “l’Oficina Antifrau es regeix per la Llei 14/2008, del 5 de 

novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per les disposicions que la 
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desenvolupen, per les presents normes d’actuació i de règim interior i, en allò que 

li sigui aplicable, pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament. “ 

Autoritat Catalana de Protecció de dades 

L’article 2 de la Llei 32/2010 defineix l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

com una institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia que es configura 

com una autoritat independent, que actua amb objectivitat i plena independència 

de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions, i que es 

relaciona amb el Govern per mitjà del Departament de Governació (art. 1 Decret 

48/2003), tot i que és sotmesa a “la legislació que regula el règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu aplicable a l’Administració 

de la Generalitat”. (art. 26 Llei 32/2010) 

L’autonomia institucional de les entitats estatutàries o institucionals, en paraules 

del propi CGE, “es concreta (o es manifesta) en els principis d’autonomia funcional 

i organitzativa, reglamentària i pressupostària”: 

 L’autonomia pressupostària d’aquestes institucions estatutàries els permet 

elaborar i aprovar el seu projecte de pressupost i decidir la destinació de la 

despesa, té límits (p.e., els seus pressupostos s’integren en el general de 

l’Administració de la Generalitat, encara que com a seccions independents; o 

que no disposen de pressupost d’ingressos, perquè no en tenen de propis –es 

financien per transferències–, i només elaboren l’estat de despeses), d’acord 

amb el Dictamen 2/2015 del CGE. 

 

 l’autonomia organitzativa “forma part també del règim jurídic reconegut a les 

institucions del capítol V de l’Estatut, un vessant de la qual, sens dubte, és 

l’àmbit material relatiu al personal al seu servei, inclòs el règim d’accés, 

l’ordenació de l’exercici de les funcions i les condicions de treball, incloses les 

retribucions. Òbviament, aquesta potestat instrumental està sotmesa a la 

normativa de la funció pública aplicable, com també a la de tipus pressupostari 

i financer connexa.” (Dictamen 2/2015 del CGE). 

 

 Pel que fa a l’autonomia normativa o reglamentària, en seu del Parlament 

aquesta és la manifestació més significativa de la seva autonomia, perquè 

“cada parlament aprova el reglament de la cambra, amb el mateix valor que les 

lleis, sense intervenció del cap de l’estat (que sí que sanciona les lleis) ni del 

govern”. En aquest sentit, l’article 58.3 EAC expressament preveu que 

“l’aprovació i la reforma del Reglament del Parlament corresponen al Ple del 

Parlament i requereixen el vot favorable de la majoria absoluta dels diputats en 

una votació final sobre el conjunt del text.” 

 

Tanmateix, el CGE també afirma, pel que ara ens interessa, que “en aquest cas 

(de les institucions parlamentàries), disminueix l’autonomia normativa, perquè, 
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a diferència de les cambres legislatives, es tracta d’institucions creades per la 

llei, i adquireix més importància l’autonomia organitzativa i pressupostària, per 

garantir la independència en el funcionament normal de les institucions 

superiors de l’estat, que el Tribunal Constitucional qualifica d’òrgans de 

rellevància constitucional. Una consideració semblant podria estendre’s a les 

institucions equivalents de les comunitats autònomes (...)”. 

 

El paper del Projecte de decret en relació amb les entitats estatutàries i altres 

organismes independents: conclusions 

D’acord amb l’anterior, són doncs diversos els arguments pels quals entenem 

que el Projecte de decret pot i ha de vincular els organismes públics 

independents, com també les entitats estatutàries: 

A) Pel que fa als organismes públics, “independents”, cal dir que no formen part 

de les institucions estatutàries, sinó que són de creació i configuració legal, per 

bé que alguna pugui estar adscrita al Parlament.  

Per tant, la manca de reconeixement o rellevància estatutària comporta 

necessàriament que manquin d’autonomia institucional, que tan sols pot ser 

reconeguda per l’EAC, com a norma superior –“norma bàsica institucional de 

l’autogovern català”–. 

Les normes que els regulen –’article 1 de la Llei  14/2008, del 5 de novembre, 

de l’Oficina Antifrau de Catalunya, o article 2 de la Llei 32/2010, es limiten a 

reconèixe’ls independència de les administracions públiques en l’exercici de les 

seves funcions.  

Per tant, aquesta consideració, i els seus efectes, comporten una major 

fonamentació pel que fa a la seva vinculació en relació amb el desplegament 

normatiu que ofereix el Projecte de decret.  

B) En relació a les institucions estatutàries, la seva subjecció al Projecte de 

decret es troba emparada en el següents arguments: 

1. Cal tenir en compte que només el Síndic de greuges té reconeguda 

explícitament una autonomia reglamentària o normativa (art. 79.2 i .3 EAC i 

article 2 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre).  

 

Pel que fa a la resta d’institucions estatutàries, o bé només es preveu 

expressament les manifestacions d’autonomia “organitzativa –orgànica–, 

funcional i pressupostària” (Sindicatura de comptes i CGE), o bé, en el cas 

del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, ni tan sols es parla d’autonomia, 

sinó que l’EAC es limita a reconèixer una independència funcional respecte 

del Govern i Generalitat. 
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2. De l’anterior convé desprendre que el que realment protegeix l’autonomia 

institucional reconeguda a les institucions estatutàries és llur autonomia 

organitzativa, funcional i pressupostària. 

 

Per tant, garanteix la presa de decisions en l’àmbit material relatiu al 

personal al seu servei, inclòs el règim d’accés, l’ordenació de l’exercici de 

les funcions i les condicions de treball, incloses les retribucions, així com, 

d’altra banda, permet elaborar i aprovar el seu projecte de pressupost i 

decidir la destinació de la seva despesa. 

En aquest sentit és essencial destacar que en el seu Dictamen 2/2015, el 

CGE apunta a què, mentre que l’autonomia normativa o reglamentària en 

seu del Parlament és la manifestació més significativa de la seva autonomia 

(aprova el reglament de la cambra, amb el mateix valor que les lleis, sense 

intervenció), pel que fa a les institucions parlamentàries, en canvi, 

“disminueix l’autonomia normativa, (...) i adquireix més importància 

l’autonomia organitzativa i pressupostària, per garantir la independència en 

el funcionament normal de les institucions” 

3. En qualsevol cas, l’EAC s’encarrega de deixar ben palès que l’autonomia 

explícitament reconeguda a les institucions parlamentàries es gaudeix i 

exerceix “d’acord amb les lleis” (art. 79.2 i .3 EAC i art. 2 de la Llei 24/2009, 

del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, art. 80.2 EAC i art. 1 de la Llei 

18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i art. 77.4 de l’EAC, 

pel que fa al Consell de Garanties Estatutàries). 

 

Així, el CGE afirma, per exemple, que “Òbviament, aquesta potestat 

instrumental (orgànica o organitzativa) està sotmesa a la normativa de la 

funció pública aplicable, com també a la de tipus pressupostari i financer 

connexa.” (Dictamen 2/2015 del CGE). 

Per tant, l’exercici de l’autonomia institucional és supeditat i condicionat a 

les prescripcions i límits que puguin derivar-se de l’ordenament legal, tal i 

com ho demostren les conclusions a les que arriba el CGE en el seu 

Dictamen 2/2015, relatiu a la “limitada” autonomia pressupostaria de les 

entitats estatutàries) 

I un bon exemple ho és, en aquest cas, el règim que sobre la transparència 

i el dret d’accés preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

L’ampli abast del concepte d’Administracions públiques que ofereixen els 

articles 2. f) i 3.1 a), b) i c) de la Llei 19/2014 coincideix amb la concepció  

de la Generalitat de Catalunya com un complex institucional que comprèn el 
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Parlament2, però també la Presidència de la Generalitat i el Govern, a més 

d'altres òrgans de rellevància estatutària com el Consell de Garanties 

Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell 

de l'Audiovisual de Catalunya. A més, l'Estatut d’Autonomia de Catalunya  

inclou també dins el sistema institucional de la Generalitat els ens locals 

(municipis, vegueries, comarques) respectant la seva autonomia local. 

Tanmateix, però, l’ampli abast del concepte d’Administracions públiques que 

ofereixen els articles 2. f) i 3.1 a), b) i c) de la Llei 19/2014, per delimitar el 

seu àmbit subjectiu d’aplicació, inclou expressament, a banda de les 

administracions públiques i el seu sector públic (que tradicionalment integren 

el concepte -article 2.3 Llei 39/2015: administracions de la Generalitat, locals 

i ens dependents-), els òrgans de rellevància estatutària (“les institucions de 

la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l’Estatut 

d’autonomia”), així com també “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”. 

En l’apartat 2n del seu Preàmbul, la Llei 19/2014 explícitament preveu que 

“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.” 

Alhora s’hi afirma que “aquesta llei vol donar compliment a (la) demanda 

social (...) amb voluntat d’estendre el seu àmbit d’aplicació a tots els 

organismes públics de Catalunya, tinguin o no caràcter administratiu.” 

Per tant, és voluntat del legislador incloure totes aquestes entitats en mateix 

nivell de subjecció a la llei, sota el mateix concepte d’ “Administració pública” 

als efectes de la seva aplicació: ha estat el legislador, en seu parlamentària, 

qui, en aquesta matèria, ha decidit i delimitat l’àmbit subjectiu d’aplicació tant 

de les obligacions de transparència activa que s’hi contenen, com del règim 

substantiu i procedimental que exigeix per a l’exercici del dret d’accés a la 

informació pública, essent un àmbit d’abast molt ampli, que inclou:  

                                                
2 Precisament amb fonament explícit en el principi d’autonomia parlamentària, la DA 5a de la Llei 19/2014 

exclou el seu àmbit d’aplicació el Parlament de Catalunya, al qual es reconeix un règim específic en matèria 
de transparència i, a aquets efecte, s’estableix el mandat tendent a què faci les modificacions del Reglament 
del Parlament i de les seves normes de règim i govern interiors que siguin necessàries per a complir els 
requeriments establerts per aquesta llei.  
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a. no només les Administracions de Catalunya, incloses les locals (art. 3.1 

a) i els seu sector públic (art. 3.1 b), en el sentit que es descriu als articles 

2.3 de les Llei 39/2015 i 40/2015, de procediment i règim administratiu. 

 

b. sinó també les universitats públiques de Catalunya i ens que en depenen  

(art. 3.1 c) 

 

c. com també les entitats estatutàries i altres organismes públics 

independents (art. 3.1 b). 

 

En aquest sentit, el Preàmbul de la Llei 19/2014 acaba fent referència a què 

“aquesta llei també té la voluntat d’ésser la norma referencial en les matèries 

que regula. Per aquesta raó, tot i que no té un rang normatiu especial, el 

mateix legislador ha volgut emfatitzar aquesta voluntat mitjançant una 

disposició que defineix de manera expressa el caràcter transversal i de comú 

denominador normatiu de la Llei”. 

 

D’acord amb aquest ampli àmbit subjectiu, el Projecte de decret es limita a 

donar compliment al mandat legal contingut a la DF 3a de la mateixa Llei 

19/2014, d’aplicar aquesta llei, en els termes, continguts i també abast 

subjectiu que en són propis i venen determinats per la mateixa Llei 19/2014, 

amb la voluntat de desenvolupar, conjuntament amb el règim legal, un mínim 

tractament normatiu que esdevingui satisfactori de la necessitar de comptar 

amb un comú denominador per a tots els subjectes legalment vinculats als 

règims de publicitat activa i de dret d’accés, que disposen els títols II i III de 

la Llei 19/2014. 

En aquesta mateixa matèria, el Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, determina 

l’àmbit d’actuació d’aquest òrgan en relació amb les actuacions i les omissions en matèria 

d'accés a la informació pública que duen a terme les Administracions de Catalunya, ens 

dependents i associacions, però també fa referència, a la seva lletra i), a “la resta de subjectes 

obligats d'acord amb la legislació vigent”. Tanmateix, certament condiciona la seva subjecció 

al règim de garanties que s’hi regula, a “la formalització del corresponent conveni, si escau.” 

Aquesta previsió té fonament explícit en l’article 74.3 de la Llei 19/2014, que, en atenció i 

respecte al principi d’autonomia institucional de les entitats estatutàries, requereix 

explícitament  un conveni entre elles i la GAIP per tal que sigui possible interposar davant 

aquesta darrera reclamacions contra desestimacions d’accés de les institucions estatutàries 

–contra les decisions de les quals només es pot interposar recurs contenciós administratiu, 

per imperatiu de la legislació bàsica (art. 23.2 i DA 4.1 Llei 19/2013)–.  

Així, la GAIP, en la resolució 225/2018, es declara competent per tramitar reclamacions en 

matèria de dret d’accés en relació amb sol·licituds adreçades a universitats públiques,  

corporacions de dret públic o autoritats administratives independents: condicionar en aquest 

cas la garantia de la reclamació davant la GAIP a un conveni “suposaria sense cap mena de 

dubte una restricció de les garanties establertes a favor de l’eficàcia del dret d’accés”. 
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L’objectiu del Projecte de decret, propi dels reglaments executius, cridats a 

desenvolupar les prescripcions legals –en aquest cas tant substantives com 

procedimentals–, entenem que compta amb prou cobertura legal com per 

poder ser respectuós amb l’autonomia que estatutàriament es reconeix a les 

entitats parlamentàries, en el sentit de contenir previsions normatives que 

en tot cas garanteixin i salvaguardin llurs capacitats decisòries pel que fa a 

la seva organització interna i pressupostària. 

I precisament amb aquesta finalitat, el Projecte de decret, al llarg del seu 

articulat, és curós a l’hora de restringir expressament l’àmbit concret 

d’aplicació d’alguns dels seus preceptes, a l’àmbit estrictament intern i 

organitzatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya3, la qual cosa 

exclou de la seva específica aplicació a la resta de subjectes obligats, amb 

caràcter general, a la resta de prescripcions legals i reglamentàries. 

Per tant, es modifica l’article 2 del Projecte de decret per tal de complir amb 

els objectius següents: 

 

 Definir (confirmar) l’àmbit d’aplicació del Projecte amb el terme 

“Administracions de Catalunya” en el sentit ampli que es preveu a l’art. 2 f) 

de la Llei 19/2014, que ha d’incloure: 

 

  “Administració de la Generalitat”, terme que ha d’incloure el seu sector 

públic 

 

  “Administracions locals”, terme que ha d’incloure el seu sector públic, i 

ha de substituir altres termes (ens locals, entitats locals) 

 

 institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II 

de l’Estatut d’autonomia. 

 

 les entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o 

amb una autonomia especial reconeguda per llei que exerceixen 

funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o 

activitat 

 

                                                
3 Cal tenir en compte les competències reconegudes a la Secretaria de Transparència i Govern Obert per l’article 
36 del Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència, i que es reiteren precisament en l’article 63 del Projecte de decret, segons les quals, és competent 
per, entre d’altres, “Dirigir i impulsar les polítiques de transparència dins l'Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic instrumental”, i “dirigir les estratègies per a garantir el compliment de la normativa de transparència i 
accés a la informació pública per part dels departaments i entitats del sector públic de l'Administració de la 
Generalitat i organismes que en depenen.”, així com “donar suport al món local en la implementació i el 
desplegament de les polítiques de govern obert.” 
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 les universitats públiques de Catalunya i els ens que en depenen  

 

 Aquest àmbit subjectiu no obsta a què determinats preceptes del Projecte 

apliquin a entitats privades 

Per tant, es modifica l’article 2 del Projecte, que queda redactat amb el text 

següent: 

 

1. Les disposicions d’aquest Reglament s’apliquen, llevat del que estableix 

l’apartat segon d’aquest article, a les Administracions públiques, de conformitat 

amb la definició del terme continguda a la lletra f) de l’article 2 de la Llei 

19/2014. 

 

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per Administració de la Generalitat,  

conjuntament, tant l’Administració general de la Generalitat de Catalunya com 

les entitats del seu sector públic, de conformitat amb l’article 3 d’aquest 

Reglament. 

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per Administracions locals, 

conjuntament, tant els ens locals de Catalunya com les entitats del seu sector 

públic, de conformitat amb l’article 5 d’aquest Reglament. 

 

2. Tenen la condició d’Administració pública als efectes de l’apartat primer 

d’aquest article les societats amb participació majoritària a què fa referència la 

lletra b) de l‘article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, sempre que la 

participació pública en el seu capital per part d’alguna de les Administracions 

públiques subjectes a la Llei superi el 50% del seu capital. 

 

Tenen la condició d’Administració pública als efectes de l’apartat primer 

d’aquest article les societats vinculades a què fa referència la lletra b) de 

l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, sempre que la suma del 

total de les participacions públiques en el seu capital per part de dues o més 

de les Administracions públiques subjectes a la Llei superi el 50% del seu 

capital. 

 

3. El Capítol IV del Títol I d’aquest Reglament és d’aplicació a les persones i 

entitats privades a les quals s’hi refereix. 

2.2. Publicitat activa 

Aquesta al·legació incideix en què el Projecte ha optat per regular de forma 

diferenciada les obligacions de responsabilitat activa de l’Administració de la 

Generalitat i dels ens locals, de forma separada, i que les previsions no són 

idèntiques en alguns casos, per la qual cosa es suggereix que es revisin 
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detingudament les diferències, perquè es generen “dubtes sobre si aquestes 

distincions responen a una voluntat conscient o no”.  

 

Estimació. Efectivament el Capítol I del Títol II té per objecte regular els deures de 

publicitat activa de l’Administració de la Generalitat, i el capítol II del mateix títol, 

els de les administracions locals.  

 

Sense perjudici de revisar novament el contingut d’aquestes previsions, convé 

deixar palès que les diferències que puguin presentar-se han estat analitzades i 

valorades prèviament pels membres, representants de diverses entitats del món 

local, que composen el grup tècnic de treball constituït en el si de la Xarxa de 

Governs Transparents, designat com a “Grup de Treball de Transparència Local”.  

 

En aquest sentit, s’incorpora a l’expedient del Projecte de decret un certificat emès 

en data 12 de febrer de 2020 per la sub-directora general d’Assistència Jurídica i 

d’Innovació a l’Administració Local de la Direcció General d’Administració Local, a 

petició de la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en el qual es fa constar que el 

Grup de Treball de Transparència Local, en les seves reunions de 23 i 31 de gener 

de 2019, va elaborar una proposta de redacció del Capítol III del Títol I i del Capítol 

II del Títol II del Projecte de decret, que s’hi adjunta. 

 

Per tant, les diferències que es presenten en els preceptes que regulen les 

Administracions locals cal entendre que responen a les necessitats, 

característiques i peculiaritats pròpies de les administracions locals, tenint en 

compte l’autonomia especialment reconeguda a aquests ens. 

 

A banda, cal tenir en compte que el Projecte de decret ha de ser objecte d’informe 

per part de la Comissió de governs locals, que s’hi podrà pronunciar al respecte. 

 

Cal tenir en compte, en aquesta valoració, el respecte al principi d’autonomia local, 

d’acord amb el que s’esposa a l’aportació 9.2 posterior en aquest tràmit 

d’audiència del Projecte. 

 

Un cop valorades totes les aportacions en tràmit d’informació pública, audiència, i 

informes sol·licitats, es decideix  la unificació dels actuals Capítols I i II del Títol II, 

salvant les diferències, de forma integrada. 

 

2.3. Denominació de les “unitats d’informació o l’òrgan corresponent en la resta 

d’Administracions públiques” 

 L’OAC adverteix que el Projecte de decret fa contínues referències a la “unitat 

d’informació o l’òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques”, 



 

32 
 

mentre que no és fins a l’article 63 en què es defineix el concepte i funcions de 

les unitats d’informació a l’Administració de la Generalitat  

 

 A més, apunta a què el terme “la resta” “s’ha d’entendre en relació amb una 

administració concreta, a la qual no es fa referència en cada previsió”.  

 

 D’altra banda, “aquesta opció de redacció pot dificultar la comprensió d’algunes 

previsions del reglament.” 

Estimació de l’aportació.  

 

Cal dir, en relació a la segona d’aquestes tres observacions, que aquesta 

Secretaria de Transparència i Govern Obert, amb la referència a “la resta” 

d’Administracions pretenia al·ludir a totes les Administracions públiques diferents 

a l’Administració de la Generalitat que d’acord amb la lletra 2 f) de la Llei 19/2014 

integren aquest concepte ampli ad hoc, que són les obligades a donar accés a la 

informació, prèvia sol·licitud. 

 

Dit això, tanmateix, cal reconèixer la necessitat de canviar la forma d’identificar 

aquestes unitats d’informació o òrgans equivalents en els subjectes obligats al dret 

d’accés, perquè la designació “unitats d’informació” és formalment pròpia només 

de l’Administració de la Generalitat i, a més, fins a l’article 63 del Projecte no es 

defineixen.  

 

També es cert que l’expressió complementària utilitzada “òrgan corresponent en 

la resta d’Administracions públiques” és feixuga i pot resultar confusa en el context 

d’alguns preceptes, com és el cas de l’article 43.2 (en què s’està parlant d’una 

derivació interna, en una mateixa Administració).  

 

Per tant, entenem convenient: 

 

(i) substituir, al llarg de tot el text del Projecte de decret l’expressió “unitat 

d’informació o l’òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques”, pel 

terme genèric “unitat d’informació” 

 

(ii) alhora, cal que el Projecte aclareixi l’abast i significació d’aquest concepte, 

tenint en compte que el terme apareix al llarg del seu articulat. A aquest efecte, es 

proposa introduir un nou article 3, titulat “unitats d’informació”, amb el text següent: 

 

Article 3. Unitats d’informació 

 

1. Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per unitats d’informació les unitats o 

òrgans de les Administracions públiques que exerceixen les funcions que en 



 

33 
 

matèria de transparència i accés a la informació pública es relacionen a l’article 

64 d’aquest Reglament. 

 

2. Les unitats d’informació de l’Administració de la Generalitat són regulades als 

articles 63 i 64 d’aquest Reglament. 

 

3. Les Administracions públiques diferents a l’Administració de la Generalitat són 

competents, en virtut de llur autonomia, per designar les unitats d’informació 

amb el terme que estimin procedent, així com per organitzar, atribuir i exercir 

les funcions d’aquestes unitats de la manera que considerin. 

 

(ii) modificar la redacció de l’article 63.1 del Projecte, en el sentit d’acurar el 

concepte d’unitats d’informació a l’Administració de la Generalitat i el seu sector 

públic: 

 

1. Les unitats d'informació són els òrgans que desenvolupen tasques de 

coordinació, comunicació, suport i assessorament en matèria de publicitat activa i 

dret d’accés a la informació pública, tant en relació amb els òrgans i les unitats 

administratives que s’integren en llur àmbit d’actuació , com també  i amb a la 

ciutadania. 

 

2.4. Article 7.3 

En relació amb aquest precepte, relatiu a la manera en què les persones obligades 

a subministrar informació a les administracions responsables facilitin aquesta 

informació quan el títol jurídic que les vincula no estableixi res al respecte, l’OAC 

apunta la necessitat valorar si l’exigència de requeriment exprés de l’Administració 

o entitat del sector públic amb la qual es relaciona o vincula a l’efecte és 

respectuosa amb les exigències legals. 

Desestimació. La Llei 19/2014 (art. 3.2) res no estableix respecte de com i quan 

les persones privades que es relacionen o vinculen amb les Administracions han 

d’aportar aquesta informació. En canvi, la Llei estatal 19/2013 sí que preveu, al 

seu article 4, que el subministrament d’informació es faci “previ requeriment” a 

aquest efecte, per la qual cosa és convenient adoptar i aclarir explícitament aquest 

criteri. 

2.5. Article 13.2 

L’OAC adverteix de l’ús d’alguns conceptes vinculats al personal al servei dels ens 

públics que poden ser no suficientment acurats, com és el cas de l’ús del terme 

“càrrec” per fer referència al “lloc de treball”. 
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Estimació de l’aportació. D’acord amb el correu electrònic rebut en data 29 de 

gener de 2020 per la Secretaria de Transparència i Govern Obert, enviat pel sub-

director general d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de 

Personal, prèvia petició, i que consta a l’expedient d’aquest Projecte, 

s’introdueixen en l’article 13 les modificacions següents: 

2. Addicionalment, s’ha de publicar, amb una periodicitat semestral i en base al 

sistema d’informació de personal de l’Administració de la Generalitat, la informació 

relativa a: 

a) La identificació amb noms i cognoms de les persones funcionàries que ocupen 

llocs de comandament o llocs singulars de lliure designació, del personal eventual, 

i del personal laboral que amb funcions de direcció o comandament, d’acord amb 

la relació de llocs de treball, ocupa un càrrec al servei de l’Administració de la 

Generalitat i de les entitats del seu sector públic, tant si ocupen llocs de treball 

inclosos a la relació de llocs de treball, com si presten serveis sense ocupar llocs 

de treball inclosos a la relació de llocs de treball. 

Les dades identificatives poden ser anonimitzades o pseudoanonimitzades en cas 

de ser aplicable algun dels límits legalment previstos, prèvia ponderació.  

b) La identificació del càrrec lloc o plaça ocupada, la forma de provisió i la data de 

pressa de possessió. 

2.6. Article 13.3 (segon paràgraf) 

En relació amb les dades sobre convocatòries en processos selectius i de provisió, 

l’OAC manifesta els seus dubtes sobre si en el precepte cal acollir el que disposa 

la DA 7a de la Llei 3/2018, de protecció de dades. 

 

Estimació en essència.  

 

Tant l’Auditoria 1/2018 de l’APDCAT com el seu Dictamen 4/2016, en relació amb 

l’article 9.1 e) de la Llei 19/2014, entenen necessari identificar les persones 

aspirants admeses, aptes i seleccionades amb nom i cognoms i quatre xifres del 

DNI o document equivalent. En aquest mateix sentit es pronuncià l’Assessoria 

jurídica del Departament d’Acció Exterior, de 3 de juliol.  

 

Per tant, esdevé necessària aquestes referències identificatives, que cal ampliar, 

no només a la persona seleccionada, sinó també a persones admeses i aptes, per 

la qual cosa es modifica el precepte en el següent sentit: 

 

Les dades a publicar han de fer referència, com a mínim, a l’anunci de la 

convocatòria, a les bases, aels anuncis oficials, i eal nom i cognoms i als quatre 

números del document nacional d’identitat o document equivalent de les persones 
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admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment 

seleccionada., amb inclusió, en aquest darrer cas, de quatre números del 

document nacional d’identitat o document equivalent. 

 

Per coherència, el mateix text es proposa als efectes de les Administracions locals, 

per la qual cosa el paràgraf segon de l’article 27.2 també queda redactat com 

segueix: 

 

Les dades a publicar han de fer referència, com a mínim, a l’anunci de la 

convocatòria, les bases, els anuncis oficials, i al 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. 

 

2.7. Article 13.3 

L’escrit d’aportacions sembla referir-se a una possible manca de claredat pel que 

fa a la diferència entre procediments de promoció interna (lletra b) i els 

procediments d’accés (lletra a), i pel que fa referència a “beques i ajuts per prestar 

serveis”. 

Desestimació. Entenem però que precisament la distinció entre aquests conceptes 

permet aclarir que cal tenir en compte i diferenciar, als efectes de publicitat activa 

de les convocatòries, aquestes subespècies o categories de formes d’accedir a la 

ocupació d’un lloc de treball o prestació de serveis a les administracions. 

A més, cal tenir present que la Direcció General de Funció pública, en el tràmit de 

consulta interdepartamental del Projecte, no ha fet cap observació al respecte. 

2.8. Article 13 (nou apartat 9è) 

L’OAC apunta a què els continguts sobre obsequis, invitacions i viatges o 

desplaçaments (art. 14.6 b) Projecte decret) constitueixen una “àrea de risc” en 

termes de prevenció de la corrupció, per la qual cosa recomanen que “la publicitat 

no s’ha de limitar als obsequis o invitacions percebuts pels alts càrrecs i personal 

directiu sinó que s’ha de referir als que pugui rebre qualsevol persona integrada 

en l’estructura pública.” 

Estimació en essència de l’aportació.  

L’article 55.1 c) de la Llei 19/2014 imposa, entre els principis ètics i regles que han 

de guiar la consulta dels alts càrrecs i personal directiu dels subjectes obligats, la 

“transparència (...) de llur agenda oficial als efectes de publicitat del Registre de 

grups d’interès”. No es mencionen els empleats/ empleades públics. 
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En aquest mateix sentit es recull al Codi de conducta dels als càrrecs i personal 

directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, aprovat per 

Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, el principi 5.5 del qual es refereix 

expressament al deure dels alts càrrecs de “donar publicitat (...) de l’agenda 

pública en tot allò relatiu a les reunions amb els grups d’interès”, i el 5.17, al deure 

de publicar al portal de Transparpència els regals o obsequis acceptables, d ela 

mateixa manera que ho exigeix amb qualssevol invitació el principi recollit al punt 

5.18. L’àmbit d’aplicació d’aquest codi es circumscriu tan sols als alts càrrecs i 

personal directiu de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i no als 

empleats/des públics. 

Tanmateix, es considera oportú que, en l’Àmbit de la Generalitat, aquest deure, 

ateses les seves responsabilitats, es faci extensiu, per les raons al·legades, a 

determinats empleats. 

En conseqüència, s’addiciona un nou apartat, novè, a l’article 13 del Projecte de 

decret, que fa extensius aquests deures al personal públic amb rang de 

subdirecció general o assimilat, amb el redactat següent: 

9. S’han de fer públiques, amb identificació del nom, cognoms i lloc de treball, i 

amb periodicitat mensual, les informacions següents: 

a) Les agendes públiques dels empleats i empleades públiques amb rang de 

subdirecció general o assimilat, en relació amb els contactes i les reunions 

mantingudes amb grups d’interès, d’acord amb els termes i els requisits que són 

definits a la normativa vigent reguladora dels grups d’interès. 

b) Els obsequis percebuts i les invitacions a esdeveniments, viatges, 

desplaçaments i allotjaments rebudes pels empleats i empleades públiques amb 

rang de subdirecció general o assimilat. 

2.9. Article 14.6 a) 

Des de l’OAC es manifesta que la publicitat activa de l’agenda dels alts càrrecs i 

el personal directiu del sector públic ha de ser el més àmplia possible i no es pot 

limitar a les relacions amb els grups d’interès, sinó que en general s’hi ha d’incloure 

qualsevol reunió mantinguda i específicament reunions amb altres 

administracions, institucions o ens públics, amb sindicats i formacions polítiques 

(que podrien no encaixar en el concepte de grup d’interès). 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

L’article 55.1 c) de la Llei 19/2014 imposa, entre els principis ètics i regles que han 

de guiar la consulta dels alts càrrecs, la “transparència (...) de llur agenda oficial”; 
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tot i que ho limita o condiciona “als efectes de publicitat del Registre de grups 

d’interès”. 

 

En aquest mateix sentit es recull al Codi de conducta dels als càrrecs i personal 

directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, aprovat per 

Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, el principi 5.5 del qual es refereix 

expressament al deure dels alts càrrecs de “donar publicitat (...) de l’agenda 

pública en tot allò relatiu a les reunions amb els grups d’interès”. 

 

D’acord amb l’anterior, però, es modifica el redactat del precepte en el sentit únic 

de millorar-ne la redacció: 

 

6. S’han de fer públiques, amb identificació del nom, cognoms i càrrec, i amb 

periodicitat mensual, les informacions relatives als alts càrrecs i al personal directiu 

del sector públic següents: 

 

a) Les agendes públiques pel que fa als contactes i reunions mantingutdes amb 

els grups d’interès, en els termes i amb els requisits que són definits a la normativa 

vigent reguladora dels grups d’interès. 

 

Per coherència, el mateix text es proposa als efectes de les Administracions locals, 

per la qual cosa la lletra a) de l’article 28.5 també queda redactat com segueix: 

 

a) Les agendes públiques pel que fa als contactes i reunions mantingutdes amb 

els grups d’interès, en els termes i amb els requisits que són definits a la normativa 

vigent reguladora dels grups d’interès. 

 

2.10. Article 15.3 

Al seu escrit d’al·legacions l’OAC sembla apuntar a una possible problemàtica en 

la interpretació del precepte perquè la regla general en relació amb els béns de 

domini públic és l’ús comú o general, i del Projecte de decret sembla que els actes 

que haurien de ser objecte de publicació són els que impliquen afectació o 

restricció d’aquest ús comú per part de la ciutadania, que és l’ús consubstancial a 

aquest tipus de béns. 

Estimació en essència de l’aportació. Partint de la premissa que l’ús inherent dels 

béns de domini públic és l’ús comú o públic, el precepte ha de tenir un redactat 

més clar en el sentit d’aclarir que l’interès a protegir és el donar publicitat a actes 

que permetin poder usar un bé de domini públic de forma privativa o amb exclusió 

d’alguna manera de l’ús comú, d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei 

de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, 

de 24 de desembre. Per tant, es modifica el text del precepte per fer-lo més 

aclaridor: 
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3. Als efectes de la lletra f) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que tenen incidència sobre el domini públic els actes administratius, 

declaracions o comunicacions que afecten permeten el seu aprofitament privatiu, 

delimiten els béns de domini públic respecte dels béns patrimonials o particulars, 

i els que o suposen exclusió o restricció del seu ús o aprofitament comú privat, 

entre d’altres.  

 

En coherència, es modifica, en idèntic sentit, l’article 29.3, primer paràgraf 

(administracions locals): 

 

3. Als efectes de la lletra f) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que tenen incidència sobre el domini públic els actes administratius, 

declaracions o comunicacions que afecten permeten el seu aprofitament privatiu, 

delimiten els béns de domini públic respecte dels béns patrimonials o particulars, 

i els que o suposen exclusió o restricció del seu ús o aprofitament comú privat, 

entre d’altres.  

 

2.11. Article 15.4 

En relació amb el precepte, que obliga a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya a publicar el text dels actes administratius que hagin estat revisats, bé 

mitjançant un procediment administratiu de revisió d’ofici d’actes nuls, o bé per 

l’estimació total o parcial d’un recurs administratiu, l’OAC recomana incloure-hi 

també “els actes administratius revisats mitjançant un procediment de declaració 

de lesivitat (article 107 de la LPAC) i els actes administratius revocats (article 109 

de la LPAC)”, tot especificant que “si la publicació s’ha de produir abans que la 

resolució que revisa l’acte adquireixi fermesa, caldria determinar que en aquesta 

publicitat haurà de constar la manca de fermesa de la decisió revisora.” 

Estimació de l’aportació. Es proposa la modificació del precepte en el sentit 

següent: 

4. Als efectes de la lletra g) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’ha de publicar el text dels actes administratius que hagin estat revisats, o bé 

mitjançant un procediments administratius de revisió d’ofici d’actes nuls, de 

declaració de lesivitat o de revocació, o mitjançant bé per l’estimació total o parcial 

d’un recurs administratiu. 

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 el procediment de revisió. 
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Per coherència, el mateix text es proposa als efectes de les Administracions locals, 

per la qual cosa també l’article 29.5 també queda redactat com segueix: 

5. Als efectes de la lletra g) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’ha de publicar el text dels actes administratius que hagin estat revisats, o bé 

mitjançant un procediments administratius de revisió d’ofici d’actes nuls, de 

declaració de lesivitat o de revocació, o mitjançant bé per l’estimació total o parcial 

d’un recurs administratiu. 

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 el procediment de revisió. 

2.12. Article 15.6 

El precepte defineix l’òrgan administratiu de caràcter consultiu com aquell que, 

dotat d’autonomia, té atribuïdes expressament per l’ordenament jurídic funcions 

d’informe, assessorament, proposta o consulta, d’exercici preceptiu o facultatiu.  

En aquest punt l’OAC recomana que es completin les previsions del precepte amb 

les de l’article 7 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic dels sector públic, 

que distingeix entre els conceptes d’autonomia orgànica i funcional. 

Estimació de l’aportació. En coherència, es modifica el precepte, que passa a tenir 

el següent redactat: 

6. Als efectes de la lletra i) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén per òrgan administratiu de caràcter consultiu aquell que, dotat d’autonomia 

orgànica i funcional, té atribuïdes expressament per l’ordenament jurídic funcions 

d'informe, assessorament, proposta o consulta, d’exercici preceptiu o facultatiu. 

En el mateix sentit es modifica l’article 29.7. 

2.13. Article 18.1 

L’OAC adverteix de l’errada en l’expressió: “amb indicació del tipus de dret de la 

seva titularitat sobre el bé”. 

Estimació de l’aportació. En coherència, es modifica el precepte, que passa a tenir 

el següent redactat: 

1. Als efectes de la lletra a) de l’article 11.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’ha de publicar la informació relativa als béns que siguin propietat de 

l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, o sobre els quals disposi 

de drets d’altra naturalesa, amb indicació del tipus de dret de la seva titularitat 

sobre el bé, el títol i la data d’adquisició, l’import total d’adquisició, una breu 
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descripció de l’ús o destinació i de la situació física i jurídica del bé, que en el cas 

de béns immobles inclou la població i l’adreça d’ubicació, la superfície total i la 

superfície construïda del bé, entre d’altres. 

2.14. Article 20 

L’OAC recomana que, mitjançant una modificació de l’article 20 del text del 

Projecte, es valori l’obligatorietat de publicar el responsable del contracte (cosa 

que es pot fer mitjançant la identificació del lloc de treball que ocupa) i les 

concretes atribucions que se li encomanen en cada cas, així com de les decisions 

i instruccions que pugui adoptar.  

 

Desestimació de l’aportació. D’acord amb l’article 13.1 de la Llei 19/2014, ja es 

preveu que cal publicar “a) La informació sobre les entitats i els òrgans de 

contractació, amb la indicació de la denominació exacta, el telèfon i les adreces 

postals i electròniques; d) Els contractes subscrits, amb la indicació de l’objecte, 

l’import de la licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la 

identitat de l’adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris 

d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives, i també 

els acords i informes tècnics del procés de contractació. Aquesta informació ha 

d’estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als darrers cinc anys.; e) Les 

modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions 

anul·lades i les resolucions anticipades”.  

 

Per tant, entre aquests continguts no consta l’obligació del deure de publicar la 

identitat del responsable del contracte. 

 

L’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

estableix que els òrgans de contractació han de designar un responsable del 

contracte al que correspondrà la supervisió de la seva execució, i pot ser una 

persona física o jurídica, vinculada o no a l’entitat contractant. 

D’acord amb la normativa de protecció de dades, no podria publicar-se, sense el 

consentiment exprés, la identitat de la persona responsable en el cas que fos una 

persona física aliena a l’òrgan de contractació o òrgan contractant. En aquest 

sentit, l’informe d’Auditoria 1/2018 de l’APDCAT, en matèria de contractació, 

recomana identificar (només) les persones físiques adjudicatàries i licitadores, així 

com les autoritats, càrrecs i empleats públics amb el nom i cognoms, i el lloc que 

ocupen. 

Cal tenir en compte que la Direcció General de Contractació pública en cap 

moment ha suggerit incloure aquesta informació entre els deures de publicitat 

activa en el Projecte, informació que, a més, hauria d’indicar-se en el plec de 

clàusules administratives particulars, que ha de ser publicat. 
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Per tant, estimar l’observació formulada plantejaria que la norma  reglamentaria 

exigís ex novo aquest contingut a publicar, que no es preveu en l’ordenament legal 

aplicable, ni a la Llei 19/2014 ni a la Llei 9/2017. 

 

En qualsevol cas, aquesta informació pot ser accessible a través de l’exercici del 

dret d’accés. 

 

2.15. Article 24.2 

En relació amb aquest precepte, el qual defineix la “informació sol·licitada amb 

més freqüència” com aquella que s’ha demanat tres o més vegades durant un any 

per persones diferents, sempre que les sol·licituds s’hagin estimat totalment i 

tinguin per objecte el mateix assumpte o matèria.”, l’OAC fa dues aportacions: (i) 

proposa incloure-hi en l’objecte de la definició la informació facilitada en 

estimacions parcials, que també s’hauria d’entendre que es tracta d’informació 

subjecta a publicitat activa; i (ii) considera que el terme “matèria” és un concepte 

jurídic dotat d’un alt grau d’indeterminació en aquest context. 

 

S’estima l’aportació. En conseqüència, es proposa modificar el precepte en el 

sentit següent: 

 

2. S’entén, en tot cas, que una informació és sol·licitada de manera freqüent quan 

sigui demanada en sol·licituds d’accés presentades 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, sempre que les 

sol·licituds hagin estat estimades totalment i tinguin per objecte el mateix 

assumpte o matèria.  

 

Per coherència, es proposa que una previsió similar a la de l’article 24 es prevegi 

per a les Administracions locals, per la qual cosa seria bo incorporar un nou article 

(consecutiu a l’actual article 36), amb el redactat que segueix: 

“Article X 

Publicació de la informació pública sol·licitada amb més freqüència 

 

1. Als efectes de la lletra m) de l’article 8.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

les Administracions locals han de publicar la informació pública demanada de 

manera freqüent. 

 

2. 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.” 
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2.16. Ampliació de les obligacions de publicitat activa dels ens locals 

Genèricament l’OAC recomana valorar la possibilitat d’ampliar més les obligacions 

de publicitat activa dels ens locals. Concretament, proposa introduir les previsions 

següents: 

(i)  la publicació dels actes administratius revisats mitjançant un procediment de 

declaració de lesivitat o revocació, en coherència amb el que hem exposat 

anteriorment en referència a l’Administració de la Generalitat. Aquest extrem 

ja ha estat valorat i estimat a l’aportació 2.11, per la qual es decideix modificar 

l’article 29.5 del Projecte de decret. 

 

(ii)  la publicació del responsable del contracte, en concordança amb els articles 

del projecte de reglament dedicats a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya.  Aquesta aportació ja ha estat  valorada, i desestimada, en 

l’aportació 2.14 anterior. 

 

(iii) la definició del concepte “informació sol·licitada amb major freqüència” als 

efectes del món local, ja que la versió actual del text (article 24) només es 

refereix a l’Administració de la Generalitat. Aquesta proposta ja ha estat 

valorada i estimada en l’aportació 2.15 anterior. 

 

(iv)  la publicació del contingut íntegre dels acords (cal deixar clar que la publicitat 

en cap cas no es podrà limitar a extractes), sempre que l’ordenament jurídic 

no ho restringeixi i tret de les excepcions legalment previstes per a 

determinats òrgans col·legiats.  

 

 Estimació de l’aportació. Es modifica el text de l’apartat 4rt de l’article 29, en 

el sentit següent: 

 

4. Als efectes de l’article 8.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’han 

de publicar íntegrament les actes del Ple de les Administracions locals, així 

com els acords presos en les sessions del Ple de l’ens local, en de la resta 

d’òrgans col·legiats de les Administracions locals la Junta de Govern Local i 

els que prenen les entitats del sector públic indicant-ne la data, el número i el 

tipus de la sessió, el tipus de sessió a la que pertany, ordinària, extraordinària 

o urgent, i el número de la sessió, amb l’adopció prèvia de les mesures que 

correspongui per garantir el compliment de les normes sobre protecció de 

dades personals. 

Al respecte, cal tenir en compte la valoració de l’aportació 5.16, feta per 

l’Associació Catalana de Municipis. 
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(v)  la publicació de les dotacions econòmiques dels grups municipals. “Atès que 

la LTAIPBG (Llei 19/2014) no les menciona específicament entre els deures 

de publicitat activa, des de l’Oficina hem recomanat en diverses ocasions que 

s’incorporin previsions en aquest sentit a les disposicions administratives de 

caràcter general, per tal de garantir-ne la publicitat. “ 

  

Estimació de l’aportació. Certament, d’acord amb diverses resolucions de la 

GAIP i amb el seu criteri 1/2018, és clara l’obligatorietat de donar publicitat 

activa a les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals, d’acord 

amb l’article 15 de la Llei 19/2014, atès el seu interès públic inqüestionable.  

 

Per tant, es modifica el text de l’article 36.1, en el sentit que proposa l’informe 

emès per la GAIP i que té per objecte aquest mateix Projecte de decret. 

 

2.17. Article 26.4 

L’OAC destaca que mentre el precepte del Projecte de decret disposa que “La 

informació sobre l’organigrama de les entitats del sector públic local s’ha de 

publicar a la seu electrònica i/o portal de transparència d’aquestes entitats.”, l’art. 

5.1 de la Llei 19/2014, en canvi, exigeix que “La informació subjecta al règim de 

transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i els llocs webs dels 

subjectes obligats...” 

Estimació en essència de l’aportació.  

Certament l’article 5.1 de la Llei 19/2014 estableix literalment que “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.” 

Però també és cert i essencial tenir en compte que el punt 4rt del mateix article 5 

de la Llei 19/2014 estableix que el sistema integral d’informació i coneixement per 

mitjà del qual els subjectes obligats han de garantir la transparència de la 

informació, al qual es refereix l’apartat 2n de l’article, “es fonamenta en el Portal 

de la Transparència, que és l’instrument bàsic i general de gestió de documents 

públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència 

establertes per la Llei (i organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat), 

i en les seus electròniques o llocs web corresponents”.  

Alhora, l’apartat 6è de l’article prescriu, com a facultat, que “les administracions 

locals i la resta d’administracions i entitats poden crear llurs propis portals de 

transparència, l’accés al contingut dels quals s’ha de facilitar des del Portal de la 

Transparència de la Generalitat, d’una manera interconnectada i que faciliti la 

integració”. 
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Tot l’anterior conviu necessàriament amb el mandat que es conté a l’article 3.6 de 

la mateixa Llei 19/2014, segons el qual, “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, en compliment del que estableix aquesta llei”. Aquesta 

responsabilitat pròpia ha de ser posada en relació especialment amb cadascuna 

de les personalitats juridicopúbliques que conformen el sector públic de les 

diferents administracions territorials, així com amb les entitats privades que resten 

obligades, ex art. 3.4 de la Llei 19/2014, a complir deures de publicitat activa 

A raó de tot l’anterior, resulta necessari que el Projecte de decret aclareixi 

aquestes previsions legals, relatives als mitjans en què ha de publicar-se la 

informació, i ho faci amb caràcter general, és a dir, als efectes de la publicació 

activa de tots els continguts per part de tots els subjectes obligats. 

Per tant, s’opta per: 

(i) Eliminar l’apartat 4rt de l’article 26 

4. La informació sobre l’organigrama de les entitats del sector públic local s’ha 

de publicar a la seu electrònica i portal de transparència d’aquestes entitats. 

 

En el cas que no disposin de seu electrònica portal de transparència propi, s’ha 

de publicar en el portal de transparència de l’Administració matriu, amb la 

identificació dels alts càrrecs responsables, el seu perfil i trajectòria 

professional, i la identificació dels responsables de les unitats amb el nom, 

telèfon i correu electrònic de la unitat. 

 

(ii) Introduir un nou apartat (primer) als articles 11 i 25 del Projecte, que regulen, 

amb caràcter general, les “obligacions generals i forma de publicació” a la 

Generalitat i a les Administracions locals, respectivament. 

La informació a què es refereix el Títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

ha de ser accessible al Portal de la Transparència de Catalunya i a les seus 

electròniques i llocs web propis de les Administracions públiques. 

En cas que les Administracions públiques o de les entitats privades amb deures 

de publicitat activa creïn un portal de transparència propi, han de publicar en 

aquest portal propi la informació que han de fer pública d’acord amb el Títol II 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. El contingut dels portals propis ha de 

ser accessible des del Portal de la Transparència de Catalunya i a aquest efecte 

la unitat directiva competent en matèria de transparència a l’Administració de 

la Generalitat ha de facilitar la interconnexió i integració dels portals que es 

creïn amb el Portal de la Transparència de Catalunya. 
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En el cas que les entitats del sector públic de les Administracions públiques no 

disposin de seu electrònica, lloc web propi o portal de transparència propi, la 

informació s’ha de publicar en el portal de transparència de l’Administració 

pública de la qual en depenen o s’hi vinculen. 

 

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.  

 

2.18. Article 43.2 

En relació  a aquest precepte, que regula l’escalatge, l’OAC fa dues observacions: 

(i) D’una banda es fa referència a una “entitat diferent” dins de la mateixa 

administració, quan el concepte d’entitat porta a pensar en una persona 

jurídica diferent;  

 

(ii) De l’altra, “si el precepte està previst per a trasllats dins d’una mateixa 

administració pot resultar confusa l’expressió “resta d’Administracions 

públiques competent per a tramitar-la”.” 

Estimació de les aportacions:  

(i) Pel que fa a la primera observació, és cert que l’article 43.2. quan regula 

l’escalatge (derivació interna, dins d’una mateixa Administració), esmenta, 

a banda d’òrgans o unitats de l’Administració, també a les “entitats 

diferents”. Però, cal dir al respecte que: 

En primer lloc, aquesta referència no la incorpora el Projecte de decret, 

sinó que ja la preveu la Llei 19/2014 a l’article 30.1 (que regula l’escalatge 

o derivació interna).  

En segon lloc, per tant, entenem que aquí el terme “entitat diferent” es 

refereix sí a una entitat amb personalitat jurídica pròpia, depenent o 

vinculada a una administració territorial (és a dir, entitat del seu sector 

públic), però, d’acord amb el que s’ha dit a l’article 42.1 anterior del Projecte 

de decret, ha de ser una entitat del sector públic sense registre propi, als 

efectes d’aplicar-li l’escalatge o derivació interna (art. 30.1 Llei 19/2014 i 

43 Projecte) i no la derivació externa o entre administracions amb registre 

propi (art. 30.2 Llei 19/2014 i 42 del Projecte). 

En aquest sentit, i d’acord amb el precepte legal, l’apartat 1r de l’article 43 

de Projecte de decret, ja defineix que “s’entén que formen part d’una 

mateixa administració tant els seus òrgans i unitats administratives com 
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també els organismes públics i entitats del sector públic dependents o 

vinculades que no disposin del seu propi registre electrònic.” 

Per tant, entenem adient modificar el precepte (apartat 2n de l’article 43 del 

Projecte) per tal de reflectir-hi aquest raonament amb més precisió. 

(ii) La segona observació s’estima d’acord amb l’aportació 2.3 anterior, 

(“denominació de les unitats d’informació o l’òrgan corresponent en la resta 

d’Administracions públiques”) 

 

De l’anterior, es proposen les modificacions següents a l’article 43: 

 

Escalatge Derivació interna de les sol·licituds  

 

1. Als efectes de la derivació interna prevista a l’article 30.1 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, s’entén que formen part d’una mateixa administració tant els seus 

òrgans i unitats administratives, com també les entitats del seu sector públic que 

no disposin de registre electrònic propi. 

 

2. La derivació interna de la sol·licitud d’accés correspon efectuar-la a la unitat 

d’informació que l’hagi rebuda, que l’ha d’adreçar a la unitat d’informació 

competent en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la data en què la 

sol·licitud hagi entrat en el registre electrònic de l’administració, i informar de quina 

és aquesta data. 

 

En aquests casos, la derivació s’identifica amb el terme escalatge. 

 

La unitat d’informació que hagi rebut la sol·licitud ha de declarar-se incompetent 

per tramitar-la, i comunicar la derivació interna a la persona sol·licitant dins del 

termini de cinc dies hàbils següents a la tramesa de la derivació, amb indicació de 

quin és la unitat d’informació competent per a tramitar la sol·licitud i del nom, 

cognoms i dades de contacte de la persona responsable. 

 

En aquest supòsit, el termini per resoldre la sol·licitud s’inicia des de la data en la 

qual la sol·licitud ha entrat en el registre electrònic de l’administració, sense que 

el tràmit de la derivació interna en cap cas suspengui el termini per resoldre. 

 

3. En els casos en els quals la sol·licitud d’accés a la informació s’adreci a un 

òrgan, unitat o entitat que disposa només d’una part de la informació sol·licitada, 

s’ha d’estar al que disposa l’article 44 d’aquest Reglament. 

 

4. A l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els articles 27.3 i 30.1 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, quan la sol·licitud d’accés s’adreci a un departament 
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o entitat incompetent per resoldre-la a raó de la matèria, la unitat d’informació 

d’aquest departament o entitat l’ha d’adreçar a la unitat d’informació del 

departament o entitat competent per resoldre-la en el termini de cinc dies hàbils a 

comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat en el registre electrònic de 

l’administració, i informar de quina és aquesta data. 

 

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, En el cas la unitat d’informació que 

rep la sol·licitud no conegui quin és l’òrgan, unitat o entitat de la mateixa 

administració que disposa la informació sol·licitada, ha de derivar la sol·licitud en 

el termini de cinc dies hàbils a la unitat directiva de l’Administració de la Generalitat 

competent en matèria de transparència, per tal que aquesta decideixi en un termini 

de cinc dies hàbils a quina unitat d’informació de la mateixa administració 

correspon la competència per tramitar la sol·licitud. 

 

2.19. Article 48 (identitat del sol·licitant) 

L’OAC destaca que l’article 31.3 de la Llei 19/2014, en regular el trasllat de la 

sol·licitud d’accés a tercers afectats, estableix que “no és obligatori revelar la 

identitat del sol·licitant”, sense que prohibeixi aquesta revelació.  

 

En relació amb això, recomana:  

 

(i)    permetre al sol·licitant poder oposar-se a la revelació de la seva identitat a 

terceres persones; i  

 

(ii)  preveure la possibilitat que els sol·licitants puguin desistir de la seva 

pretensió davant del risc de revelació. 

 

Estimació de l’aportació (i) anterior.  

 

Tenint en compte que la llei estableix al respecte una mera facultat de revelació, i 

no una prohibició, d’acord amb la doctrina de la GAIP, és recomanable no revelar 

la identitat del sol·licitant quan aquest sigui persona física (R. Reclamació 

75/2016). 

 

En el dictamen 4/2016 de la GAIP expressament s’indica que el precepte legal 

(art. 31), tanmateix, no dóna resposta al que succeeix si els tercers afectats 

compareixen efectivament i volen conèixer la identitat de la persona que sol·licita 

la informació. “Aleshores són d’aplicació les normes generals del procediment 

administratiu”: L’article 82.1 de la nova Llei 39/2015,  (audiència a les persones 

interessades), remet a tots els límits previstos a la llei 19/2014 quan disposa que 

“un cop instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la proposta 

de resolució, s’han de posar de manifest als interessats o, si s’escau, als seus 
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representants, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les limitacions previstes 

si s’escau a la Llei 19/2013, de 9 de desembre”. “Encara que es pugui oposar com 

a possible límit el dret a la protecció de dades personals de la persona que sol·licita 

l’accés a la informació, la seva ponderació amb el dret de l’interessat (...) a accedir 

a tot l’expedient portarà normalment a admetre que pugui conèixer la identitat 

d’aquella, atès el pes que en aquesta ponderació ha de tenir el dret de defensa 

del tercer afectat, que és el que fonamenta el dret reforçat dels interessats a 

accedir a tot l’expedient i que pot veure’s limitat de manera injustificada si se li 

oculta la identitat de qui vol obtenir la informació la difusió de la qual el pot 

perjudicar;”   

 

Afegeix la GAIP que “Només en casos excepcionals, en què el sol·licitant demani 

que no es comuniqui la seva identitat i aporti algun element que permeti 

fonamentar-ho podrà l’Administració que tramita el procediment, de forma 

motivada, denegar l’accés a la seva identitat i garantir-ne l’anonimat”. (p. ex., quan 

es tracti d’un treballador de l’entitat afectada i existeixi el risc que pateixi 

represàlies laborals arrel de la sol·licitud d’accés; represàlies que seran en tot cas 

molt més improbables que quan es formula una denúncia).  

 

Per tant, entenem adequat i necessari que la persona sol·licitant, en determinats 

casos justificats, en protecció d’interessos legítims propis, pugui al·legar situacions 

excepcionals en base a les quals pugui demanar expressament reserva de la seva 

identitat i, en conseqüència, l’Administració hagi de mantenir la confidencialitat. 

 

A aquets efectes, per tal d’informar el sol·licitant de la possibilitat d’oposar-se 

expressament a la revelació de la seva identitat davant de tercers, i permetre que 

consigni i justifiqui aquesta oposició expressa, es proposa introduir un text 

addicional en l’apartat 2n de l’article 48, de tal forma que quedi redactat com 

segueix: 

 

2. La unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions 

públiques ha d’informar a la/les persona/es sol·licitant/s, mitjançant comunicació, 

tant del trasllat de la sol·licitud a terceres persones afectades, com de la possibilitat 

d’oposar-se justificadament a la revelació de la seva identitat, així com i de la 

suspensió del termini per resoldre fins que s’hagin rebut les al·legacions o bé hagi 

transcorregut el termini de deu dies hàbils concedit a l’efecte. 

 

Desestimació de l’aportació (ii) anterior.   

 

Entenem que no cal preveure en el Projecte de decret la possibilitat que els 

sol·licitants puguin desistir de la seva pretensió davant del risc de revelació, atès 

que, a manca d’oposició expressa, és un risc assumit ex lege, en virtut del que 

disposa l’article 31.3 in fine de la Llei 19/2014; alhora, l‘article 94 de la Llei 39/2015, 
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de l’1 d’octubre, ja preveu i regula la facultat de desistiment de les sol·licituds en 

qualsevol moment del procediment, la qual cosa serà factible i conscient amb la 

comunicació que cal adreçar a la persona sol·licitant, d’acord amb la modificació 

de l’article 48.2 que acabem d’exposar.  

 

2.20. Article 48.1, tercer par. (substitució de la notificació individual) 

L’OAC planteja revisar la previsió del tercer paràgraf de l’apartat 1r de l’article, que 

preveu que “Excepcionalment i de forma motivada, es pot substituir la notificació 

individual per una publicació en el taulell d’anuncis o per una comunicació als 

representants dels col·lectius afectats, per al cas que les terceres persones 

afectades constitueixin un grup nombrós”, atès que no s’ajusta a les previsions 

legals perquè “la publicació substitutiva de la notificació individual únicament pot 

operar en els casos previstos legalment”. 

Diu l’OAC que “aquesta previsió de publicació en un tauler d’anuncis o “als 

representants dels col·lectius afectats” (expressions dotades, d’altra banda, d’un 

alt grau d’indeterminació), no s’ajusten a les previsions legals d’aplicació i 

esdevenen poc respectuoses amb els drets que puguin tenir aquestes terceres 

persones afectades i que han de fer poder valer en el procediment d’accés a la 

informació pública.” 

Estimació en part de l’aportació.  

Com indica l'article 45.1, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, “Els actes administratius han de ser 

objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 

procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 

competent.”  

Per tant, una norma reglamentària com és aquest Projecte pot determinar la 

substitució d’una notificació per una publicació. 

D’altra banda, l’article 5.2 de la mateixa Llei determina que “Les persones físiques 

amb capacitat d’obrar i les persones jurídiques, sempre que ho prevegin els seus 

estatuts, poden actuar en representació d’altres davant les administracions 

públiques”, per la qual cosa les Administracions poden adreçar-se a persones que 

representin les persones interessades o afectades. 

A la R. Reclamació 119/2016, en relació a una sol·licitud sobre controls o 

inspeccions d’ incompliments dels requeriments de salut pública per part 

d’establiments de restauració, la GAIP reconeix que el trasllat de la sol·licitud 

d’informació als establiments inspeccionats té “un caràcter molt massiu (són milers 

els bars i restaurants que hi ha a la ciutat de Barcelona)” i, per ser “per aquest 

motiu, materialment impossible de practicar el trasllat dins dels terminis previstos 
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legalment per resoldre les reclamacions davant la GAIP, aquesta Comissió va 

substituir el trasllat singularitzat per una consulta a les principals entitats 

representatives del sector (antecedent 15)” 

En aquest sentit, es modifica el text del precepte, per tal d’adaptar-lo millor a la 

normativa esmentada, i que queda redactat com segueix i, alhora, passa a ser un 

nou apartat de l’article (no apartat segon, diferenciat de l’apartat primer): 

2. En els casos en els quals la notificació individual a un elevat nombre de terceres 

persones esdevingui desproporcionada en relació amb els recursos materials i 

humans disponibles en cada cas, excepcionalment i de forma motivada, es pot 

substituir la notificació individual per una publicació en el taulellr electrònic de 

l’Administració pública competent o per una comunicació notificació als 

representants dels col·lectius, sectors o àmbits afectats, si s’escau. per al cas que 

les terceres persones afectades constitueixin un grup nombrós. 

2.21. Causes d’inadmissió (articles 51 i 53) 

En relació amb aquesta matèria l’OAC reitera les seves observacions fetes en el 

tràmit de participació ciutadana a l’esborrany del Projecte de decret, al juliol de 

2018, d’acord amb l’art. 69 de la Llei 19/2014:  

(i)  una norma de rang reglamentari no pot ampliar les causes d’inadmissió que 

preveu la LTAIPBG; i  

(ii)  cal justificar perquè la tasca complexa d’elaboració és desproporcionada o 

excessiva, i que el compliment de les obligacions  legals no pot estar 

condicionat pels mitjans humans o materials de què es doten les unitats. 

Estimació de l’aportació (i). L’article 53 resta eliminat, d’acord amb la valoració que 

s’ha fet de l’aportació núm. 1.9 anterior, presentada pel Síndic de Greuges. 

Desestimació de l’aportació (ii): En relació amb la complexitat d’elaboració i la seva 

justificació, aquesta Secretaria de Transparència i Govern Obert ha reiterat en 

diverses ocasions que: 

 

En efecte, la causa d’inadmissió de l’article 29.1 b) de la Llei 19/2014 cal que es 

fonamenti en la “complexitat” que ha de predicar-se de la tasca d’elaboració. I per 

tal de determinar l’abast del concepte “tasca complexa d’elaboració o 

reelaboració”, el text del Projecte ha acollit la doctrina de la GAIP (Reclamacions 

36/2015, 78/2017, 153/2017, 196/2017, 336/2017), que ha establert un indicis, la 

concurrència d’algun dels quals podria justificar la complexitat, sempre i quan la 

seva incidència sigui prou intensa i la seva concurrència motivada de manera 

suficient per l’Administració. En cas que només es faci valer un dels indicis la seva 

intensitat haurà de ser major que no pas quan concorri més d’un.  
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Així mateix, cal tenir clar que, la diferència dels límits, que protegeixen drets i 

interessos de terceres persones que cal valorar des d’un vessant jurídic, 

l’apreciació d’una causa d’inadmissió no requereix en cap cas efectuar una 

ponderació amb eventuals drets i interessos concurrents: «mentre que els límits 

legals són de configuració i conceptualització essencialment jurídiques, les causes 

d’inadmissibilitat solen tenir una definició bàsicament material» (Resolució GAIP 

78/2017). En aquesta línia, la Resolució de la GAIP de la reclamació 5/2015, d’11 

de febrer de 2015 ja va determinar, en relació amb la complexitat d’elaboració com 

a causa d’inadmissió de les sol·licituds, que: “Per determinar l’abast d’aquest 

concepte cal tenir en compte el context de la realitat dels instruments, mitjans i 

recursos d’emmagatzematge, gestió documental i tractament de la informació 

pública a les administracions contemporànies (...)”. La GAIP, a la R. 388/2017, 

expressament reconeix que “el bé jurídic protegit amb la causa d’inadmissió no 

són drets de terceres persones, sinó l’eficaç organització del treball de les 

administracions que poden així oposar-se a sol·licituds que la pertorbin. Doncs bé, 

precisament perquè el legislador ha posat a mans de l’Administració aquesta 

prerrogativa en detriment del dret d’accés li és exigible a l’Administració que sigui 

diligent a l’hora d’emprar-la (...)”. També la Resolució 102/2018, de 17 de maig 

afirma que “la complexitat de la tasca d’elaboració requerida, establerta com a 

causa d’inadmissió a tràmit a l’article 29.1 LTAIPBG, fa referència a qüestions 

eminentment pràctiques i de gestió de la informació, i no pas jurídiques com pretén 

el sindicat reclamant, de manera que el que cal és justificar i argumentar 

adequadament la complexitat de l’elaboració de la informació que es demana en 

el cas concret, i en això hi te incidència certament el tipus d’informació que es 

demana i el seu volum, però també les característiques pròpies de l’Administració 

que ha de preparar la informació, de manera que una mala gestió documental, 

deficiències d’organització o mancances de personal poden fer-li complexa 

l’elaboració de documentació que a d’altres organitzacions li resulti assumible 

preparar”. 

 

Aquests raonaments fonamenten la necessitat de comptar, per a poder justificar 

la complexitat en la tasca d’elaboració o reelaboració, amb una comparativa entre 

els recursos disponibles en el moment de tramitar la sol·licitud d’accés, i els 

necessaris per atendre-la.  

 

Així doncs, la declaració de recursos humans i materials esdevé una declaració 

objectiva que pretén ser una eina per motivar la causa d’inadmissió, en compliment 

exprés del mandat específic que es conté, per a aquests casos, a l’article 29.3 de 

la Llei 19/2014. Tot això, amb independència que, certament, sigui la resolució del 

procediment el moment en el qual cal palesar aquesta justificació. 
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2.22. Article 53.2 

L’OAC recomana revisar l’article 53.2 del Projecte de decret, dedicat a les causes 

d’inadmissió, específicament tenint en compte les previsions de la Llei 19/2014, 

que a l’article 2 determina que és informació pública l’elaborada per l’administració 

i també 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 aquesta llei. 

 

Estimació de l’aportació. L’article 53 resta eliminat, d’acord amb la valoració que 

s’ha fet de l’aportació núm. 1.9 anterior, presentada pel Síndic de Greuges. 

 

2.23. Article 54.7 

L’OAC entén que quan el precepte defineix la segregació escolar en relació amb 

la informació relativa al “procés d’admissió de l’alumnat”, és excessivament 

genèric, i que caldria revisar la totalitat de la previsió, que també pot ser confusa 

en altres punts. 

Estimació de l’aportació. Es considera modificar el text del precepte amb l’adició 

que s’assenyala tot seguit: 

7. Als efectes de la lletra e) de l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

i específicament en l’àmbit educatiu, s’entén que l’accés a la informació pública 

pot perjudicar els drets dels menors d’edat en la mesura en què, entre d’altres 

supòsits,  pugui afavorir la segregació escolar. S’entén que afavoreix la segregació 

escolar l’accés als resultats de les proves d’avaluació desagregades per nom del 

centre; a les dades relatives a la composició social i econòmica del centre; i o a 

les dades relatives al procés d’admissió de l’alumnat que puguin derivar en una 

relació ordenada de les preferències de la demanda a nivell de centre entre d’altra 

informació. 

 

2.24. Article 55.2 

Quan el precepte defineix als efectes del que preveu l’article 24.1 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, quines són dades personals merament 

identificatives fa al·lusió a “el nom i cognoms, el càrrec o lloc ocupat, cos i escala, 

les funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces, postal i electrònica, de 

contacte, referides a empleades i empleats públics, alts càrrecs i personal directiu 

del sector públic de les Administracions públiques.” L’OAC considera que “per a 

major seguretat jurídica seria convenient recollir expressament que quant al 

telèfon i les adreces de contacte es tracta de les professionals.” 

Estimació de l’aportació. Convé aclarir explícitament aquesta concreció i, per tant, 

es proposa la modificació següent: 
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2. Als efectes del que preveu l’article 24.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

són dades personals merament identificatives les consistents en el nom i 

cognoms, el càrrec o lloc ocupat, cos i escala, les funcions desenvolupades i el 

telèfon i les adreces, postal i electrònica, de contacte professional, referides a 

empleades i empleats públics, alts càrrecs i personal directiu del sector públic de 

les Administracions públiques. 

2.25. Article 56.1 

En aquesta aportació l’OAC planteja que la remissió que conté aquest article a 

instruccions o circulars per concretar l’òrgan competent per resoldre en cada cas 

contravé la referència a les “normes reguladores de l’organització administrativa” 

que l’article 32 de la Llei 19/2014  refereix. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

Tant l’article 32.1 a) Llei 19/2014 com l’art. 56.1, segon paràgraf, del Projecte de 

decret, determinen, amb caràcter normatiu, quin ha de ser l’òrgan competent per 

resoldre a l’Administració de la Generalitat: els òrgans superiors jeràrquics de les 

unitats que detenen la informació.  

 

A més, el Projecte concreta (afegeix) que “ha de tenir rang mínim de subdirecció 

general o assimilat, excepte en el cas dels centres educatius públics, en què la 

competència per resoldre correspon a la direcció del centre.”.  

 

Certament el precepte legal citat al·ludeix a que l’atribució de la competència als 

òrgans superiors jeràrquics s’entén feta “d’acord amb el que estableix les normes 

reguladores de l’organització administrativa” , per la qual cosa convé ometre la 

referència a les instruccions o circulars per a concretar aquesta atribució 

competencial en cadascun dels departaments o entitats. 

 

Per tant, cal donar una nova redacció a l’apartat primer de l’article 56 del Projecte, 

en el sentit següent: 

 

1. Als efectes de De conformitat amb laes lletraes a) i b) de l’article 32 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, mitjançant disposició normativa, instrucció o circular 

interna s’ha de concretar quin és l’òrgan competent per dictar la resolució 

d’estimació, desestimació o inadmissió de les sol·licituds d’accés a la informació 

pública., a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic l’òrgan competent 

per resoldre l’estimació, la desestimació o la inadmissió de les sol·licituds d’accés 

ha de ser l’òrgan superior jeràrquic dels serveis o unitats que disposen de la 

informació sol·licitada, i ha de tenir rang mínim de subdirecció general o assimilat, 

excepte en el cas dels centres educatius públics, en què la competència per 

resoldre correspon a la direcció del centre. 
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2.26. Article 56.4 

En la seva argumentació l’escrit d’aportacions es refereix a dos comentaris: 

 

(i) a què “la redacció de l’art. 56.4 del Projecte porta a pensar que es vol descriure 

de manera exhaustiva el contingut de la resolució. Per consegüent proposem 

que es valori si per a major seguretat jurídica no seria convenient incloure-hi 

també el contingut mínim que aquesta ha de tenir d’acord amb la LTAIPBG i la 

LPAC.” 

 

Estimació en essència de l’aportació. La finalitat del precepte no és la de 

descriure de forma exhaustiva el contingut de la resolució, sinó més aviat 

apuntar aspectes concrets que per al seva especial rellevància o caracterització 

han de ser tinguts en compte. Tanmateix, i per evitar la possible confusió 

apuntada per l’OAC, es proposa incloure en el text del precepte l’afegitó 

següent: 

 

4. Les resolucions de les sol·licituds d’accés, que en tot cas posen fi la via 

administrativa, han d’incloure, entre d’altres, els continguts següents: 

 

(ii) a què la lletra a), quan indica que la resolució ha d’incloure “Un peu de recurs 

en què s’indiqui que la resolució posa fi a la via administrativa, així com els 

recursos que procedeixen, l’òrgan davant del qual han de presentar-se i el 

termini per a interposar-los.”, l’OAC entén que l’expressió “els recursos” no 

abasta la “reclamació” especial davant la GAIP. 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

La redacció pretén incidir en la necessitat d’indicar, al peu de recurs, les vies 

impugnatòries aplicables, sense que sigui el seu objecte especificar quines són 

exactament, la qual cosa ja es detalla en el darrer paràgraf de l’apartat. Per 

tant, el terme “recursos” és emprat en aquesta lletra a) de forma genèrica i 

comprensiva també de la reclamació davant la GAIP, com a sinònim de “vies 

d’impugnació”.  

 

Aquesta interpretació és avalada pel mateix terme que utilitza, en concepció 

àmplia, l’article 40.2 de la Llei 39/2015, quan estableix que “Tota notificació s’ha 

de cursar dins del termini de deu dies a partir de la data en què s’hagi dictat 

l’acte, i ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa 

fi o no a la via administrativa, l’expressió dels recursos que siguin procedents, 

si s’escau, en via administrativa i judicial, l’òrgan davant el qual s’hagin de 
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presentar i el termini per interposar-los, sense perjudici que els interessats 

puguin exercir, si s’escau, qualsevol altre que considerin procedent”. 

 

En qualsevol cas, aquest precepte ha estat modificat arran de l’informe emès 

en relació al Projecte per la GAIP, arran del qual es modifica l’apartat 4rt de 

l’article 56 d’acord amb els suggeriments de la GAIP, en el sentit següent, que 

aclareix quines són les vies impugnatòries tot apujant l’actual darrer paràgraf 

de l’apartat 4rt com a part integrant, explicatiu, de la lletra a) (peu de recurs): 

 

4. Les resolucions de les sol·licituds d’accés, que en tot cas posen fi la via 

administrativa, han d’incloure, entre d’altres, els continguts següent: 

 

a) Un peu de recurs en què s’indiqui que la resolució posa fi a la via 

administrativa, així com els recursos que procedeixen, l’òrgan davant del qual 

han de presentar-se i el termini per a interposar-los. 

 

Pel que fa a la informació relativa als recursos que procedeixen, amb caràcter 

general s’ha d’indicar la possibilitat d’interposar un recurs potestatiu de 

reposició, una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública o un recurs en via contenciosa administrativa, llevat en el 

cas de les resolucions dictades per societats públiques, fundacions del sector 

públic i consorcis, el peu de recurs de les quals ha d’indicar la possibilitat 

d’interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 

la Informació Pública o un recurs davant la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

2.27. Article 56.5 (segon paràgraf) 

Aquest precepte estableix que quan comprovi la concurrència d’algun dels límits i 

es conclogui la seva prevalença sobre del dret d’accés, “l’òrgan competent ha de 

declarar d’ofici la nul·litat de l’acte presumpte estimatori contrari a l’ordenament 

jurídic, prèvia incoació del procediment de revisió corresponent.” 

 

Tanmateix, l’OAC oposa que atès que és l’art. 35.2 de la Llei 19/2014 el estableix 

expressament que 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 aquests casos el silenci no serà positiu, sinó negatiu), en 

aquest cas, per tant, si el silenci és negatiu, per imperatiu legal, no cal tramitar cap 

procediment de revisió.  

 

S’aporta com a fonament la STC 104/2018, de 4 d’octubre de 2018. 

 

Desestimació de l’aportació.  



 

56 
 

 

L’Informe jurídic preliminar actualitzat  (ASJ 90/2019) emès en data 3 de juliol de 

2019 per l’Assessoria jurídica del Departament d’Exterior, Relacions institucionals 

i Transparència en relació amb el Projecte de decret afirma que, en cas que es 

produeixi un silenci positiu contra legem, d’acord amb la doctrina de la Comissió 

Jurídica Assessora (Dictamen 311/2018), que el que ha de fer l’Administració és 

iniciar una via de revisió d’ofici. 

 

Per tant, quan el precepte diu que “En els casos en què concorri algun dels límits 

establerts a la Llei 19/2014 (...) l’òrgan competent ha de dictar una resolució 

desestimatòria expressa, parcial o total, de la sol·licitud d’accés.”, ha de ser 

interpretat com un deure sempre anterior a la producció del silenci, perquè si el 

silenci ja s’ha produït, “la via a seguir és la d’una posterior revisió d’ofici que hauria 

d’iniciar l’Administració en cas d’observar que l’objecte del dret d’accés estigués 

afectat per un límit i, per tant, es considerés que l’acte presumpte estimatori fos 

contrari a l’ordenament jurídic.”  

 

La Secretaria de Transparència i Govern Obert va acollir el parer de l’AJ i 

l’incorporà en el precepte (segon paràgraf de l’art. 56.5), que ha de mantenir-se, 

per tant, amb el text actual. 

 

2.28. Article 57.5 

Aquest precepte, en compliment del que preveu l’article 34.3 de la Llei 19/2014, 

preveu que “les unitats d’informació o òrgan corresponent en la resta 

d’Administracions públiques, han d’establir, amb els serveis jurídics que ostentin 

la representació jurídica del subjecte obligat, els mecanismes de comunicació i 

informació adients per tal de poder tenir coneixement fefaent, i amb la màxima 

celeritat, sobre la interposició o no d’un recurs contenciós administratiu contra una 

resolució estimatòria d’una sol·licitud d’accés de la seva competència, sobre si, en 

cas d’haver-se interposat aquest recurs, ha hagut o no petició de mesures 

cautelars de suspensió de la resolució estimatòria, i sobre si s’ha resolt aquest 

incident en el sentit de mantenir l’executivitat de la resolució estimatòria.” 

 

L’OAC fa una observació al respecte, segons la qual, l’article 48 de la Llei 29/1998, 

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, comporta 

que “la primera notícia de la interposició del recurs contenciós administratiu la 

tingui en general l’òrgan autor de la resolució impugnada i no els serveis jurídics 

que tenen la representació i defensa de l’ens públic corresponent”, per la qual cosa 

sembla suggerir que hagin de ser els òrgans autors de les resolucions impugnades 

(a l’Administració de la Generalitat, els departaments) els qui trametin, a les unitats 

o òrgans tramitadors de les sol·licituds d’accés, la informació relativa a l’existència 

i curs dels recursos contenciosos administratius. 
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Desestimació de l’aportació. A banda del que disposa la Llei 29/1998, aquesta 

Secretaria de Transparència i Govern Obert entén que, per a donar compliment a 

la Llei 19/2014 en aquets punt, és necessari que els serveis competents en matèria 

contenciosa a cada Administració pública subjecta al dret d’accés, ateses les 

seves competències específiques, siguin els responsables de centralitzar de forma 

unificada i coordinada la tramesa d’aquesta informació a les unitats responsables 

de la tramitació de les sol·licituds d’accés.  

 

Això sense perjudici de l’abast, dimensió i particularitats en l’estructura de 

cadascuna d’aquestes Administracions obligades pel dret d’accés.  

 

En aquest sentit, en estructures simples, la persona responsable o titular de les 

funcions jurídiques o de relació amb l’Administració de justícia podria coincidir amb 

la persona responsable de tramitar les sol·licituds d’accés; en canvi, en estructures 

administratives complexes com l’Administració de la Generalitat, les relacions de 

comunicació i tramesa d’informació es podrien canalitzar a través de les 

respectives Assessories jurídiques en cada departament. 
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3. AGÈNCIA DE TRANSPARÈNCIA DE l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

(AMB) 

3.1. Article 6 

L’AMB trasllada dues consideracions al respecte d’aquest article: 

i. es proposa incloure la referència a “responsables o coordinadors” per obrir 

el ventall dels càrrecs que poden ser considerats alts càrrecs o personal 

directiu, i per garantir així la inclusió dels “càrrecs que exerceixen funcions 

de gestió o d’execució de caràcter superior però que tenen denominacions 

diferents de les habituals a l’administració” 

 

ii. es proposa incloure que en els municipis de gran població, d’acord amb 

l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, el secretari general, l’interventor general, el titular de 

l’assessoria jurídica i el titular de l’òrgan de gestió tributària, tenen la 

consideració d’alts càrrecs. Així mateix, es proposa “fer extensiva aquesta 

condició per totes les administracions locals territorials d’àmbit 

supramunicipal (Àrea Metropolitana de Barcelona, Consells Comarcals i 

Diputacions)“. 

Desestimació de les aportacions. 

 

(i) L’article 4.2 de la Llei 19/2014 ja assenyala quines persones tenen la consideració 

d’alts càrrecs als efectes de la Llei de transparència, i a l’Administració local concreta 

que són “els representants locals i els titulars dels òrgans superiors i directius, d’acord 

amb el que estableix la legislació de règim local.” 

 

Per tant, el Projecte de decret, en aquesta mateixa línia, es refereix als “titulars” dels 

òrgans que exerceixen “funcions de gestió o execució de caràcter superior”. És la 

confluència d’aquests dos requisits o elements substantius (exercici d’aquestes funcions 

superiors, i la titularitat orgànica), i no només el primer (exercici de les funcions), el que 

determina el concepte.  

 

Aquest concepte, per tant, resta al marge de quina sigui la concreta nomenclatura o 

denominació dels càrrecs que empri cada corporació local, la qual cosa en garanteix un 

concepte unívoc substantiu, per tal d’assolir seguretat jurídica al respecte, que es basa 

en les funcions superior i en la necessària titularitat orgànica que exigeix la Llei. 

 

(ii) En una versió anterior del Projecte de decret, sotmesa al tràmit  de participació 

ciutadana el mes de juliol de 2019, ja es preveia, com a apartat segon de l’article 6, que 

“en els municipis de gran població tenen la consideració de personal directiu els 

coordinadors generals de cada àrea o regidoria, els directors generals i assimilats, el 
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titular de l’assessoria jurídica, el titular de l’òrgan de suport a la Junta de Govern Local, 

el secretari general, l’interventor general municipal i el titular de l’òrgan de gestió 

tributària.” 

 

Però en aquest tràmit de consulta de participació ciutadana  

l’Ajuntament de Barcelona va al·legar que en el seu Codi ètic i de conducta (que va ser 

aprovat com a disposició normativa de caràcter general), es regulen quins són els 

càrrecs que tenen la consideració d’alts càrrecs als efectes de la Llei 19/2014, i la 

regulació no coincideix completament amb la proposada en aquest article 6.2.“ 

 

En virtut d’aquesta aportació, amb la finalitat de procurar el respecte al principi 

d’autonomia local, i tenint en compte que l’article 4 de la Llei 19/2014 ja es remet, als 

efectes de la concreció del concepte d’alts càrrecs i directius, al que “estableix la 

legislació de règim local”, aquesta Secretaria va estimar eliminar aquest primer paràgraf 

de l’apartat 2n de l’article (relatiu a la concreció normativa del concepte en els municipis 

de gran població), i optà per limitar-se a recollir, que “Correspon a cada corporació local 

determinar, d’acord amb el seu reglament d’organització, els alts càrrecs i el personal 

directiu propi”, previsió oberta que, atesa l’heterogeneïtat d’ens locals, i de la necessitat 

d’acudir en cada cas a la normativa aplicable vigent, entenem que convé mantenir en 

els termes en què ha estat redactada. 

 

3.2. Article 10.3 (segon paràgraf) 

Es proposa, als efectes de poder controlar la possible existència de conflictes 

d’interessos, i d’acord amb la doctrina de la GAIP, incloure expressament la identificació 

(nom i cognoms) dels càrrecs directius a què fan referència els articles 3.2 i 15.2, de la 

mateixa manera que així ho preveu aquest propi Reglament en els articles 39 i 40, que 

preveuen la identificació nominativa dels membres dels òrgans de govern i la publicació 

de les seves retribucions. En tot cas, es suggereix incloure un tràmit d’audiència als 

interessats previ a la publicació d’aquesta informació per si concorren algunes de les 

causes previstes a l’article 24 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

La versió del Projecte de decret sotmesa a aquest tràmit d’audiència ja es feia 

referència, en el contingut de la declaració responsable, a la “denominació de la persona 

jurídica (i...) dels membres del seu òrgan de direcció o administració”. 

 

Textualment l’APDCAT, al seu informe d’Auditoria 1/2018 (p.14), menciona que ”A tall 

d’exemple, hi ha base jurídica per publicar al portal les dades personals que han de 

permetre a la ciutadania conèixer (...) la identitat de les persones físiques a les quals 

s’adjudica un contracte públic o s’atorga una subvenció.” D’això podem desprendre un 

prevalent interès públic per a conèixer la identitat d eles persones físiques que 
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assumeixen funcions directives en entitats privades que desenvolupen serveis públics o 

reben fons públics, d’acord amb els articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014. 

 

Encara més específicament la GAIP en la R. 351/2017, reconeix el dret d’accés a la 

identitat dels càrrecs directius d’empreses privades gestores de serveis públics, amb 

fonament en art. 3.2 Llei 19/2014. Conclou que l’interès públic ha de prevaldre sobre el 

privat en aquets cas, i que, per tant, la identitat d’aquestes persones, atès el seu càrrec, 

no forma part de la intimitat: “la retribució s’ha d’acompanyar de la identitat: “càrrec 

directiu” té un component innegablement personal o subjectiu, ja que el càrrec és 

indestriable de la persona que l’ocupa, de manera que quan l’incís final de l’article 3.2 

estableix l’obligació d’informar sobre les retribucions dels càrrecs directius, aquesta 

informació ha de ser referida al que perceben les persones físiques titulars d’aquests 

càrrecs, identificades amb el seu nom i cognoms”, de tal forma que “l’autorització legal 

d’accés (...) comporta que no siguin invocables drets privats oposables a l’accés. 

 

Per tant, s’acull la proposta de millorar o aclarir la redacció del precepte, en el sentit de 

referir-se explícitament a la necessitat d’identificació amb noms i cognoms, per la qual 

cosa el precepte para a tenir la redacció següent: 

 

La declaració responsable ha de contenir la informació relativa a 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 

inclosa en els articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el nom, cognoms 

i càrrec dels membres del seu òrgan de direcció o administració, i de les retribucions 

percebudes per cadascun. 

 

La finalitat que pretén assolir un possible tràmit d’audiència als efectes de ponderar una 

limitació en la publicació de dades personals entenem que és garantida en la pròpia 

declaració responsable, on es poden fer constar els interessos o circumstàncies que 

poden oposar-se a la difusió de la informació a comunicar. 

 

3.3. Article 10.4 

El precepte prescriu que “ L’Administració o entitat del sector públic ha de fer públiques 

en el Portal de la Transparència de Catalunya les retribucions que li hagin estat 

comunicades d’acord amb aquest article.” 

L’AMB afirma al respecte que “té sentit que aquest article, que és d’aplicació a tots els 

subjectes obligats, tingui un redactat més obert que incorpori expressament la 

possibilitat de vehicular la publicació d’aquesta informació a través de les seus 

electròniques i/o portals de transparència de l’administració o entitat del sector públic a 

qui correspongui publicar-ho.” 
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Estimació en essència de l’aportació.  

L’article 5.1 de la Llei 19/2014 ja estableix expressament que “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.” L’apartat 

6è de l’article legal referit afegeix que “El Portal de la Transparència i els portals que 

eventualment es creïn (...) han de contenir l’enllaç de les seus electròniques de les 

administracions públiques o entitats corresponents”. En aquets sentit, la mateixa AMB 

reconeix expressament que “la implementació de les obligacions de publicitat activa 

establertes a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’ha realitzat a través de les seus 

electròniques i/o els portals de transparència de les administracions i entitats del sector 

públic obligades que, al seu torn estan interconnectats amb el Portal de la Transparència 

de Catalunya” 

Les previsions legals al respecte dels llocs on cal publicar la informació, així com 

l’exigència de llur interconnexió amb el Portal de la Transparència de Catalunya, 

entenem que fa innecessari fer al·lusió expressa en cada moment a la necessària 

publicació de continguts també en les seus electròniques llocs webs o portals de 

transparència que eventualment es creïn.  És per això que el Projecte de decret, al llarg 

del seu articulat, fa referència única expressa al Portal de la Transparència de 

Catalunya. 

En qualsevol, s’estima en essència l’aportació perquè: 

(i)  per tal d’aclarir aquest aspecte amb caràcter general, tal i com s’ha conclòs en la 

valoració de l’aportació 2.17 anterior (de l’Oficina Antifrau), ha estat introduït un nou 

precepte (art. 11.6 –i 25.6 en l’àmbit local-) per tal d’aclarir els mitjans en què ha de 

publicar-se la informació, i ho faci amb caràcter general, és a dir, als efectes de la 

publicació activa de tots els continguts per part de tots els subjectes obligats. 

(ii)  per tant, entenem necessari, d’acord amb això, modificat el redactat de l’art. 10.4 

del Projecte, en el sentit següent: 

4. Les Administracions públiques o entitat del sector públic ha de fer públiques, 

d’acord amb l’article 11.6 d’aquest Reglament, en el Portal de la Transparència de 

Catalunya les retribucions que li hagin estat comunicades d’acord amb aquest 

article. 

3.4. Articles 14 i 28 

L’AMB proposa fer un títol més inclusiu dels articles 14 i 28 per tal que incloguin els 

alts càrrecs i personal directiu tant de l’administració com del sector públic de la 

Generalitat i dels Ens locals, respectivament. 

Estimació en essència de l’aportació i, en conseqüència, d’acord amb l’aportació 2.1 

anterior, es modifiquen els títols dels dos articles de referència, en el següent sentit: 
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Article 14 

Alts càrrecs i personal directiu de les entitats del sector públic 

Article 28 

Informació relativa als Alts càrrecs i al personal directiu de les entitats del sector 

públic local 

3.5. Nou article (32 bis) 

En el seu escrit d’aportacions l’AMB apunta que no es preveu en el Projecte de decret 

un article homòleg a l’article 19 (planificació i programació) per l’administració local, 

per la qual cosa es proposa la seva incorporació en un nou article, seguint l’article 32 

del Projecte de decret. 

Estimació de l’aportació. S’inclou un nou precepte, just després de l’actual article 32 

del Projecte de decret, amb el següent text (idèntic al text de l’article 19 del Projecte 

de decret): 

Article X 

1. Als efectes de l’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’ha de publicar 

la documentació relativa a l’elaboració, aprovació i execució dels plans i programes. 

Aquesta informació ha d’incloure, entre d’altres, les avaluacions prèvies, els informes 

de seguiment i les avaluacions ex post.  

2. Als efectes de l’article 12.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’haurà 

d’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.  

3.6. Article 26.4 

D’acord amb el criteri de l’AMB, la redacció de l’article pot portar a confusió, ja que 

sembla que “la identificació dels alts càrrecs responsables, el seu perfil i trajectòria 

professional, i la identificació dels responsables de les unitats amb el nom, telèfon i 

correu electrònic de la unitat” només s’hagi de publicar si les entitats del sector públic 

local no disposen de seu electrònica i/o portal de transparència i publiquin el seu 

organigrama en el portal de transparència de l’Administració matriu.  

Per evitar la confusió, es proposa un redactat alternatiu que clarifica que aquesta 

informació s’ha de publicar independentment de si es publica a la seu electrònica i/o 

portal de transparència de les entitats del sector públic local o al portal de 

transparència de l’Administració matriu. 

Estimació de l’aportació.  
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D’una banda, els continguts i dades a publicar en aquets item en relació al sector 

públic local ja es defineixen en qualsevol cas a l’apartat 3r de l’article 

De l’altra, d’acord amb l’Aportació 2.17 anterior anterior (de l’Oficina Antifrau), ha estat 

introduït un nou precepte (art. 11.6 –i 25.6 en l’àmbit local-) per tal d’aclarir els mitjans 

en què ha de publicar-se la informació, i ho faci amb caràcter general, és a dir, als 

efectes de la publicació activa de tots els continguts per part de tots els subjectes 

obligats. I en conseqüència, ha estat eliminat aquest article 26.4 del Projecte. 

3.7. Article 27.3 

Pel que fa als convenis, acords i pactes de naturalesa funcionarial, laboral o sindical, 

i amb la finalitat d’ evitar confusions pel que fa a la seva vigència, l’AMB proposa 

incloure les dates de les eventuals pròrrogues i especificar si mantenen o no la seva 

vigència. 

Desestimació de l’aportació. El primer paràgraf de l’article 27.3 in fine ja especifica 

que els convenis pactes i acords a publicar han d’estar “vigents”, per la qual cosa, 

l’objecte d’aquest deure de publicitat activa ja té com a requisit, en tot cas, la condició 

de vigència dels instruments publicats. 

3.8. Article 41 

Per tal de garantir la indemnitat dels sol·licitants d’informació pública, l’AMB proposa 

afegir un punt 4 a l’article 41 del Projecte de decret, que permeti l’establiment de 

“procediments específics per a la tramitació de sol·licituds d’accés a informació 

pública respecte d’aquells peticionaris que desitgin preservar la seva identitat”. 

Estimació en essència de l’aportació. 

Aquesta aportació, i la seva finalitat garantística de protecció a la persona sol·licitant, 

s’ha de posar en connexió amb l’aportació 2.19 anterior, en què l’OAC, en relació 

amb l’article 48 del Projecte de decret (identitat del sol·licitant) recomana permetre al 

sol·licitant poder oposar-se a la revelació de la seva identitat a terceres persones.  

Aquesta Secretaria estima aquesta aportació, en entendre adequat i necessari que 

la persona sol·licitant, en determinats casos justificats, i en protecció d’interessos 

legítims propis, pugui al·legar situacions excepcionals en base a les quals pugui 

demanar expressament reserva de la seva identitat i, en conseqüència, 

l’Administració hagi de mantenir la confidencialitat.  

I a aquets efectes, per tal d’informar el sol·licitant de la possibilitat d’oposar-se 

expressament a la revelació de la seva identitat davant de tercers, i permetre que 

consigni i justifiqui aquesta oposició expressa, s’ha proposat introduir un text 

addicional en l’apartat 2n de l’article 48, de tal forma que quan la unitat d’informació 

hagi d’informar a la/les persona/es sol·licitant/s, mitjançant comunicació, del trasllat 
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de la sol·licitud a terceres persones afectades, també hagi d’oferir la possibilitat 

d’oposar-se justificadament a la revelació de la seva identitat. 

Per tant, a través de l’estimació de l’aportació 2.19 de l’OAC, i la modificació 

conseqüent de l’article 48, entenem que l’interès i objecte pretesos en l’aportació de 

l’AMB queden satisfets i garantits. 

3.9. Article 54 

Després d’una exposició acurada en relació amb la informació pública derivada de la 

contractació pública i especialment en relació amb les ofertes presentades pels 

licitadors, l’AMB apunta que les ofertes són secretes només “fins el moment 

d’obertura de les proposicions” (article 139.2 Llei 9/2017, de contractes del sector 

públic), així com a  la possibilitat que els licitadors puguin designar com a confidencial 

una part de la seva oferta, atesos els secrets industrials, tècnics o comercials 

aplicables (art. 133 de la mateixa Llei 9/2017 i Informe 11/2013 de la Junta consultiva 

de contractació). 

Ateses les inèrcies tendents a denegar l’accés a aquest tipus d’informació, l’AMB fa 

dues propostes amb la finalitat de crear estímul i garantia de transparència i de vèncer 

aquestes resistències: 

(i) incorporar al redactat del Projecte de decret una referència específica a 

l’accés als expedients de contractació (ofertes incloses) en el següent sentit:  

“les proposicions presentades a una licitació administrativa són informació 

pública a partir de la seva apertura i, per tant, susceptibles d’accés des 

d’aquest moment per persona sol·licitant d’informació, sense perjudici de 

l’eventual concurrència de límits que restringeixin aquell.” 

 

(ii) aclarir la interpretació del possible límit referent als secrets comercials o 

interessos comercials com a “drets privats legítims”, i a aquest efecte es 

proposa introduir un nou punt (8è) en l’article amb el següent text: “Als efectes 

de la lletra f) de l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, es 

consideren, en tot cas, drets privats legítims, els interessos comercials o la 

informació que pugui afectar la competència lleial entre empreses així com 

aquella informació que tingui un gran valor per les empreses o suposi un actiu 

d’importància perquè sigui conseqüència d’inversions en investigació, de 

coneixements adquirits per l’experiència o perquè tingui un valor estratègic 

especial enfront als seus competidors o representi una determinada forma de 

gestió empresarial.” 

Desestimació de l’aportació (i). L’objecte del text proposat incideix en el concepte 

d’informació pública (ofertes presentades en procediments de contractació pública), 

i no pas en els límits eventualment aplicables a aquesta informació.  
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A més, i d’acord amb l’article 2 b) de la Llei 19/2014, informació pública ho és 

l’elaborada per l’Administració o la que es troba en el seu poder com a conseqüència 

de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, per la qual cosa no pot dubtar-

se, i per tant entenem que no és necessari expressament recollir-ho en un instrument 

normatiu, el fet que les ofertes contractuals, des del moment en què són en mans de 

les administracions, són informació pública. Altra cosa és que, amb caràcter previ a 

la seva obertura, sigui aplicable un deure específic de secret, en virtut d’alguna de 

les confidencialitats específicament previstes per una disposició sectorial amb rang 

de llei (en aquest cas, arts. 133 i 139.2 Llei 9/2017). 

El fet que la Direcció General de Contractació pública no s’hagi pronunciat al 

respecte, esdevé determinant per a desestimar aquesta aportació. 

Estimació en essència de l’aportació (ii).  

La GAIP, en els seus Dictàmens 3/19 i 1/2016 tracta el límit relatiu als interessos 

econòmics i comercials recollit a l’article 14.1.h de la llei estatal bàsica 19/2013 que, 

tanmateix, no reprodueix la llei catalana de transparència, però que és igualment 

d’aplicació (R. 87/2017, 241/2017). 

Aquest “es tracta d’un límit estretament vinculat al dret de la competència i a la 

llibertat d’empresa emparada per l’article 38 de la Constitució, que també ve sent 

tradicionalment aplicat a l’exercici del dret d’accés als expedients pels propis 

interessats, a part de recollit expressament a l’article 41.2.b de la Carta de Drets 

Fonamentals de la Unió Europea. No pot ser, per tant, ignorat per les administracions 

catalanes”; “el principal objectiu d’aquest límit és impedir atemptats contra la 

competència o les posicions en les negociacions, i podria operar en relació amb 

informació que contingui dades sobre procediments de producció, estratègies 

comercials, llistes de clients, etc.” 

En conseqüència, val la pena que el Projecte de decret es refereixi a l’objecte 

d’aquest límit previst a la Llei estatal, i es proposa introduir un nou apartat 8è 

(penúltim), amb el següent redactat: 

8. Als efectes del que preveu la lletra f) de l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’entén que l’accés a la informació pública perjudica els drets privats 

legítims quan, entre d’altres casos, comporti un dany per als interessos econòmics o 

comercials legítims, de tal manera que afecti la llibertat d’empresa o la competència 

lleial entre les empreses amb motiu del valor estratègic especial de la informació de 

forma prevalent a l’accés a la informació pública. 

Aquesta valoració ha de posar-se en relació amb la valoració de l’aportació 8.1 del 

tràmit d’informació pública d’aquest Projecte de decret. 

3.10. Nova DA 2a 
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D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 19/2014 (necessitat d’elaborar 

un pla de formació per part de l’Administració de la Generalitat, en col·laboració amb 

entitats associatives dels ens locals),  l’AMB considera adient que el Projecte de 

decret contempli un “precepte referent a la necessitat que les diferents 

administracions públiques (locals i autonòmica) elaborin i aprovin anualment un 

programa específic de formació per a tots els servidors públics (inclosos els alts 

càrrecs), amb els continguts previstos en la Llei 19/2014 i desenvolupats en el present 

reglament.” 

Desestimació de l’aportació. Aquesta Secretaria de Transparència i Govern Obert 

comparteix en la importància del mandat legal consistent en la formació dels servidors 

públics en matèria de transparència i accés a la informació. 

Tanmateix, també entenem que el deure d’aprovar un programa específic en aquest 

sentit queda al marge de l’objecte de regulació d’aquest Projecte de decret, que 

desenvolupa la Llei 19/2014 tan sols de forma parcial, en relació directa amb la 

interpretació i desenvolupament normatiu dels deures de publicitat i del dret d’accés 

(Títols II i III). 

3.11. Nova DA 3a 

L’AMB també entén necessari que el Projecte reflecteixi l’existència del règim 

sancionador previst a la Llei 19/2014, com a garantia del compliment de les 

obligacions de transparència i per reforçar el deure dels subjectes obligats, per tal de 

fomentar la seva aplicació davant de possibles incompliments. A aquests efectes es 

proposa una nova DA 3a, que es remeti a les previsions del Projecte de decret en 

relació amb el règim sancionador. 

Desestimació de l’aportació. Al marge de reconèixer que el contingut del Projecte, 

com a concreció i desenvolupament dels deures de publicitat activa i dels deures 

inherents a l’exercici del dret d’accés, constitueix un referent normatiu d’obligada 

observança a l’hora d’interpretar i determinar l’aplicació de les infraccions previstes i 

sancionades al Capítol II del Títol VII, aquesta Secretaria entén que una referència al 

règim sancionador esmentat, com es proposa, escapa de l’objecte que el Projecte de 

decret pretén regular.  
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4. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

4.1. Observació general relativa al Capítol II del Títol II (publicitat activa a les 

Administracions locals) 

S’observa que en aquests preceptes es trasllada per als ens locals el contingut de la 

regulació que el Reglament fa per a la Generalitat de Catalunya, la qual cosa ocasiona 

la reiteració de les regulacions i genera algunes discordances per als ens locals: molts 

articles (per exemple el 13.7 o 27.5) “reprodueixen la regulació i reiteren definicions 

terminològiques que podrien regular-se en un únic article, perquè haurien de ser 

coincidents entre les diferents administracions (Generalitat i ens locals)”. 

Estimació de l’aportació. Efectivament el Capítol I del Títol II té per objecte regular els 

deures de publicitat activa de l’Administració de la Generalitat, i el Capítol II del mateix 

títol, els de les Administracions locals.  

 

Ens remetem a la valoració efectuada en relació amb l’aportació 2.2 de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya. 

 

4.2. Article 26 

S’aconsella que els apartats 2 i 3 d’aquest article (estructura dels ens locals i del seu 

sector públic, respectivament) tinguin una redacció paral·lela (amb el mateix abast o 

previsions de contingut): “la redacció de l’apartat 2 fa referència als òrgans de les 

estructures administratives, sense fer esment als òrgans de govern, mentre que 

l’apartat 3 disposa que les entitats del sector públic local han d’identificar els “òrgans 

col·legiats de govern” i no fa esment a informar respecte de l’organització 

administrativa. 

Estimació de l’aportació: 

Es modifica l’apartat 2n per incloure una referència als òrgans de govern: 

2.Als efectes de la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que la informació relativa a l’estructura organitzativa inclou: la identificació 

amb nom i cognoms de les persones titulars dels òrgans administratius de les 

estructures administratives corresponents i dels òrgans de govern, el seu perfil i 

trajectòria professional, el telèfon i el canal electrònic de contacte professional. 

D’altra banda, s’estima incorporar les referències a l’organització administrativa al 

sector públic local, d’acord amb l’aportació 1.3 anterior. 

4.3. Article 29 

En relació a aquets precepte, sobre la publicitat d’actuacions de rellevància jurídica, 

es fan els comentaris següents: 
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(i) S’apunta la dificultat tècnica en el compliment d’actualitzar el catàleg de tots 

els procediments administratius, per la qual cosa es demana una moratòria de 

l’entrada en vigor d’aquest article. 

 

(ii) Es mostra crítica amb l’ús de conceptes jurídics indeterminats (incidència en 

domini públic” o “raons d’interès públic” o “rellevància pública” ), a  més s’inclou 

l’expressió “entre d’altres”, que no es precisa. 

 

(iii) La confidencialitat (anonimització) que requereix la publicació de tots els 

acords presos en les sessions del ple i junta de govern local pot alterar el 

funcionament de les corporacions locals perquè no sempre es podrà garantir 

la confidencialitat d’origen.  

 

(iv) Cal evitar la duplicitat de publicació de continguts que comporta el règim de 

transparència amb la publicació a les seus electròniques de les actes dels 

òrgans col·legiats en seus electròniques (Llei 29/2010) 

Desestimació de les aportacions: 

(i) És la lletra e) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, la que imposa ex lege la 

publicitat del catàleg actualitzat de tots els procediments administratius. 

 

A més, aquesta publicitat tan sols exigeix indicar quins tràmits integren un 

procediment i la documentació que s’ha d’aportar en cada tràmit, tot indicant 

o informant de la seva disponibilitat en format electrònic i el sentit del silenci i 

recursos, per la qual cosa la dificultat tècnica és relativa o assumible.  

 

En qualsevol cas, aquesta Secretaria entén improcedent que el Projecte de 

decret prevegi una moratòria o vacatio legis per a les Administracions locals 

perquè, tal i com es fonamenta en les memòries que acompanyen aquest 

Projecte, l’objecte del qual no consisteix en generar obligacions noves, 

diferents a les ja previstes (i vigents) a la Llei 19/2014, sinó que es limita a 

concretar-les, aclarir-les o desenvolupar-les. Per tant, les obligacions en 

matèria de transparència i accés a la informació pública per  atots els subjectes 

obligats es troben previstes ex lege i, per tant, e stroben en vigor i són ja 

exigibles.  

 

(ii) Entenem que el Projecte de decret té com a missió facilitar la interpretació i 

aplicació dels conceptes que maneja la Llei 19/2014. Tanmateix, però, aquesta 

interpretació no pot ser detallada fins al punt d’excloure un marge d’apreciació, 

la qual cosa no seria possible, perquè a aquest efecte esdevé necessari tenir 

en compte el concret context d’aplicació en cada cas, en virtut de l’autonomia 

local.  
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En relació amb això, les pautes o guies interpretatives que pretén oferir el 

Projecte de decret no poden en cap cas representar un numerus clausus dels 

efectes interpretatius dels conceptes legals, que han de ser aplicats a la llum 

de la normativa sectorial aplicable en cada cas. 

 

(iii) El fet que no sempre es pugui garantir la confidencialitat d’origen no pot ser 

impeditiu de la necessària publicació, d’acord amb la Llei 19/2014, de tots els 

acords presos en les sessions del ple i junta de govern local, atès que és 

inqüestionable la seva rellevància jurídica especial, exigida per l’art. 8.1 c) de 

la Llei 19/2014; publicitat que, a més, ve exigida per altres normes, com ara la 

Llei 29/2010. El mateix succeeix, per exemple, en matèria de contractació 

pública. 

 

(iv) La publicitat exigida per la Llei 29/2010 no és incompatible ni redundant amb 

la que es deriva del règim de transparència, ans el contrari: la publicació 

d’acord a les seus electròniques ha d’enllaçar-se amb la publicitat als 

corresponents portals de transparència, d’acord amb l’article 5 de la Llei 

19/2014. 

4.4. Article 36 

Atès que l’article preveu que el compliment de l’obligació de publicar la informació 

relativa a subvencions i ajuts atorgats es faci efectiu mitjançant la tramesa d’aquesta 

informació al Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya (RAISC), es suggereix: 

(i) Es suggereix que cal contemplar una coordinació d’aquest Registre català 

amb la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la Llei 38/2003,  

 

(ii) es recomana establir una disposició transitòria fins a l’aprovació de projecte 

de regulació del RAISC i a l’establiment i publicació dels mecanismes de 

tramesa de la informació subvencional per part dels governs locals. 

 Desestimació de l’aportació 

 

La coordinació pretesa entre el RAISC i la base de dades nacional i el suggeriment 

d’una disposició transitòria escapen de l’objecte estricte del Projecte de decret que es 

sotmet ara a tràmit d’audiència i informació pública, que d’acord amb el seu article 1 

té per objecte desenvolupar la Llei 19/2014 pel que fa a la concreció dels deures de 

publicitat activa i el procediment d’exercici el dret d’accés. 

 

A més, tot i que el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, al seu 

article 6 preveu, com efectes del subministrament de la informació al RAISC, que 

aquest  subministrament faci efectiva l’obligació establerta en l’article 15.c de la Llei 

19/2014, (subvencions i ajuts atorgats), i que la Intervenció General de la Generalitat 
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de Catalunya és l’òrgan responsable de remetre la informació inclosa al RAISC a la 

Base de dades nacional de subvencions (i la Generalitat de Catalunya “pot convenir 

amb els obligats al subministrament d’informació al RAISC la remissió de la informació 

rebuda a la Base de dades nacional de subvencions, sempre que es compleixin el 

requisits establerts per aquesta i sense eliminar ni subrogar les responsabilitats de 

cada persona obligada a subministrar informació”), l’obligació de proporcionar la 

informació al RAISC ja deriva de la vigent Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que afegeix un article, el 96 bis, 

al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, pel qual es crea el RAISC 

i en què expressament es prescriu que “L'obligació establerta per l'article 15.c de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern, es fa efectiva amb la tramesa de la informació exigida al Registre de 

subvencions i ajuts de Catalunya.” 

 

A data de valoració d’aquesta aportació, el Reglament del RAISC ja ha estat aprovat, 

per Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre 

de subvencions i ajuts de Catalunya. 

 

4.5. Comentari general en relació amb el Capítol III del Títol II (altres subjectes 

obligats) 

Es posa èmfasi en què s’hi regulen les obligacions de publicitat activa de les 

associacions i fundacions perceptores d’ajuts i no vinculades (a partits polítics), fent 

un pas més respecte del previst a l’article 3.4 de la Llei 19/2014, però “amb el possible 

inconvenient que el nivell de detall en l’exigència de publicitat doni lloc, segons l’entitat 

de qui es tracti, a dificultats de compliment atesa la proliferació de l’associacionisme 

en l’àmbit local, que en molts casos disposa d’una capacitat de gestió i de disponibilitat 

material (webs, recursos per a la seva gestió,...) molt minsa.” 

Estimació en part de l’aportació.  

Un cop més, les eventuals dificultats de compliment no poden fonamentar l’eliminació 

o rebaixa d’exigència en el compliment dels deures legals de publicitat activa. Ara bé, 

certament, en l’àmbit o context local, és possible que en alguns casos el compliment 

pugui ser especialment dificultós. En qualsevol cas, cal tenir present que els subjectes 

regulats són entitats privades, i no públiques.  

En qualsevol cas, i d’acord amb la valoració de l’aportació 1.12 emesa per la 

Intervenció General en el tràmit d’informació pública, els articles 38, 39 i 40 han estat 

eliminats i el seu contingut ha estat refós, concretat, reduït pel que  fa a l’exigència 

d’obligacions de publicitat activa d eles entitats privades, i integrat a l’actual article 8 

del Projecte de decret, que té per objecte desenvolupar l’article 3.4. 

4.6. Observació general al Títol III (dret d’accés) 
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La Diputació apunta que el text del Reglament “denota que ha estat redactat des del 

punt de vista i per a l’Administració de la Generalitat”. Especialment destaca que el 

Projecte es refereix als ens locals atípicament com a “la resta d’administracions 

públiques” i que la referència al llarg del seu articulat a les “unitats d’informació o 

òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques” provoca certes 

disfuncions pràctiques, per la qual cosa es proposa substituir aquestes referències i 

expressions. 

Estimació de l’aportació, d’acord amb el que s’ha dit en relació amb l’aportació 2.3 

anterior.  

És a dir, s’introdueix un nou article 3 en el Projecte que implica la definició i substitució 

al llarg de tot el text del Projecte de decret de l’expressió “unitat d’informació o l’òrgan 

corresponent en la resta d’Administracions públiques”, per la de “unitat d’informació”. 

Aquesta nova denominació, més neutra, és doncs coherent i respectuosa amb 

l’autonomia local - la seva capacitat d’autoorganització – i les seves especificitats 

pròpies, tal i com indica el nou article del Projecte. 

4.7. Article 41 

En aquesta aportació la Diputació al·lega que, atès que el dret d’accés pot ser exercit 

per qualsevol persona sense acreditar interès legítim ni motivació, caldria ometre 

qualsevol referència a la legislació de procediment administratiu, amb la finalitat 

d’impedir una limitació al lliure exercici del dret d’accés. Posa com a exemples la 

normativa a comunitats autònomes com Andalusia, Castella i Lleó o l’Ajuntament de 

Madrid. 

Desestimació de l’aportació. 

Certament d’una banda l’art. 26.1 a) de la Llei 19/2014, exigeix com a requisit de les 

sol·licituds d’accés el poder “tenir constància de la identitat del sol·licitant”. I aquesta, 

juntament amb la regulació d’un procediment administratiu ad hoc per a resoldre la 

sol·licitud d’accés, són les diferències amb les meres consultes o peticions informals, 

que res tenen a veure amb el dret d’accés i escapen de l’objecte de la Llei 19/2014 i 

d’aquest Projecte de decret. 

Per aquets motiu l’art. 29.2 Llei 19/2014, relatiu a la causa d’inadmissió amb motiu de 

consistir la sol·licitud realment en una “consulta jurídica o petició”, diferència el dret 

d’accés d’aquestes figures, i preveu expressament que aquest dret es reconeix “sense 

perjudici dels supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de 

procediment administratiu”.  

És evident que la persona sol·licitant de l’accés, tot i que d’acord amb l’art. 26.2 Llei 

19/2014 no és obligada, a l’hora d’exercir el dret d’accés, a consignar els motius o 

interessos en la seva sol·licitud, té la condició de “persona interessada” en obtenir la 
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informació que sol·licita (l’interès rau merament en obtenir accés a la informació que 

sol·licita, essent titular d’un dret subjectiu: a l’accés a informació pública), i per tant, i 

d’acord amb l’article 4 de la Llei 39/2015, mereix de les garanties pròpies del 

procediment administratiu que dispensa la Llei 19/2014, com també el règim general 

del règim i procediment administratiu.  

D’aquesta manera, és també evident que el procediment de tramitació de les 

sol·licituds d’accés, en virtut de les garanties que s’hi preveuen, es tracta d’un 

veritable procediment administratiu a seguir per les administracions públiques 

obligades. 

A més, convé tenir present que la mateixa Llei 19/2014, en la regulació del dret 

d’accés, no només preveu un procediment administratiu específic a seguir, amb 

garanties a la persona sol·licitant, als tercers afectats, i amb un sistema de recursos 

d’impugnació, sinó que, a més, conté remissions explícites i directes al règim general 

sobre el règim jurídic i el procediment administratiu (33.4, 38 i 42 Llei 19/2014)  

Es tracta doncs de delimitar què vol dir “tenir constància de la identitat”, d’acord amb 

el tenor literal tant de l’art. 26.1 Llei 19/2014 com art. 17.2 Llei estatal 19/2013.  

D’acord amb el diccionari de la Reial acadèmia espanyola, i l’Institut d’Estudis 

catalans, constar es defineix coma “cert, manifest”, la qual cosa sembla exigir una 

actuació de comprovació de la veracitat.  

Pel que fa a aquesta acreditació, l’apartat 1 de l’article 8 de la Llei orgànica 4/2015, 

de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, modificat  pel Reial Decret llei 

14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat 

pública en matèria d’administració digital, estableix que  «1. Els espanyols tenen dret 

que se’ls expedeixi el document nacional d’identitat. El document nacional d’identitat 

és un document públic i oficial i té la protecció que a aquests tipus de documents 

atorguen les lleis. És l’únic document amb prou valor per si sol per acreditar, a tots els 

efectes, la identitat i les dades personals del seu titular.» 

Aquesta exigència d’acreditació, en les relacions electròniques (canal telemàtic), és 

en consonància amb l’article 9.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu 

comú, que prescriu, respecte dels interessants en el procediment administratiu, per a 

poder relacionar-se amb l’Administració en un procediment administratiu sotmès a la 

seva regulació, que “Les administracions públiques estan obligades a verificar la 

identitat dels interessats en el procediment administratiu, mitjançant la comprovació 

del seu nom i cognoms o denominació o raó social, segons que correspongui, que 

constin al document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent”.  

A aquests efectes, però, cal dir que els interessats, d’acord amb l’apartat 2n de l’article 

9 referit, que ha estat recentment modificat pel Real Decret llei 14/2019, es poden 

identificar electrònicament davant les administracions públiques a través, no només 
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sistemes basats en certificats electrònics qualificats de signatura electrònica o de 

segell electrònic (lletres a i b de l’article 9.2), sinó també “Sistemes de clau concertada 

i qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid, en els 

termes i condicions que s’estableixin, sempre que tinguin un registre previ com a 

usuari que permeti garantir-ne la identitat, amb l’autorització prèvia de la Secretaria 

General d’Administració Digital del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública” 

(lletra c de l’article 9.2). 

Per la seva banda, l’article 11.2 de la mateixa Llei 39/2015 obliga a requerir als 

interessats la seva signatura per “formular sol·licituds”, d’acord amb la regulació 

d’aquesta mateixa llei de procediment administratiu. Als efectes d’aquesta signatura, 

d’acord amb l’article 10, es  consideren vàlids a efectes de signar electrònicament els 

documents, els mateixos sistemes previstos per a la identificació (art. 9). 

L’article 27.2 de la Llei 19/2014 garanteix que les sol·licituds d’accés es puguin 

tramitar electrònicament amb l’ús de signatura electrònica” (“per mitjà d’un formulari 

senzilli fàcilment accessible”), també obre la porta a què es puguin tramitar 

electrònicament “per qualsevol altre mitjà que s’estableixi per reglament”, com seria 

un sistema de clau concertada, d’acord amb els articles 9.2 c) i 10.2 c) de la Llei 

39/2015. 

Per tant, la comprovació o verificació de la identitat i signatura en relacions 

electròniques,  pot fer-se per qualsevol altre sistema de clau concertada (diferents a 

les signatures i segells certificats) per a la identificació i signatura de forma electrònica. 

Ara bé, i d’acord amb les noves exigències del Real Decret llei 14/2019 esmentat, el 

sistema de clau concertada ha de complir, en tot cas, amb els dos requisits que 

imposen els articles 9.2 c) i 10.2 c) de la Llei 39/2015: 

- comptar amb un “registre previ com a usuari que permeti garantir-ne la 

identitat “ 

- i amb “l’autorització prèvia de la Secretaria General d’Administració Digital del 

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública” (novetat). Als efectes d’aquesta 

nova autorització, “no són admissibles en cap cas, i per tant no es poden 

autoritzar, els sistemes d’identificació  (i signatura) basats en tecnologies de 

registre distribuït (...) mentre no siguin objecte d’una regulació específica per 

part de l’Estat” (nova Disposició Addicional 6a de la Llei 39/2015). 

Cal doncs compatibilitzar aquests requisits legals d’acreditació amb la necessitat de 

facilitar el màxim la identificació de les persones sol·licitants d’informació, d’acord amb 

la reiterada recomanació del Síndic de Greuges al respecte en els seus informes 

anuals relatius a l’avaluació del compliment de la Llei 19/2014, de tal forma que el 

nivell de seguretat en l’acreditació o autenticitat de la identificació sigui el més baix 

possible. 
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En aquets sentit, podria ser suficient l’admissió de mecanismes d’identificació basats 

en un registre ordinari d’usuaris o que proveeixen els usuaris d’unes credencials de 

nivell de seguretat baix, tal i com consta en el text actual del Projecte de decret, 

sempre que es compleixin els requisits establerts als articles 9.2 c) i 10.2 c) Llei 

39/2015. 

D’acord amb aquest relat, amb la finalitat d’evitar confusions i en coherència amb 

l’exposat, es modifica l’article 41, que resta redactat amb el següent text: 

1. Als efectes del que preveu la lletra a) de l’article 26.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’ha de garantir la constància de la identitat de la persona sol·licitant, que 

s’ha d’identificar en tot moment conforme la normativa de procediment administratiu 

comú i, a aquest efecte, en la sol·licitud d’accés a la informació pública ha de fer 

constar el seu nom i cognoms o la seva raó social i, si s’escau, el nom i cognoms de 

la persona que la representi. 

2. La identitat de la persona sol·licitant que ha triat el canal presencial per a la 

presentació de la sol·licitud s’acredita mitjançant la comprovació del nom i cognoms 

que constin en el document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent. 

 

3. La identitat de la persona sol·licitant que ha triat el canal electrònic per a la 

presentació de la sol·licitud s’acredita mitjançant els mecanismes d'identificació que 

s'hagin posat a disposició per a la tramitació de les sol·licituds o comunicacions del 

procediment, A aquest efecte és essent suficient l’admissió de mecanismes 

d’identificació basats en un registre ordinari d’usuaris o que proveeixen els usuaris 

d’unes credencials de nivell de seguretat baix.  

 

En aquests casos els subjectes obligats estan facultats per requerir en qualsevol 

moment a la persona sol·licitant l’aportació dels documents necessaris per tal de 

verificar la seva identitat. 

 

4.8. Article 43 

La Diputació adverteix que aquest article no respon a l’estructura organitzativa de la 

major part de les administracions locals i entitats del seu sector públic, i que, per tant, 

resultaria potser més apropiada una regulació que permeti fer ús de les facultats 

d’autoorganització pròpies de cada corporació, alhora que observa una excessiva 

formalitat en la tramitació del procediment. 

Estimació de l’aportació. D’acord i en els termes exposats en torn a les aportacions 

2.3 i 2.18, per les quals s’aclareix el concepte d’unitat d’informació, entenem que es 

dona satisfacció a les observacions ara formulades. 
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4.9. Article 56.5, segon paràgraf 

Pel que fa al procediment per a la declaració de nul·litat contra un silenci positiu per 

concórrer un límit, es fa l’observació consistent en què “s’haurà de ponderar l’interès 

o bé jurídic protegit pel límit aplicable i, tot i que no es disposa expressament, l’acte 

que declari la nul·litat serà susceptible d’impugnació.” 

Estimació en essència de l’aportació. D’acord amb l’ordenament jurídic vigent tant en 

matèria de transparència com pel que fa al procediment administratiu, les finalitats 

que persegueix aquesta aportació són implícites en l’exercici de les facultats de revisió 

d’ofici d’actes nuls. 

4.10. Article 58 

Es discuteix que la comunicació substitutiva de la resolució pugui tenir les previsions 

de l’article 56.4 i la naturalesa pròpia d’un acte administratiu i que, per tant, pugui ser 

objecte de recurs en contra: “Donat que, com regula l’article, la comunicació satisfà la 

pretensió del sol·licitant, no s’hauria de veure afectada per un possible recurs 

impugnatori.” 

Estimació de l’aportació. Al marge de la naturalesa jurídica de la comunicació, és clar 

que la mateixa està prevista i regulada a l’article 34.8 de la Llei 19/2014 com a mitjà 

substitutori de la resolució.  

Per tant, i atès que comporta accedir a la totalitat de la informació, comporta una 

decisió administrativa que ha de poder ser impugnada, no només per la persona 

sol·licitant que suposadament rep la informació, que pot trobar-se que, materialment, 

només n’obtingui finalment una part, sinó també per tercers afectats, per exemple, 

titulars d’interessos i drets protegits per límits eventualment concurrents (encara que 

no s’hagi apreciat la seva concurrència, i encara que els tercers no s’hi hagin oposat 

prèviament). 

En aquest sentit, en més d’una ocasió la GAIP ha resolt una reclamació en contra 

d’una comunicació substitutiva, per la qual cosa és reiterada la doctrina de la GAIP 

en què s’admet a tràmit la impugnabilitat (reclamació) contra les comunicacions 

substitutives. Per exemple, en casos en els quals finalment no es dóna accés a la 

informació o la informació proporcionada no es correspon exactament amb la 

sol·licitada (R. Reclamació 30/2015, R. Reclamació 27/2015, R. 354/2017, R. 1/2018 

o R. 340/2018). 

A l’Administració de la Generalitat, és recurrent la impugnació davant la GAIP de 

comunicacions substitutives: 2 l’any 2015; 9 l’any 2016; 17 l’any 2017; 4 l’any 2018 i 

19 l’any 2019. 

Tanmateix, i un cop aclarida la impugnabilitat de les comunicacions substitutòries de 

les resolucions, en atenció a les recomanacions del Síndic de Greuges (informes 
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general d’avaluació de l’aplicació de la LTAIPBG, de 2017, 2018 i 2019) convé 

comptar amb un procediment simplificat de tramitació de les sol·licituds d’accés quan 

no sigui aplicable cap límits, de tal forma que resulti clara l’estimació total de l’accés 

a la informació sol·licitada. 

El procediment simplificat que a aquest efecte preveu l’article 58 del Projecte ja 

suposa, en aquests casos de comunicacions substitutòries de les resolucions, un 

estalvi de temps, perquè les Administracions han de donar accés efectiu a la 

informació demanada dins del termini per resoldre d’un mes, sense que sigui aplicable 

el termini addicional de 30 dies més que l’article 36 de la Llei 19/2014 preveu per a 

subministrar la informació estimada per resolució. 

Així i tot, entenem que la flexibilitat i simplicitat del procediment simplificat que es 

regula en el precepte ha de ser superior, per la qual cosa convé: (i) eliminar l’exigència 

de notificar formalment les comunicacions substitutòries de les resolucions,  de tal 

forma que sigui suficient adreçar-la a la persona sol·licitant per qualsevol mitjà; i (ii) 

eliminar l’exigència de contenir, l’escrit de comunicació, el mateix contingut que 

l’article 56 del Projecte de decret exigeix per a les resolucions, especialment el que té 

a veure amb la introducció d’un peu de recurs, sense que la seva manca de constància 

expressa en cap cas impedeixi, com s’ha dit, una eventual impugnació de la 

comunicació substitutiva, en els casos en què s’hagi emès contravenint el pressupòsit 

legal que s’ha de donar per a fer-ne ús. 

En aquest darrer sentit, convé tenir present el Dictamen de la GAIP núm. 2/2016, 

sobre una consulta general sobre accés a informació que es troba als arxius 

municipals, en què afirma que “les comunicacions a què es refereix no requereixen 

cap mena de resolució administrativa. Consisteixen, simplement, a comunicar la 

informació sol·licitada, com a molt acompanyada d’un escrit de cortesia fent referència 

a aquest precepte.“ “Es tracta, a més, de comunicacions, és a dir, que no necessiten 

notificació formal, de manera que la informació demanada es pot donar per correu 

ordinari o per correu electrònic”, per la qual cosa representen “un procediment lleuger 

que pot ser perfectament igual a les actuals compareixences que, segons indica a la 

seva consulta, es celebren a l’arxiu municipal.”, és a dir, una “manera molt més 

lleugera i àgil, sense necessitat d’implicar la intervenció de cap òrgan municipal, 

mitjançant la comunicació prevista per l’article 34.8 LTAIPBG, sempre que es 

compleixin els requisits d’aquest precepte. 

Per tant, l’article 58 del Projecte queda redactat com segueix: 

Article 58 

Procediment simplificat 

 

1. D’acord amb l’article 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, quan en la 

tramitació de la sol·licitud d’accés no es prevegi cap afectació a cap dels límits a 
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l’accés, i cap tercera persona eventualment afectada per l’accés s’hagi oposat a 

l’accés, la unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions 

públiques, dins del termini per resoldre la sol·licitud, pot notificar adreçar a la persona 

o les persones sol·licitants, per qualsevol mitjà, una comunicació que substitueixi el 

deure de dictar i notificar una resolució estimatòria de la sol·licitud. 

 

En tot cas, s’ha de i facilitar a la persona o les persones sol·licitants, dins del mateix 

termini, a la persona o les persones sol·licitants, o bé l’accés directe a la informació 

sol·licitada, o bé un enllaç o adreça al lloc on es trobi ubicada la informació, o bé 

informació relativa a la forma o canal pel qual pot obtenir-se la informació sol·licitada. 

 

2. En qualsevol cas, la unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta 

d’Administracions públiques ha de prestar l’assessorament o les indicacions 

necessàries per tal que l’accés a la informació sigui immediat, complet i eficaç. 

 

3. Les comunicacions substitutòries, que en tot cas posen fi la via administrativa., han 

de contenir les previsions contemplades a l’apartat quart de l’article 56 d’aquest 

Reglament, si escau. 

 

4.11. Disposició transitòria única 

En el seu escrit d’al·legacions la Diputació considera que la redacció d’aquesta 

disposició és confusa, i valora que “seria més senzill fer una simple remissió a la 

disposició transitòria quarta de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre”.  

Desestimació de l’aportació.  

D’acord amb la DA 7a de la Llei 39/2015, les previsions relatives al registre electrònic, 

entre d’altres, produiran efectes a partir del dia 2 d’octubre de 2020.  

La DT 4a de la Llei 39/2015 estableix que “Mentre no entrin en vigor les previsions 

relatives al registre electrònic (...), les administracions públiques han de mantenir els 

mateixos canals, mitjans o sistemes electrònics vigents relatius a les matèries 

esmentades, que permetin garantir el dret de les persones a relacionar-se 

electrònicament amb les administracions.” 

Tanmateix, entenem necessari aclarir, sobretot tenint en compte les diferents 

derivacions de sol·licituds d’accés que poden donar-se, segons si l’entitat del sector 

públic té o no un registre propi (articles 42 i 43 del Projecte de decret), que mentrestant 

no entrin en vigor les previsions sobre el registre electrònic, les referències que es fan 

en el Projecte de decret a l’entrada de les sol·licituds d’accés en el registre electrònic 

de l’Administració o organisme competent s’han d’entendre fetes a l’entrada de les 

sol·licituds d’accés en el registre (de moment, sense caràcter “electrònic”) de 

l’Administració o organisme competent.  
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Cal doncs deixar clar especialment en l’àmbit de les sol·licituds d’accés, en termes de 

seguretat jurídica, que el que entra en vigor a partir del 2 d’octubre de 2020 és tan 

sols el caràcter electrònic del registre, i no pas la regulació prevista en la Llei 39/2015, 

relativa a la disposició d’un registre únic per administració, amb la possibilitat que les 

entitats del sector públic puguin comptar-hi amb un de propi. 

En aquets sentit, l’article 16 de la Llei 39/2015 disposa que cada Administració ha de 

disposar d’un registre electrònic general, en el qual cal assentar tot document que es 

presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat 

vinculats o dependents d’aquests.”, i que “Els organismes públics vinculats o 

dependents de cada Administració poden disposar del seu propi registre electrònic 

plenament interoperable i interconnectat amb el registre electrònic general de 

l’Administració de la qual depèn.” 

4.12. Denominació de les entitats locals 

Des de la Diputació es suggereix que s’empri la denominació de “governs locals”, en 

lloc de “entitats locals”, perquè la primera “comprèn els àmbits de representativitat 

local, municipis i diputacions / vegueries i manté coherència amb les previsions en 

aquesta línia del propi Estatut d’Autonomia de Catalunya.” 

Estimació en essència de l’aportació. 

La versió actual del Projecte de decret aposta per designar les entitats locals 

indistintament amb els termes “Administracions locals” o “ens locals”, per coherència 

amb aquesta mateixa designació indistinta que empra la Llei 19/2014, que s’hi refereix 

també com a “administracions locals”, en la majoria de casos, i com a “ens locals” (en 

els articles 3.3, 55.3, 71.1,  84.3 o  86), però en cap cas amb el terme “governs locals”. 

En qualsevol cas, es proposa emprar, amb caràcter general, el terme “Administracions 

locals”, d’acord amb l’establert a l’aportació 2.1 
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5. ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM) 

5.1. Entrada en vigor i Administracions locals 

Es proposa incorporar una Disposició Final que estipuli que, pel que fa als ens que 

integren l’administració local, el Decret entrarà en vigor als 6 mesos de la seva 

publicació en el DOGC, amb la finalitat de “permetre  que els ens locals, especialment 

els més petits, puguin adaptar els seus procediments i la seva organització interna a 

les precisions que incorpora el Reglament en relació a la Llei de Transparència.” 

Desestimació de l’aportació.  

D’acord amb la valoració de l’aportació 4.3 anterior, aquesta Secretaria entén 

improcedent que el Projecte de decret prevegi una moratòria o vacatio legis per a les 

Administracions locals perquè, tal i com es fonamenta en les memòries que 

acompanyen aquest Projecte, l’objecte del qual no consisteix en generar obligacions 

noves, diferents a les ja previstes (i vigents) a la Llei 19/2014, sinó que es limita a 

concretar-les, aclarir-les o desenvolupar-les. Per tant, les obligacions en matèria de 

transparència i accés a la informació pública per  atots els subjectes obligats es troben 

previstes ex lege i, per tant, es troben en vigor i són ja exigibles.  

5.2. Suport a les Administracions locals 

En el seu escrit d’aportacions l’ACM proposa, d’una banda, (i) que “des de la 

Generalitat de Catalunya s’impulsi, a través del Consorci Administració Oberta de 

Catalunya, una eina que permeti, mitjançant formularis o instruments anàlegs 

incorporats a un expedient electrònic, donar compliment als tràmits vinculats a les 

sol·licituds d’accés a la informació pública que es presentin als ens locals, donant 

continuïtat a les tasques relacionades amb la creació dels Portals de Transparència.”; 

(ii) de l’altra, que des de l’Administració de la Generalitat “s’elabori un programa 

específic de suport a l’administració local per a garantir l’efectiu compliment de les 

obligacions de la Llei de Transparència i del seu Reglament de desenvolupament en 

els municipis de menys de 5.000 habitants, amb mesures de suport en formació, 

recursos (tècnics i de personal), eines ofimàtiques, i les mesures anàlogues que es 

considerin oportunes.” 

Desestimació de les aportacions 

El contingut de les aportacions referides ja compta amb cobertura legal: l’article 94, 

relatiu a les mesures generals d’aplicació de la Llei 19/2014, prescriu a l’Administració 

de la Generalitat “establir un programa de suport a les entitats locals, especialment a 

les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa, per a aplicar 

aquesta llei. Aquest programa ha d’incloure suport econòmic i financer, que s’ha de 

consignar anualment en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i 

assessorament tecnològic i jurídic. L’Administració de la Generalitat pot subscriure 
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convenis de col·laboració amb les Administracions locals d’àmbit supramunicipal i 

amb les associacions representatives dels municipis per a assolir l’aplicació de la Llei 

en l’àmbit dels ens locals.” 

D’acord amb l’article 61 del Projecte de decret, una de les funcions de la Comissió 

Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (f) ja preveu haver d’ “establir i 

fer seguiment d’un programa de suport a les entitats locals, d’acord amb el que preveu 

l’article 94 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.” 

Atès el mandat legal, l’article 61 del Projecte de decret i, al seu torn, tenint en compte 

que l’objecte específic del Projecte de decret es concreta en desenvolupar 

parcialment la Llei 19/2014 (els títols II i III, amb l’objecte de concretar els deures de 

publicitat activa i la tramitació de les sol·licituds d’accés), entenem que no és 

necessari ni convenient incidir en un mandat ja previst i que, a més, la Generalitat 

porta desenvolupant en els darrers anys. 

5.3. Subjectes privats 

L’ACM proposa precisar en el Projecte de decret que els preceptes aplicables a les 

persones jurídiques privades que són subjectes obligats d’acord amb l’article 3 de la 

Llei de Transparència s’adaptaran al fet que aquestes entitats no tramiten 

procediments administratius, i per tant les seves obligacions han de ser diferents que 

les de les administracions públiques. 

Desestimació de l’aportació.  

Aquesta Secretaria és plenament conscient de què les entitats privades, per la seva 

naturalesa, no tramiten procediments administratius.  

És per aquest motiu que de les obligacions legals imposades per la Llei 19/2014 en 

cap cas es desprèn que les entitats privades restin subjectes als deures de tramitar i 

resoldre sol·licituds d’accés a informació pública. Tan sols se’ls exigeixen deures de 

publicitat activa. És per això que l’article 8 del Projecte s’hi dedica, i preveu, entre 

d’altres aspectes, atenent a llur condició, que les obligacions de transparència 

exigibles a aquestes entitats privades són les que es concreten específicament als 

articles 39 o 40 del Projecte i que aquestes entitats privades, responsables del 

compliment d’obligacions de transparència activa, han de publicar la informació a què 

resten obligades per mitjà d’un apartat específic en el seu web corporatiu o en el seu 

portal de transparència propi, al qual s’ha de poder accedir des del Portal de la 

Transparència de Catalunya. 

5.4. Article 6 

Es proposa modificar aquest article en dos extrems: (i) d’acord amb l’objectiu del 

Projecte de decret, de concretar la Llei de Transparència, incloure una referència als 

càrrecs electes permet clarificar que aquests tenen la condició d’alts càrrecs de 
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l’administració local; (ii) considerem convenient tenir en compte que no tots els ens 

locals tenen aprovat un reglament d’organització, i per tant és més acurada l’expressió 

“normes” en aquest tràmit. 

Estimació de l’aportació. El text de l’article queda redactat com segueix: 

1. Als efectes d’aquest Reglament 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. 

2. Correspon a cada corporació local determinar, d’acord amb el seu reglament les 

seves normes d’organització, els alts càrrecs i el personal directiu propi. 

5.5. Article 8.5 

Aquest precepte aclareix que les obligacions establertes a l’apartat 3.2 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, s’afegeixen a les obligacions establertes a l’article 3.4 

de la mateixa Llei.  

L’ACM però esgrimeix que no es poden acumular aquestes obligacions perquè “el 

legislador ha volgut definir una diferenciació i especialitat de forma explícita“, per la 

qual cosa el precepte del Projecte de decret vulnera la Llei de Transparència en 

establir noves obligacions per als subjectes de l’article 3.4 que no estan previstes per 

la Llei de Transparència en relació a aquests subjectes. En definitiva es va més enllà 

del règim d’obligacions establertes per la llei per a aquests subjectes obligats creant 

noves obligacions per via reglamentària. Per tant es conclou que “si es vol fer una 

modificació d’aquest abast hauria de ser motiu d’una modificació legislativa”. 

Desestimació de l’aportació. 

Aquest punt de la regulació ha suscitat dubtes des de l’inici de la redacció de la Llei. 

Per aquest motiu aquesta Secretaria de Transparència i Govern Obert sol·licità al 

respecte informe a l’Assessoria jurídica del Departament d’Acció Exterior, Relacions 

institucionals i Transparència, que va ser emès en data 30 de maig de 2017 (ASJ 

82/17) i que exposa al respecte les dues línies expositives existents, que portarien a 

dues conclusions totalment oposades: (i) un primer posicionament, sota un concepte 

ampli de subvenció, segons el qual una mateixa entitat (que rebi diners públic per al 

seu funcionament o activitats) resti vinculada a la LTAIPBG tant per l’article 3.2 com 

per l’article 3.4; (ii) o bé un segon posicionament segons el qual, depenent de la 

naturalesa jurídica del subjecte (si tenen base associativa o fundacional i actuï sense 

ànim de lucre), únicament resti vinculada per l’article 3.4.  

Els arguments a favor d’ambdues opcions, a parer d’aquesta Assessoria, resten 

equilibrats i són assumibles. Dit això, però, d’acord amb el Dictamen de la GAIP 
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7/2016, així com amb “la redacció actual de la Llei –juntament amb l’estudi de dret 

comparat (amb altres CA)- dificulta l’assumpció del segon argument exposat” per la 

qual cosa recomana valorar que per via reglamentària s’aclareixi aquest extrem. 

5.6. Article 9 

En la definició de càrrec directiu en les entitats privades, es proposa eliminar la lletra 

c) (percepció de sous i/o dietes per assistència a les sessions de l’òrgan), perquè es 

considera que aquest tret no defineix en si mateix la condició de càrrec directiu d ela 

persona jurídica. 

Estimació de l’aportació. Aquesta proposta és adequada als criteris definidors dels 

conceptes: “càrrec directiu”, “òrgans de direcció o administració” i “retribucions” (als 

efectes dels art. 3.2 i 15.2 Llei 19/2014), aprovats en sessió de la CITGO de 28 

d’octubre de 2016, segons els quals, la tipologia d’òrgans de direcció i administració 

a les entitats privades (societats mercantils, associacions, fundacions, cooperatives, 

etc.) és variada, per la qual cosa “allò realment rellevant és que es dugui a terme una 

activitat directiva o d’administració retribuïda”. D’acord amb aquests criteris, es 

considera que es produeix aquesta en aquests casos (alternatius): “a) Les persones 

que assumeixen la màxima responsabilitat directiva o d’administració; o b) Persones 

que disposin d’un contracte d’alta direcció, regulat pel Reial Decret 1382/1985, d’1 

d’agost; o c) Membres d’òrgans de direcció o administració que percebin un sous i/o 

dietes per assistència a les sessions de l’òrgan.”  

S’afegeix que és “càrrec directiu” qui, sense complir cap dels dos supòsits anteriors 

(màxim responsable de direcció / contracte laboral comú) formin part de l’equip 

directiu “(i) participant de forma directa en la presa de les grans decisions o decisions 

estratègiques de l’entitat o (ii) tingui una subordinació directa al màxim òrgan de 

govern.” 

Per tant, certament la percepció de sous i dietes no pot ser per se un element 

determinant del concepte i, per tant, es proposa un nou redactat de l’article 9: 

Als efectes dels articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, tenen la 

consideració de càrrecs directius i òrgans de direcció o administració de persones 

jurídiques, aquelles persones que compleixin alguna de les condicions següents:  

a) Siguin el màxim responsable directiu o d’administració de l’entitat.  

b) Es vinculin amb l’entitat mitjançant una relació laboral de caràcter especial de 

personal d’alta direcció.  

c) Percebin sous i/o dietes per assistència a les sessions de l’òrgan.  

cd) Ocupin llocs qualificats com a directius en els corresponents Estatuts o normativa 

específica. 
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5.7. Article 16.3 

L’apartat 3 de l’article 16 preveu que els tràmits de les lletres a), c) i d) de l’apartat 

primer (consulta prèvia, participació ciutadana i informació pública de les normes en 

tràmit) “han de ser accessibles des del Portal de la Transparència de Catalunya.” 

L’ACM apunta que a la Generalitat s’ha habilitat un portal web anomenat Participa 

Gencat (participa.gencat.cat) en què publica totes les consultes públiques prèvies i 

tots els processos participatius que impulsen els diversos Departaments de la 

Generalitat, però que no inclou els tràmits d’informació pública de les normes que 

tramita, que es troben “dispersos” per les pàgines webs dels diferents departaments,  

Per tant, es proposa que en el redactat de l’article 16.3, enlloc de l’obligació de fer 

accessibles els tràmits de les lletres a), c) i d) de l’art. 16.1 LTR des del Portal de 

Transparència de Catalunya, es prevegi fer-los accessibles, tots ells, des del portal 

Participa Gencat, o bé, alternativament, mitjançant la fórmula “des d’un únic espai 

habilitat a tal efecte”. 

Estimació de l’aportació. Tot i que l’objecte del precepte no ha de ser concretar o 

predefinir com s’ha d’instrumentar aquesta accessibilitat necessària a tots els tràmits 

de participació des del Portal de la Transparència de Catalunya, certament és 

convenient que la norma en prevegi un espai comú, per la qual cosa es modifica el 

text del precepte: 

3. Cada Administració pública ha de publicar, en un únic espai del seu web, els tràmits 

relatius a la participació ciutadana, referits a les lletres a), c) i d) de l’apartat primer 

d’aquest article. Aquest espai únic han de ser accessibles, 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 i de la valoració corresponent. 

5.8. Article 22.1  

Es proposa incloure una referència a la protecció de dades personals en els textos 

íntegres dels convenis, tenint en compte que en ocasions contenen dades personals 

especialment sensibles com poden ser el número de DNI dels signants, dades de 

localització de persones físiques, o la signatura manuscrita. 

Desestimació de l’aportació. És parer d’aquesta Secretaria de no redundar en la 

constatació del deure d’aplicar els límits en cadascun dels items de publicitat activa, 
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perquè han de ser tinguts tots en compte en qualsevols dels continguts a publicar, per 

imperatiu legal establert explícitament a l’article 7.1 de la Llei 19/2014. 

5.9. Article 25.6 

L’ACM proposa aquí també afegir una referència a la protecció de les dades de les 

persones en situació de vulnerabilitat. 

Desestimació de l’aportació, pels mateixos motius expressats a l’aportació anterior.  

En l’aportació núm. 5 del seu informe sobre el Projecte, l’APDCAT adverteix de la 

conveniència de suprimir aquest precepte, que resulta confús perquè poden haver 

altres motius, emparats per altres límits que justifiquin l’omissió de la publicació. 

Aquesta Secretaria estima aquesta observació i, per tant, en termes de seguretat 

jurídica, s’elimina el segon paràgraf, que ve a ser només una concreció o 

exemplificació, i oberta, del que ja preveu el primer: 

 

7. Els límits aplicables a les obligacions de transparència activa són els mateixos que 

el títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, estableix per al dret a l’accés a la 

informació pública.  

 

Especialment la publicitat de dades referents a persones físiques pot 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. 

 

5.10. Article 25.7 

L’ACM considera que aquest precepte, relatiu a l’autoavaluació interna del 

compliment de la publicitat activa, no respecta l’autonomia local: “no es pot establir 

per reglament una obligació que no estableix la Llei de Transparència, ni tampoc la 

seva periodicitat.” 

Desestimació de l’aportació.  La necessitat d’establir els procediments adequats per 

tal d’efectuar, amb periodicitat anual, una anàlisi amb la finalitat d’avaluar el grau de 

compliment intern de les seves obligacions de publicitat activa i la del seu sector públic 

i donar-ne publicitat en els portals de transparència, respon al mandat legal contingut 

a l’apartat tercer de l’article 6 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre –deure 

d’autoavaluar el compliment de les obligacions de publicitat activa, amb els requisits 

que a aquest efecte disposa el precepte legal–, per la qual cosa no es pot compartir 

l’argumentari, tenint en compte que el Projecte de decret desenvolupa aquest deure 

legal de tots els subjectes obligats a efectuar una avaluació interna. 
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5.11. Article 26.2 

Es proposa especificar que la informació referent al telèfon i al canal electrònic de 

contacte s’ha de limitar als “corporatius”. 

Estimació de l’aportació, en els mateixos termes expressats en relació amb l’aportació 

2.24 anterior. 

5.12. Article 26.4 

Pel que fa a la informació sobre l’organigrama i estructura del sector públic, l’ACM 

proposa clarificar qui és el responsable de la publicació d’aquesta informació, als 

efectes d’un eventual incompliment de l’obligació de remetre a l’administració matriu 

la informació en cas que l’entitat del sector públic local que tingui l’obligació de publicar 

una informació no disposi de pàgina web pròpia (la responsabilitat “no hauria de ser 

imputable al càrrec corresponent de l’administració matriu”). 

Estimació de l’aportació.  

La finalitat que persegueix aquesta aportació és satisfeta d’acord amb la valoració que 

aquesta Secretaria ha fet de l’aportació 2.17 anterior, per la qual s’introdueix un nou 

apartat a l’article 11 del Projecte, amb l’objecte d’aclarir aquestes qüestions ara 

plantejades.  

5.13. Article 26.5 

El precepte es prescriu que la informació relativa a l’organització institucional i 

l’estructura administrativa “ s’ha de publicar amb una periodicitat semestral.” 

L’ACM proposa: (i) d’una banda, que “hauria de dir que “s’actualitzarà cada cop que 

hi hagi una actualització, i en tot cas, cada 6 mesos”, i, (ii) de l’altra, que “atenent a un 

criteri de proporcionalitat, no és necessari imposar la càrrega d’actualitzar aquesta 

informació amb caràcter semestral al 93% dels municipis (de menys de 20.000 

habitants) en els què hi haurà poques variacions, quan es pot actualitzar amb caràcter 

anual”. 

Estimació en part de l’aportació.  

D’una banda, l’establiment d’una periodicitat semestral obeeix a la necessitat de 

garantir un termini màxim i prou ampli com per revisar si ha hagut algun canvi o 

actualització i, precisament de forma proporcional i també eficaç i eficient, evitar 

d’estar pendent de dur a terme una revisió/publicació constant. Per tant, entenem que 

cal mantenir aquesta periodicitat semestral 
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Ara bé, certament pel que fa a municipis petits, la periodicitat semestral pot ser massa 

exigent, per la qual cosa s’acull la proposta formulada al respecte i s’amplia la 

periodicitat d’actualització a una anualitat. 

Per tant, es modifica el text actual de l’article 26.5 del Projecte, que resta redactat 

amb l’afegitó següent: 

5. La informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa a què 
es refereix aquest article s’ha de publicar amb una periodicitat semestral, tret en el 
cas dels municipis de menys de 20.000 habitants, en què la periodicitat és anual. 
 

5.14. Article 27.4 (segon paràgraf) 

El precepte disposa que “Tenen la consideració d’alliberats sindicals les empleades i 

els empleats públics que han disposat, com a mínim, d’una hora de crèdit horari 

sindical durant el darrer any, a temps parcial, d’alliberament a temps total per 

acumulació d’hores sindicals, o d’alliberament a temps total per concessió de llicència 

sindical institucional.” 

L’ACM considera que aquest concepte “no hauria de ser objecte d’aquest reglament”, 

i que, a canvi, es podria incloure en el Projecte una remissió a la normativa sectorial. 

Desestimació de l’aportació.  

Cal tenir en compte que la normativa sectorial no predefineix un concepte d’alliberat 

sindicat, sinó que la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical preveu 

que els òrgans de representació sindical són els delegats sindicals i les seccions 

sindicals, i que a fi i efecte de complir les seves funcions sindicals, els delegats de 

personal i els membres de les juntes de personal disposen d’un crèdit d’hores 

mensuals i retribuïdes dins la jornada laboral que varia d’acord amb la representativitat 

que hagi obtingut en les eleccions el sindicat d’adscripció del delegat de personal o 

membre de la junta de personal. 

Entenem per tant que el Projecte de decret no pretén definir el terme en relació amb 

la normativa sectorial corresponent d’aplicació, sinó tan sols aclarir el concepte als 

efectes de donar compliment als deures de transparència activa establerts a l’article 

9.2 en relació als alliberats sindicals. 

En aquest sentit és elaborat, pel Grup de Treball de Transparència Local, l’Ítem 1.3.11. 

Addicionalment, cal deixar constància que en els diversos tràmits de consulta 

interdepartamental i informe en relació amb el Projecte de decret, la Direcció General 

de Funció Pública no ha fet cap comentari ni ha posat cap impediment en relació amb 

la definició d’aquest concepte, que tampoc ha estat qüestionat pel sindicat CCOO en 

les seves aportacions presentades en el tràmit d’audiència d’aquest Projecte. 
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5.15. Article 28.1 

Es proposa que el precepte, relatiu a les dades a publicar dels alts càrrecs i directius 

del sector públic local, es concreti per evitar confusions quines de les dades  són 

aplicables a ambdós col·lectius i quines són específiques de cadascun dels col·lectius 

(“quan es parla de grup municipal o polític s’ha de deixar clar que aquesta informació 

només s’ha de publicar respecte els càrrecs electes”) 

Estimació de l’aportació. Es procedeix a modificar el precepte: 

1. Als efectes de la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’ha de fer pública una relació dels alts càrrecs i de les persones directives de les 

entitats del sector públic, que ha d’incloure la seva identificació mitjançant noms i 

cognoms, el càrrec, grup municipal o polític, l’àrea o òrgans en què participen, així 

com el perfil laboral o professionals, així com, en el cas dels càrrecs electes, el grup 

municipal o polític. 

5.16. Article 29.4 

En relació amb la publicació dels acords presos, l’ACM proposa: (i) d’una banda, 

valorar fer referència a la publicació de les “actes” dels òrgans de les Administracions 

locals, en lloc dels “acords”; i (ii) incorporar una referència als acords presos per la 

Comissió Especial de Comptes. 

Desestimació de l’aportació. 

(i) L’article 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics del 

sector públic concreta que les Administracions locals han de publicar en llur seu 

electrònica les actes de les sessions del Ple. 

En canvi, el legislador ha donat un tracte diferenciat a les actes de la Junta de Govern 

Local, ja que no estan subjectes a l’obligació específica de publicació. Aquesta 

distinció és coherent amb el fet que la naturalesa de les sessions d’un òrgan i l’altre 

també és diferent, ja que si bé les sessions del ple són públiques, d’acord amb el que 

estableix l’article 70.1 segon paràgraf de la LRBRL i l’article 156.1 del TRLMRLC, les 

sessions de la Junta de Govern Local no tenen aquest caràcter.  

D’acord amb l’article article 155 del TRLMRLC, la corporació local ha de determinar 

els mitjans necessaris per a donar publicitat als acords adoptats per la corporació i les 

convocatòries dels òrgans les sessions dels quals siguin públiques.  

L’article 156 del TRLMRLC estableix que les sessions del ple de les corporacions 

locals són públiques, igual que les sessions dels òrgans de participació. Tanmateix, 

les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament 

per acord del ple. 
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Tanmateix, i malgrat que no hi ha una obligació de publicar les actes de la Junta de 

Govern Local i dels altres òrgans col·legiats de l’Administració local, l’article 113.1.b) 

del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament 

d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) estableix 

clarament que les sessions d’aquest òrgan no són públiques, “sens perjudici de la 

publicitat dels acords adoptats”. 

En aquesta línia l’article 10.1.c de la Llei 29/2010 del 3 d'agost, determina el deure de 

difondre, per mitjans electrònics, “la informació relativa als acords que prenen les 

entitats del sector públic, d’acord amb el que estableix llur normativa reguladora”.  

El Síndic de Greuges també ha considerat, que existeix un deure legal de publicar als 

llocs web de les administracions locals, els acords de la Junta de Govern amb 

l’adopció prèvia de les mesures necessàries per protegir els drets que regula la 

normativa en matèria de protecció de dades. 

La manca de consideració de públiques de les sessions de la Junta de Govern Local 

s’ha d’interpretar en el sentit de que no es refereix a les decisions relatives a les 

atribucions delegades pel Ple (STC de 26 de setembre de 2013), perquè pel que fa a 

les funcions delegades, sí cal donar publicitat. 

(ii) D’altra banda, i d’acord amb l’article 48 TRMRLC la Comissió especial de comptes 

existeix a tots els ajuntaments.  

Tanmateix, l’article 156.3 del TRLMRLC estableix que les sessions dels altres òrgans 

de govern (diferents al Ple i òrgans de participació) són secretes, llevat que es disposi 

altrament per acord del ple, per la qual cosa, i a manca de cap previsió normativa 

explícita en contra (l’article 127 del ROF res no estableix al respecte), el Projecte no 

pot obligar explícitament a donar publicitat dels acords presos per la Comissió 

especial de comptes. Ans el contrari, probablement, en virtut de la naturalesa secreta 

expressament reconeguda per l’ordenament, pot ser d’aplicació el límit contemplat a 

l’article 21.1 c) de la Llei 19/2014, de la confidencialitat i secret de procediments 

tramitats per l’Administració, si són previstos en una norma en rang de llei. 

De tot l’anterior, però, es procedeix a modificar l’apartat 4t de l’article 29, en el sentit 

d’aclarir el seu redactat: 

4. Als efectes de l’article 8.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’han de 

publicar íntegrament les actes del Ple de les Administracions locals, així com els 

acords presos en les sessions del Ple de l’ens local, en de la resta d’òrgans col·legiats 

de les Administracions locals la Junta de Govern Local i els que prenen les entitats 

del sector públic indicant-ne la data, el número i el tipus de la sessió, el tipus de sessió 

a la que pertany, ordinària, extraordinària o urgent, i el número de la sessió, amb 

l’adopció prèvia de les mesures que correspongui per garantir el compliment de les 

normes sobre protecció de dades personals. 
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5.17. Article 29.6 

Aquest precepte, als efectes de la lletra h) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, disposa que l’ens local en cada cas concret ha de valorar l’existència de 

rellevància pública de les resolucions administratives i judicials, tenint en compte 

l’interès general i els efectes que se’n puguin derivar de les mateixes.  

 

El paràgraf segon estableix uns criteris orientatius, a mode de numerus apertus, per 

valorar l’existència o no de rellevància pública i/o jurídica: “el valor, el volum i quantitat 

dels béns o serveis afectats o potencialment afectats; l’afectació a la vigència o 

interpretació de les disposicions de caràcter general; la incidència sobre qualsevol dels 

béns jurídics i les matèries referits a l’apartat tercer anterior d’aquest article; 

l’establiment d’un canvi o novetat en la doctrina jurídica precedent; l’afectació o interès 

de la ciutadania en general, més enllà de l’afectació o interès de les parts implicades 

directament en el procediment o procés; o la incidència en matèries en relació amb les 

quals l’ordenament jurídic preveu l’acció pública, entre d’altres.” 

 

L’ACM proposa suprimir aquest segon paràgraf, per resultar “innecessari”. 

 

Desestimació de l’aportació. Tenint en compte la dificultat que presenten els conceptes 

indeterminats de “rellevància pública” a què es refereix l’article 10.1 h) de la llei, 

determinant de la publicitat activa, entenem necessaris els criteris orientatius que s’han 

de tenir en consideració, entre d’altres, a l’hora de donar seguretat jurídica en el marge 

d’apreciació que comporta el compliment d’aquest item.  

Aquests criteris orientatius van ser aprovats per la CITGO en sessió de 9 de juny de 

2017. 

El mateix precepte incorpora l’article 15.5 del Projecte de decret, per a l’Administració 

de la Generalitat.  

5.18. Article 32.1 (segon paràgraf) 

L’apartat primer de l’article 32 del Projecte de decret, als efectes de la lletra a) de 

l’article 11.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, prescriu que s’ha de publicar la 

informació relativa a les dades més rellevants dels béns immobles de domini públic, 

béns patrimonials i béns mobles amb un valor especial de l’ens local que constin en 

l’inventari general de conformitat amb la normativa de règim local. 

Atès que hi ha una important indeterminació en el terme legal “béns mobles amb un 

valor especial”, el segon paràgraf els identifica amb “aquells que puguin tenir un valor 

històric, artístic o cultural o bé que el seu valor econòmic sigui rellevant.” 

L’ACM, però, proposa suprimir aquest segon paràgraf “ja que d’acord amb el principi 

d’autonomia local, correspon a cada ens local determinar el valor especial dels béns.” 
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Desestimació de l’aportació.  

Aquesta Secretaria la conveniència de no suprimir el paràgraf indicat, en la mesura 

que proposa criteris que cal tenir en compte per a la concreció del concepte en cada 

cas 

D’altra banda, d’acord amb l’aportació 10.6 emesa en el tràmit d’informació pública 

d’aquest Projecte, no sembla que pugui tenir fonament la distinció que fa l’article 32.1, 

segon paràgraf, en el concepte a l’hora de definir els béns mobles amb un valor 

especial com “aquells que puguin tenir un valor històric, artístic o cultural o bé que el 

seu valor econòmic sigui rellevant.”, per la qual cosa es proposa traslladar, com a 

segon paràgraf de l’art. 32.1, el mateix precepte que es conté a l’article 18.1 del 

Projecte: 

S’entén per béns mobles amb un valor especial aquells que puguin tenir un valor 

històric, artístic o cultural o bé que el seu valor econòmic sigui rellevant. 

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. Les dades han d’incloure la 

denominació del bé i una descripció del seu ús. 

5.19. Article 33.2 (segon paràgraf) 

L’apartat segon de l’article 33 del Projecte de decret estableix, als efectes de la lletra 

h) de l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, el deure dels adjudicataris de 

contractes de serveis de “comunicar a l’òrgan de contractació, d’acord amb el format 

que aquest estableixi, la relació del personal que prestarà el servei en les 

dependències de l’Administració o entitat del sector públic. (...)” 

 

El segon paràgraf del precepte aclareix que “Aquest personal en cap cas té la 

consideració de personal al servei de les Administracions públiques ni pot ocupar 

llocs de treball a les Administracions públiques, per la qual cosa mantenen el vincle 

laboral amb l’empresa adjudicatària o, si s’escau, amb l’empresa subcontractada.” 

 

L’ACM, però, proposa suprimir aquest segon paràgraf, en considerar que és sobrer. 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

La redacció del precepte que es proposa suprimir, que és igualment prevista a l’article 

20.9 del Projecte de decret per a l’Administració de la Generalitat, esdevé necessària, 

pel seu sentit aclaridor de la literalitat amb què s’expressa l’article 9.1 h), que pot 

induir a pensar que el personal adscrits pels adjudicataris de contractes en una 

dependència pública puguin ser considerats personal al servei de l’Administració, la 

qual cosa no és permesa per l’ordenament jurídic vigent.  
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Així es reconeix expressament al document d’ “Obligacions de publicitat activa de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern en matèria de contractació pública”, aprovat per la CITGO en sessió de 

29 d’octubre de 2019, en què expressament es reconeix, d’acord amb la legislació 

vigent, que les Administracions públiques no poden tenir amb caràcter permanent 

personal d’empreses privades, i aquest aspecte ha de ser palesat normativament en 

el desenvolupament del règim de transparència, per tal de justificar els termes amb 

els quals l’apartat 1r de l’article 33 dona compliment al precepte legal (art. 9.1 h). 

 

La Direcció General de Contractació Pública no ha fet cap observació al respecte. 

 

5.20. Article 48.1 

En aquesta aportació s’argumenta que la motivació que preveu l’excepció pel que fa 

a la notificació del trasllat a terceres persones, no hauria d’anar motivada al nombre 

de persones sinó a altres circumstàncies objectivables, com per exemple la dificultat 

de identificació de tot el col·lectiu. 

Desestimació de l’aportació. El precepte està regulant una excepció a la notificació 

formal del trasllat a tercers afectats. Precisament la finalitat que motiva 

l’excepcionalitat, pel que fa a la forma de notificar la sol·licitud a terceres persones 

afectades, és precisament la nombre elevat de terceres persones implicades. 

En aquest sentit, la GAIP, en els seus Dictàmens 1/2016 i 4/2016 reconeix que el 

trasllat a tercers ha de poder practicar-se sense notificació formal quan “les terceres 

persones afectades constitueixen un grup nombrós, de manera que el trasllat ha de 

ser massiu”, i afegeix que “no s'ajusta a un criteri de proporcionalitat haver de fer-lo 

amb notificació singularitzada, essent suficient utilitzar els mitjans habituals de 

comunicació general amb el col·lectiu afectat (llista interna de distribució electrònica, 

taulell d'anuncis, físic o electrònic), o fer la comunicació als representants del 

col·lectiu, si n'hi ha.” 

En el cas que parlem d’una manca o dificultat d’identificació dels tercers, com fa 

referència l’ACM, aquesta circumstància excepcionaria el mateix deure d’haver de 

donar trasllat, no del canal de comunicació/notificació del mateix.  

En aquest sentit la GAIP s’hi ha pronunciat, i ha afirmat que entre les circumstàncies 

degudament argumentades, que, en la ponderació, poden justificar-ne l'omissió del 

trasllat, figura el fet que les persones afectades no estiguin identificades (és a dir, que 

no constin a la sol·licitud d'accés o a la informació sol·licitada) o sigui difícil identificar-

les o localitzar-les (és a dir, que no es puguin identificar i determinar fàcilment amb 

els arxius i bases de dades de la mateixa Administració), essent aquest motiu 

d'omissió reconegut expressament per l'article 31.1 Llei 19/2014. 
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5.21. Article 51.2 

Des de l’ACM s’entén la voluntat d’exemplificar la motivació de les causes 

d’inadmissió, però en tot cas demanen que s’hauria de concretar més. 

Desestimació de l’aportació. Aquest precepte ve a recollir de forma sintetitzada i 

positivitzada l’essència de la doctrina que, en relació als criteris per a determinar la 

complexitat d’una tasca d’elaboració de la informació, de forma molt similar venen a 

pronunciar els òrgans de garantia del nostre entorn, especialment la GAIP.  

Aquests criteris conclouen com a indicadors substancials de l’apreciació de la causa 

d’inadmisisó el fet que l’obtenció, l’extracció o la disposició de la informació sol·licitada 

faci preveure raonablement un incompliment del termini màxim prorrogat per resoldre 

i notificar la resolució, o quan manquin els mitjans tècnics precisos o els programes 

informàtics especialitzats, fora de l’ús comú o habitual de l’Administració, necessaris 

per a l’obtenció o disposició de dades o valors totals o agregats sol·licitats. 

Esdevé imprescindible que l’Administració acrediti aquestes circumstàncies, que 

innegablement tenen a veure, en cada cas concret, amb la disposició de recursos 

públics. I per aquets motiu el Projecte de decret  proposa que l’apreciació de qualsevol 

d’aquestes circumstàncies s’ha de motivar, entre d’altres, mitjançant una declaració 

dels recursos humans i materials necessaris per a poder tramitar i resoldre la 

sol·licitud d’accés, així com una valoració comparativa entre aquesta declaració i els 

recursos humans i materials disponibles a la unitat d’informació o òrgan corresponent 

en la resta d’Administracions públiques. 

5.22. Article 53.1 

Es comparteix l’esperit del redactat d’aquest article, però es proposa concretar més 

el caràcter abusiu de les sol·licituds, per garantir que els operadors jurídics tinguin un 

marc legal de referència clar en aplicar aquest límit, més enllà de la doctrina de la 

GAIP. 

Desestimació de l’aportació.  

D’acord amb l’aportació núm. 30 feta per la GAIP, en el seu informe emès en relació 

al Projecte de decret, aquest article s’elimina del Projecte, perquè no es poden 

preveure noves causes d’inadmissió no contemplades legalment. 

Tanmateix entenem que el seu contingut és important i alhora suficient i que, per tant, 

s’ha de mantenir per tal de conceptuar com ha de ser l’exercici del dret d’accés d’acord 

amb els principis de bona fe i equitat. És per això que el seu contingut s’incorpora 

finalment en un nou article que té per objecte definir el concepte d’informació pública 

als efectes del dret d’accés. En aquets sentit ens remetem a la valoració de l’aportació 

núm. 21 emesa per la GAIP en el seu informe sobre aquest Projecte. 
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5.23. Article 54.8 

L’ACM proposa incorporar un precepte que permeti als subjectes que han de resoldre 

una sol·licitud d’accés a la informació pública (Administracions públiques) demanar, a 

la persona sol·licitant de l’accés, una motivació o argumentació de la seva sol·licitud.  

Si bé la Llei 19/2014 preveu que la presentació d’una sol·licitud d’accés a la informació 

pública no requereix de motivació, l’ ACM justifica aquesta facultat, de poder requerir 

potestativament els motius o interessos de la persona sol·licitant, en què el seu 

coneixement per l’Administració pot ser de gran utilitat per “poder dur a terme una 

ponderació per valorar si ha de concórrer o no un límit” 

Desestimació de l’aportació.  

Primerament, des d’aquesta Secretaria compartir fermament la conveniència i utilitat 

que per a l’Administració competent per resoldre suposa comptar amb una motivació 

o justificació de la sol·licitud d‘accés, perquè aquesta consigna permet posar en relleu 

els interessos subjacents de la petició i, per tant, tal i com assenyala l’ACM, disposar 

d’arguments i eines prou rellevants per tal de dur a terme una eventual ponderació 

entre aquests interessos en l’accés, i els interessos de terceres oposats, protegits per 

possibles límits aplicables en cada cas.  

En aquest sentit, la GAIP ha manifestat en nombroses ocasions la conveniència 

d’expressar els motius particulars de l’accés, perquè precisament al costat de l’interès 

públic general en l’accés, les motivacions i les finalitats específiques que poden 

concórrer en una sol·licitud d’accés poden resultar decisives a l’hora de ponderar els 

interessos concurrents i fer declinar la balança en favor de la persona que sol·licita 

l’accés. En aquest sentit, són moltes les situacions identificades amb un dret d’accés 

reforçat, eminentment a raó de la qualitat o condició de la persona sol·licitant, que 

acostumen a ser determinants d’una major prevalença en l’accés, en detriment de la 

protecció d’altres interessos protegibles, de tal manera que poden acabar justificant 

un accés que, en altres casos, en els quals no concorregués aquesta posició 

especialment reforçada, no esdevindria prevalent. És el cas del dret d’accés exercit 

per representants de treballadors i organitzacions sindicats en l'exercici de llurs 

funcions pròpies, com ara la R. 157/2018 -accés a ofertes parcialment confidencials 

en matèria contractació; la R. 254/2017 -accés a la identificació de participants i dels 

resultats en processos de provisió d’empleats públics; la R. 28/2018 -accés d'un 

comitè d’empresa als complements retributius no inclosos a les taules salarials; la R. 

81/2018 -accés a informació aportada als processos de negociació col·lectiva, i la R. 

118/2018 -accés d'òrgans de representació del personal a dades retributives dels 

treballadors identificats, entre d’altres. 

Ara bé, d’acord amb l’article 26.2 Llei 19/2014, el sol·licitant d’accés no és obligat a 

consignar en la sol·licitud els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés, de tal 
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forma que l’absència de motivació en cap cas no pot ser una causa per denegar la 

sol·licitud.  

Efectivament d’aquesta manca d’obligació es desprèn la facultat del sol·licitant de 

poder expressar-hi els seus interessos particulars en l’accés. De fet, l’article 17.3 de 

la Llei 19/2013 reconeix obertament –a diferència de la Llei 196/2014– que, en cas 

d’exposar-se els motius, aquests “poden ser tinguts en compte quan es dicti la 

resolució”. 

Tanmateix, però, la facultat de la persona sol·licitant no pot traduir-se en una facultat 

per requerir-li l’Administració una exposició de motius: en la mesura que el sol·licitant 

no és obligat a consignar motius, entenem que l’Administració no els li pot demanar.  

En aquest sentit, els requeriments que pugui fer l’Administració poden obeir, en 

qualsevol cas, només en la manca en la sol·licitud d’algun dels requisits que, 

preceptivament, ha de tenir la sol·licitud d’accés, relacionats a l’article 26.1 de la Llei 

19/2014, entre els quals, com hem dit, no figura la motivació. Sota aquesta visió, 

l’article 68.1 de la Llei 39/2015 prescriu, per a les casos en què “la sol·licitud d’iniciació 

no reuneix els requisits que assenyala l’article 66, i, si s’escau, els que assenyala 

l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir 

l’interessat (...)”. 

5.24. Article 55.5 

L’ACM no considera oportú que per mitjà d’un reglament es determini la periodicitat 

de les reunions entre la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria 

Documental. 

Estimació de l’aportació. 

D’acord amb l’informe emès per la GAIP en relació amb aquest Projecte de decret 

(aportació núm. 34), el desplegament d’aquesta disposició addicional sisena 

sistemàticament no correspon a aquest Projecte de decret, que expressament fixa en 

la seva Exposició de motius que desplega les previsions dels títols I a III de la Llei. 

Per tant, s’elimina l’art. 55.5: 

5. En compliment del mandat contingut a la disposició addicional sisena de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió d’Accés, 

Avaluació i Tria Documental han de reunir-se amb una periodicitat mínima anual per 

tal d’adoptar criteris d’aplicació homogènia i coordinada entre els règims de protecció 

de dades personals i d’accés a la informació pública. 
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5.25. Article 56.5 

Per últim, l’ACM entén que aquest precepte, relatiu al silenci, és innecessari, ja que 

el contingut ja es troba regulat per la Llei de Transparència. 

Desestimació de l’aportació, d’acord amb el que es fonamenta en relació amb 

l’aportació 2.27 anterior. 
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6. COMISSIONS OBRERES (CCOO) 

6.1. Article 10.1 

Pel que fa al concepte de retribucions dels càrrecs directius i òrgans de direcció o 

administració de les persones jurídiques incloses en els articles 3.2 i 15.2 de la Llei 

19/2014, l’article 10 del Projecte de decret exclou del concepte de retribució a aquests 

efectes el reemborsament de despeses, la indemnització pels danys produïts per raó 

de l’exercici, i les dietes per assistència a les sessions de l’òrgan de govern.  

CCOO entén, en canvi, que és necessari poder accedir a la totalitat de la informació, 

sense les exclusions apuntades, per la qual cosa sol·licita substituir el terme 

“exclouen” per “incloent”. 

Estimació en part de l’aportació.  

En primer lloc, cal deixar clar que el concepte que s’està definint té a veure amb els 

càrrecs directius d’entitats privades (art. 3.1 d) i e) Llei 19/2014).  

Un cop dit això, l’exclusió que conté el precepte és d’acord amb el contingut dels 

Criteris definidors dels conceptes “càrrec directiu”, “òrgans de direcció o 

administració” i “retribucions” que als efectes dels art. 3.2 i 15.2 Llei 19/2014 va 

aprovar la CITGO en sessió de 28 d’octubre de 2016. 

Ara bé, la GAIP, en el seu informe sobre el Projecte (aportació núm. 6) no entén 

justificat excloure de les retribucions les dietes per assistència a sessions, que tenen 

un contingut retributiu evident. 

Per tant, es proposa modificar el text del precepte en aquest sentit: 

1. Als efectes dels articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 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 a aquests 

efectes el reemborsament de despeses i la indemnització pels danys produïts per raó 

de l’exercici., i les dietes per assistència a les sessions de l’òrgan de govern. 

6.2. Article 13.6  

El precepte preveu el deure de publicar el nombre d’alliberats sindicals a 

l’Administració de la Generalitat i al seu sector públic. S’exigeix que se n’indiqui: 

- la causa de la dispensa d’assistència al lloc de treball  

- l’organització sindical a què correspon.  
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- la suma total d’hores de crèdit horari sindical que les organitzacions sindicals han 

disposat durant el darrer any i  

- el seu cost (que es determina en base a les retribucions percebudes per cada 

alliberat sindical amb crèdit sindical) 

Es formulen diferents aportacions al respecte: 

(i) Es sol·licita que s’incorpori la necessitat de que la publicació de les hores ha de 

presentar-se de la forma més clara i desagregada possible, segons col·lectius i 

hores, diferenciant:  

 

a. Per la naturalesa de la mateixa: representació unitària, representació sindical o 

acords específics mitjançant la negociació col·lectiva;  

b. Per quantitat i tipologia d’ús: dedicació total, mitja jornada, hores individuals.  

 

Estimació de l’aportació. Es millora el redactat de l’article en aquest sentit. 

 

(ii) No es comparteix la necessitat de regulació del cost en base a les retribucions 

percebudes per cada representant “alliberat” sindical amb crèdit sindical, perquè “va 

més enllà de l’article 9.2 de la Llei 19/2014, on es requereix la publicació dels costos 

que els representants “alliberats” generen a l’Administració i el nombre d’hores 

sindicals utilitzades en total i, no de forma individual. S’afegeix que “Proporcionar 

aquesta informació detallada per cada persona i, el seu cost resulta una informació 

excessiva” (“el cost individual va directament relacionat amb la categoria 

professional de les persones que tenen les funcions representatives i el resultat final 

pot variar de forma molt significativa en funció de la procedència i funcions de la 

persona dedicada a les tasques sindicals i representatives, ja sigui amb crèdit horari 

parcial o total o en base a un acord de dispensa total.”). Especialment té sentit 

aquesta fonamentació quan només hi hagi una persona alliberada: “proporciona 

informació sensible que vulnera la llei de protecció de dades personals, al regular 

que les obligacions de transparència respecte el sou de cada persona només 

vinculen els alts càrrecs” 

 

Es conclou doncs que “exigir aquesta informació individualitzada de persones 

alliberades és desproporcionat, no és idoni, i la llei exigeix només els costos dels 

alliberaments, de forma conjunta.”, a banda que La informació personal dels 

treballadors/es, com pot ser el cas, constitueix una cessió de dades que pot trobar 

legitimació a l’emparar d’una norma amb rang de llei, però no d’un reglament. 

 

Per tot, es considera “excessiu i desproporcionat (...) identificar per cada alliberat 

individualitzat les retribucions que perceben”. 
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Estimació en part de l’aportació. De la redacció del precepte aquesta Secretaria 

entén, però, que no s’exigeix una publicació de costos individual, per cada 

representant alliberat, sinó que s’especifica que el cost total es calcula o “determina 

en base a les retribucions percebudes” per cadascun, sense que encep cas es doni 

la informació desglossada per alliberat ni s’identifiqui quin és aquest treballador, en 

cap cas.  

 

En qualsevol cas, pot satisfer l’interès de CCOO modificar el redactat del precepte 

introduint el terme “total i agregat” en relació amb el cost que s’ha de publicar. 

6. Als efectes de l’article 9.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’ha de publicar 

el nombre d’alliberats sindicals a l’Administració de la Generalitat i al seu sector 

públic, amb indicació de la causa de la dispensa d’assistència al lloc de treball i 

l’organització sindical a què correspon. 

 

Tenen la consideració d’alliberats sindicals les empleades i els empleats públics 

que han disposat, com a mínim, d’una hora de crèdit horari sindical durant el darrer 

any, a temps parcial, d’alliberament a temps total per acumulació d’hores sindicals, 

o d’alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.  

 

S’ha de publicar també tant la suma total d’hores de crèdit horari sindical que 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 també el seu cost total i agregat que generen a 

l’Administració, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada 

alliberat sindical amb crèdit sindical.  
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7. COMISSIÓ NACIONAL D’ACCÉS, AVALUACIÓ I TRIA DOCUMENTAL (CNAATD) 

7.1. Article 54.1 

En la seva reunió de 5 de novembre de 2019, la CNAATD va acordar proposar la 

modificació d’aquest precepte del Projecte de decret per afegir que l’òrgan competent 

per resoldre ha de tenir en compte no només els terminis de conservació dels 

documents, sinó els “criteris d’accés que s’estableixen a les Ordres del Departament 

de Cultura que aproven les Taules d’Accés i Avaluació Documental.” 

Estimació parcial de l’aportació.  

Aquesta Secretaria comparteix la necessitat d’aclarir que la ponderació entre l’interès 

en accedir a una informació i altres drets i interessos en joc, que correspon fer en 

cada cas  per resoldre una sol·licitud d’accés, no pot ignorar el valor jurídic de les 

Taules d’Accés i Avaluació documental (TAAD), regulades per la Llei 10/2001, de 13 

de juliol, d'arxius i documents, i pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, 

avaluació i tria de documents, que s’aproven mitjançant Ordre del titular del 

departament competent en matèria de cultura.  

 

Tanmateix, convé fer dues puntualitzacions o precisions: 

 

1. D’una banda, recordar que la redacció inicial de l’art. 34.4 de la Llei 10/2001, no 

vigent actualment, perquè fou eliminat per la Llei 20/2015, establia que corresponia 

a la CNAATD  la funció d’ “establir criteris sobre l’aplicació de la normativa que 

regeix l’accés als documents públics.”  

 

Arran d’aquesta modificació legal, l’actualment vigent art. 19.2 a) de la Llei 10/2001 

preveu, en canvi, que la Comissió nacional d’accés, avaluació i tria documental 

(CNAATD) “estableix criteris sobre l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als 

documents públics, en coordinació amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 

a la Informació Pública i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb 

el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 19/2014.” 

 

Actualment, cal recórrer a l’article 10.1 del Decret 13/2008 citat per tenir en compte 

quin és el contingut que han de tenir les TAAD en relació a les sèries documentals 

avaluades: “Les taules d'avaluació i accés documental s'apliquen a la 

documentació pública i determinen, per a cada sèrie documental, el termini de 

conservació i els criteris sobre l'aplicació de la normativa que regeix l'accés als 

documents.” 

 

La GAIP, tant en el seu Dictamen 1/2016, com en els Informes GAIP 1/2016, 

1/2017, 2/2018 i 1/2019, sobre projectes d’ordre per la quals s’aproven, es 

modifiquen i es deroguen TAAD, ha deixat clar el seu posicionament, relatiu a 
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“interpretar el règim d’accés que s’estableix a les taules (...), com unes orientacions 

generals per als gestors documentals del règim d’accés d’una determinada sèrie 

documental”, entenent que l’establiment d’aquests criteris generals no evita que 

sigui absolutament necessari, per exigència de la mateixa Llei 19/2014, l’anàlisi 

cas per cas, davant de cada petició o sol·licitud en funció dels límits aplicables i la 

resolució expressa per l’òrgan competent. Per tant, d’acord amb aquesta doctrina  

ela GAIP, “les consideracions sobre l’accés que preveuen les taules no es poden 

considerar com la determinació d’un règim d’accés aplicable sinó com un 

instrument orientatiu per als gestors documentals o les persones que han de 

resoldre una petició d’accés a informació pública.”, de tal forma que les TAAD 

“s’han de considerar exclusivament com unes guies i no poden tenir per tant, 

naturalesa de determinació general.” 

 

De tot l’anterior, aquest Secretaria entén necessari que el Projecte de decret faci 

expressa referència a què, als efectes de la ponderació, l’òrgan competent per 

resoldre les sol·licituds d’accés,  tingui en compte les Taules d’Accés i Avaluació 

Documental, que s’aproven mitjançant ordre del titular del departament competent 

en matèria de cultura.  

 

A aquests efectes, però, tenint en compte que la GAIP, en el seu Informe emès en 

relació amb aquest Projecte (al·legació núm. 31), al qual ens remetem, ha proposat 

introduir un nou apartat (primer) en l’article 54, relatiu als principis generals en 

l’aplicació i ponderació dels límits al dret d’accés, s’introdueix un darrer paràgraf a 

la proposta que fa la GAIP de text d’aquest nou apartat de l’article 54: 

 

“En la ponderació, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’accés ha de 

tenir en compte, entre d’altres, les Taules d’Accés i Avaluació Documental 

aprovades mitjançant ordre del titular del departament competent en matèria de 

cultura.” 

 

2. De l’altra, també és cert que, d’acord amb el que exposa la GAIP en el seu Informe 

emès en relació amb el Projecte de decret, no és oportú mantenir aquest segon 

paràgraf dins de l’article 54.1, tenint en compte que aquest article té per objecte 

garantir que en la resolució d’accés les Administracions tinguin present i apliquin 

l’eventual temporalitat dels límits que pugui establir una llei, atès que, d’acord amb 

l’art. 22.2 de la Llei 19/2014, “són temporals si així ho estableix la llei que els regula, 

i es mantenen mentre perduren les raons que en justifiquen l’aplicació”.  

 

Altra cosa ben diferent és que la CNAATD, entre les funcions que té encomanades, 

sigui cridada a determinar el termini de conservació de la documentació i que, a 

aquest efecte, a l’hora d’elaborar les TAAD, també hagi de tenir en compte, tant els 

límits aplicables, com la seva temporalitat, si escau, així com el valor informatiu que 

un document té en termes de transparència. 
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Per tant, podem concloure que els terminis de conservació que pugui fixar la 

CNAATD determinaran la conservació (i destrucció, si escau) de la informació o 

dades (per un període, o de forma permanent, segons els cas), però res tenen a 

veure amb la temporalitat dels límits, que en el cas de ser establerta per una llei, 

determinarà que una informació sigui d’accés limitat durant un temps, i d’accés lliure 

a partir d’un cert moment.  

 

En aquets mateix sentit es pronuncia l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(APDCAT), que en el seu informe relatiu a aquest Projecte de decret, considera 

que la inclusió d’aquest segon paràgraf “és un error “, perquè “la determinació del 

moment a partir del qual deixa de ser d’aplicació un límit no depèn del termini de 

conservació establert per la CNAATD (...), sinó del que estableixi la normativa 

aplicable”, per la qual cosa aquest paràgraf del Projecte “resulta contrari al que 

estableix l’article 22.2” de la Llei 19/2014. 

 

D’acord amb aquest argumentari, es procedeix doncs a eliminar el segon paràgraf 

de l’actual apartat 1r del Projecte de decret.  

A aquests efectes, l’òrgan competent per resoldre ha de tenir en compte els terminis 

de conservació dels documents que estableixi la Comissió Nacional d’Accés, 

Avaluació i Tria Documental. 
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8. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

8.1. Consideració prèvia 

Es recomana unificar la redacció dels títols de diferents articles del Títol II del Projecte 

de decret, uns corresponents a la Generalitat i els altres a les Administracions locals, 

que tenen gairebé idèntic contingut però que en canvi tenen diferent denominació. 

 

Estimació de l’aportació. Es modifiquen els títols dels articles següents: 

 

Article 27. Informació relativa a les Empleades i els empleats públics 

Article 28. Informació relativa als Alts càrrecs i al personal directiu de l’administració 

local i de les entitats del seu sector públic  

Article 34. Estudis, informes i dictàmens 

 

8.2. Article 27.2 

Es recomana donar una redacció del precepte idèntica a la de l’article 13 del Projecte 

de decret (forma d’identificar les persones admeses i seleccionades a l’Administració 

de la Generalitat) 

Estimació de l’aportació en el mateix sentit que l’aportació núm. 2.6 anterior. 

8.3. Article 28 

La Diputació adverteix de dues precisions relatives a la identificació d’alts càrrecs i 

directius: 

(i) A l’apartat 1r, la referència al precepte legal desenvolupat ha de fer-se a la 

lletra f) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014 –relació d’alts càrrecs–, no tan sols a 

la lletra b) 

 

(ii) No s’hi inclouen les dades de contacte, que s’hi haurien de recollir 

 

S’estimen les aportacions, i, en conseqüència, el text del precepte queda redactat 

com segueix: 

1. Als efectes de laes lletraes b) i f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’ha de fer 

pública una relació dels alts càrrecs i de les persones directives de les entitats del 

sector públic, que ha d’incloure la seva identificació mitjançant noms i cognoms, el 

càrrec, l’àrea o òrgans en què participen, el perfil laboral o professionals, llur telèfon i 

canal electrònic de contacte professional, així com, en el cas dels càrrecs electes, el 

grup municipal o polític. 

  

Per coherència, es modifica l’article 14.1 del Projecte de decret, en el mateix sentit:  
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1. Als efectes de laes lletraes b) i f) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’ha de fer pública una relació dels alts càrrecs i de les persones directives 

de les entitats del sector públic, que ha d’incloure llur identificació mitjançant noms, 

cognoms i càrrec , així com el perfil laboral o professional i llur telèfon i canal electrònic 

de contacte professional. 

 

8.4. Article 29 

S’apunta una eventual incoherència en l’article 29 del Projecte de decret, perquè 

“comença fent referència a la lletra b) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, per després 

continuar, amb una relació lògica, amb les lletres successives d’aquest mateix article 

10. Però en canvi, en l’apartat 4t de l’article 29, de sobte, s’introdueix la referència a 

la lletra c) de l’article 8.1.” 

 

Estimació en essència de l’aportació. La referència en l’apartat 4rt a l’article 8 de la 

Llei certament és incoherent. Tanmateix, es proposa incloure aquest apartat com a 

darrer apartat (7è), sense respectar l’ordre cronològic de la Llei, perquè es prioritza 

el criteri substantiu de considerar que aquest article 8 s’ha de citar al final perquè es 

tracta d’un article genèric i obert en matèria de publicitat activa, que, a diferència de 

l’article 10 de la Llei, de forma genèrica i inconcreta es refereix a les “decisions i 

actuacions amb una rellevància jurídica especial”, i que es concreta específicament 

en relació amb els ens locals.  

 

Per tant, es proposa el següent canvi d’ordre: 

 

4. 7. Als efectes de l’article 8.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’han de 

publicar íntegrament les actes del Ple de l’ens local (...). 

 

8.5. Article 30.1 

En relació amb els procediments normatius en curs, el precepte es refereix a 

“ordenances i reglaments locals”.  

 

La Diputació, però, d’acord amb la proposta del Grup de Treball de Transparència 

Local, entén que seria millor referir-se a qualsevol “norma”, que n’engloba qualsevol 

tipologia, inclòs el planejament municipal, de naturalesa de disposició general, per la 

qual cosa es proposa substituir el text pel següent: “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”. 

 

Estimació de l’aportació: en modifica el precepte: 
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1. Als efectes de la lletra c) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

es distingeixen els estats de tramitació normativa següents: fase de consulta pública 

prèvia, fase d’aprovació inicial, fase d’informació pública i audiència, fase de 

sol·licitud de dictàmens i informes i fase d’aprovació definitiva. 

 

Durant el procediment d’elaboració de les ordenances i reglaments locals normatiu 

s’ha de fer constar en tot moment l’estat de tramitació en el qual es troben. de la 

norma en curs d’elaboració. 

 

8.6. Article 33.2 (segon paràgraf) 

Als efectes de la lletra h) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, aquest 

precepte del Projecte de decret aclareix quina informació els adjudicataris de 

contractes de serveis hauran de comunicar a l’òrgan de contractació, d’acord amb el 

format que aquest estableixi, la relació del personal que prestarà el servei en les 

dependències de l’Administració o entitat del sector públic.  

 

El paràgraf segon aclareix que aquest personal en cap cas té la consideració de 

personal al servei de les Administracions públiques ni pot ocupar llocs de treball a les 

Administracions públiques, per la qual cosa mantenen el vincle laboral amb l’empresa 

adjudicatària o, si s’escau, amb l’empresa subcontractada. 

 

La Diputació entén que aquest segon paràgraf ha de ser suprimit perquè no és propi 

d’una norma reglamentària i sectorial, i que el Grup de Treball de Transparència Local 

no la va preveure. 

 

Desestimació de l’aportació. Atès que no s’ha donat compliment a aquest item de 

publicitat activa fins a data d’avui, perquè les Administracions, d’acord amb 

l’ordenament jurídic, no poden tenir amb caràcter permanent personal de les entitats 

adjudicatàries, aquesta Secretaria entén que val la pena que el Projecte de decret 

aclareixi que aquest personal en cap cas té la consideració de personal al servei de 

les Administracions públiques ni pot ocupar llocs de treball a les Administracions 

públiques, per la qual cosa mantenen el vincle laboral amb l’empresa adjudicatària o, 

si s’escau, amb l’empresa subcontractada. 

 

8.7. Article 35 

Es proposa que el títol de l’article 35 digui “ Convenis de col·laboració i cooperació” 

o bé, fins i tot millor, “ Convenis i encàrrecs de gestió”, ja que caldria introduir un 

apartat referent als encàrrecs de gestió tal i com preveu l’article 22.4 per la Generalitat 

de Catalunya. 

 

Estimació de l’aportació. Es modifica el títol de l’article i s’addiciona un nou apartat 

3r: 
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Article 35 

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió 

 

(...) 

 

3. S’han de publicar, de forma diferenciada, els encàrrecs de gestió que 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, ha de contenir, com a mínim, 

si escau, la identificació de les parts que els subscriuen, el seu 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 les 

subcontractacions que es facin amb menció dels adjudicataris, el procediment seguit 

per a l’adjudicació i l’import d’aquesta. 

 

S’ha de publicar a més un enllaç a la publicació oficial corresponent de l’instrument 

de formalització, que ha de consistir en un conveni de col·laboració quan l’encàrrec 

de gestió se subscriu entre dues Administracions públiques diferents, i la resolució 

de l'encàrrec. 

 

8.8. Article 36.1 

Després de fer al·lusió a la definició de les subvencions a l’article 2 de la Llei 38/2003, 

la Diputació es refereix a què cal introduir una nova definició del concepte en el 

Projecte de decret, per diverses raons que justifiquen que la remissió de l’article 36.1 

del Projecte de decret al seu article 8.2 no és adequada:  

(i) la definició actual s’insereix en un article que només fa referència a les entitats 

privades. 

 

(ii) no s’adiu a la definició establerta a nivell de la llei bàsica que regula les 

subvencions, com és la Llei 38/2003, ja que és més restrictiva: deixa fora del seu 

àmbit totes les ajudes o subvencions lliurades entre administracions públiques, 

quan qualifica, només de subvencions o ajuts públics les aportacions dineràries de 

fons públics que provenen d’una administració pública a favor de persones físiques 

o jurídiques: “ amb exclusió per tant de les transferències o aportacions entre 

administracions públiques”. “No creiem que aquesta redacció encaixi amb l’esperit 

de la Llei de transparència catalana ni amb el previst en l’article 71.4 de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya.” 
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(iii) caldria precisar, per no donar lloc a confusions, que dintre del concepte de 

subvencions o ajuts públics només es poden incloure aquelles aportacions 

dineràries de fons públics sense contraprestació directa dels beneficiaris perquè 

en cas contrari es podria arribar a entendre que qualsevol tipus de pagament, per 

exemple derivat del compliment d’un contracte, encaixaria dintre del concepte de 

subvenció o ajut públic. 

Estimació en essència de les aportacions: 

 

(i) S’elimina la remissió que els articles 23.1 i 36.1 Projecte feien a la definició de 

subvenció i d’ajut públic continguda a l’article 8.2 del Projecte, per tal de donar, així, 

un concepte genèric de subvencions, als efectes dels deures de publicitat activa de 

l’art. 15 de la Llei 19/2014.  

 

Cal tenir en compte els conceptes normatius sectorials de “subvencions”: 

 

Art. 2 LGS (Llei 38/2003): 

 
“1. S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària realitzada per 

qualssevol dels subjectes que preveu l'article 3 d'aquesta Llei, a favor de persones públiques o 

privades, i que compleixi els requisits següents: 

 

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

 

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, 

la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la 

concurrència d'una situació, i el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que s'hagin 

establert. 

 

c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat 

d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. 

 

2. No estan compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei les aportacions dineràries entre diferents 

administracions públiques, per finançar globalment l'activitat de l'Administració a què vagin destinades, 

i les que es realitzin entre els diferents agents d'una administració els pressupostos dels quals 

s'integrin en els pressupostos generals de l'Administració a la qual pertanyin, tant si es destinen a 

finançar globalment la seva activitat com la realització d'actuacions concretes a desenvolupar en el 

marc de les funcions que tingui atribuïdes, sempre que no resultin d'una convocatòria pública. (ull: 

subvencions a grups polítics municipals !). 

 

3. Tampoc estan compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei les aportacions dineràries que, en 

concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, facin les entitats que integren l'Administració 

local a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Associacions d’entitats locals: “Las Entidades 

Locales pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y 

promoción de sus intereses comunes, a las que se les aplicará su normativa específica y, en lo no 

previsto en él, la legislación del Estado en materia de asociaciones”) 

 

4. No tenen caràcter de subvencions els casos següents: 
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a) Les prestacions contributives i no contributives del sistema de la Seguretat Social. 

 

b) Les pensions assistencials per vellesa a favor dels espanyols no residents a Espanya, en els termes 

que estableix la seva normativa reguladora. 

 

c) També queden excloses, en la mesura que siguin assimilables al règim de prestacions no 

contributives del Sistema de Seguretat Social, les prestacions assistencials i els subsidis econòmics a 

favor d'espanyols no residents a Espanya, així com les prestacions a favor dels afectats pel virus 

d'immunodeficiència humana i dels discapacitats. 

 

d) Les prestacions a favor dels afectats per la síndrome tòxica i els ajuts socials a les persones amb 

hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C que regula la Llei 

14/2002, de 5 de juny. 

 

e) Les prestacions derivades del sistema de classes passives de l'Estat, pensions de guerra, i altres 

pensions i prestacions per raó d'actes de terrorisme. 

 

f) Les prestacions reconegudes pel Fons de Garantia Salarial. 

 

g) Els beneficis fiscals i beneficis en la cotització a la Seguretat Social. 

 

h) El crèdit oficial, excepte en els supòsits en què l'Administració pública subvencioni al prestatari la 

totalitat o una part dels interessos o altres contraprestacions de l'operació de crèdit.” 

 

Article 87 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret 

legislatiu 3/2002, de 24 de desembre): 

 
“1. Es considera subvenció tot ajut que comporti una disposició de fons públics acordada per la 

Generalitat o les seves entitats autònomes a càrrec dels seus pressupostos, que tingui per objecte un 

lliurament dinerari entre els diferents òrgans i unitats de l'administració pública de la Generalitat, o 

d'aquests a altres entitats públiques o privades i particulars, i que compleixi els requisits següents: 

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

b) Que el lliurament estigui afectat a un fi, un propòsit, una activitat o un projecte específics, i hi hagi 

l'obligació del destinatari de complir les obligacions o els requisits que s'hagin establert. 

c) Que la finalitat respongui al foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o per a la promoció 

d'una finalitat pública. 

2. Les disposicions de fons públics als quals es refereix l'apartat 1 que no compleixen el requisit de la 

lletra b tenen la consideració de transferències. 

3. Quan la subvenció o la transferència es faci en espècie, s'ha de regir pel que estableix la Llei de 

patrimoni de la Generalitat de Catalunya. No obstant, és aplicable el que estableix aquest capítol en 

el supòsit que la finalitat de la subvenció n'impliqui l'execució per la mateixa administració, i a càrrec 

dels seus crèdits pressupostaris destinats a transferències o subvencions. 

4. En el supòsit d'ajuts que impliquin indemnitzacions derivades de catàstrofes naturals i altres causes 

de força major, el règim jurídic és el que determina la norma jurídica que les regula. 

5. Les aportacions dineràries de la Generalitat a les universitats públiques destinades al finançament 

global de llur activitat es consideren transferències.” 

 

Per la seva banda, el darrer text publicat de l’article 2 del Decret 271/2019, de 23 

de desembre,  pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts 

de Catalunya, preveu que: 
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a) Es consideren subvencions, a l'efecte d'aquest Reglament, les disposicions de fons que reuneixin 
els requisits establerts en l'article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

b) Es consideren ajuts, a l'efecte d'aquest Reglament, 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. 

2.2 S'enumera de forma singular la informació següent: 

a) Els lliuraments dineraris sense contraprestació que tinguin la consideració de subvenció o ajut. 

b) Les subvencions i ajuts en espècie. 

c) Els avals i altres garanties, préstecs, aportacions de finançament de risc, bestretes reemborsables 
i la resta de mesures de caràcter financer que suposin un avantatge econòmic a favor dels seus 
beneficiaris, excepte quan vagin dirigits a les administracions públiques. 

d) Els beneficis fiscals que tinguin la consideració d'ajut d'estat que impliquin un avantatge econòmic 
de caràcter selectiu, sempre que superin els llindars mínims exigits per les normes comunitàries. 

e) Les subvencions i altres ajuts a partits polítics. 

f) Les contribucions obligatòries o voluntàries efectuades per les administracions públiques a 
organismes, fons, programes i entitats de caràcter nacional o internacional. 

g) Qualsevol altre ajut de caràcter no fiscal que sigui considerat com ajut d'estat d'acord amb el que 
preveu l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea i les normes que el desenvolupen. 

h) Els premis educatius, culturals, científics. 

i) Les beques per a estudis. 

 

S’introdueix doncs un nou redactat en aquests dos preceptes del Projecte de decret 

(23.1 i 36.1), per tal que s’hi faci constar expressament un concepte ampli i general 

de subvenció als efectes de donar compliment a l’art. 15 Llei 19/2014, amb una 

definició de subvenció es correspongui amb la donada per la normativa d’aplicació 

(Llei General de Subvencions i Reglament que regula el Registre de subvencions i 

ajuts de Catalunya) 

 

Aquest nou redactat té en compte les recomanacions de la Intervenció General, 

efectuades en el tràmit d’informació pública d’aquest Projecte, en el sentit que entén 

necessària una remissió a la normativa aplicable. 

En coherència, es modifiquen els arts. 23.1 i 36.1 del Projecte en el sentit següent, 

que queden redactats com segueix: 

 

1. Als efectes de l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’entenen cal 

estar als conceptes de per subvenció o i ajut públic donats per la normativa bàsica 

en matèria de subvencions i pel reglament que regula el Registre de subvencions i 

ajuts de Catalunya. 

 

(ii) En conseqüència, es modifica també el tercer paràgraf de l’art. 8.2 del Projecte de 

decret, en el sentit establert en relació amb l’aportació 1.2 anterior: 
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El concepte de subvenció que figura en aquest article 8.2  s’ha de referir als únics 

efectes de les entitats privades de l’art. 3.4 Llei 19/2014, i té per objecte especificar 

que han de ser “reconegudes en el curs d’un exercici comptable”, als efectes del 

còmput o quantificació que exigeixen els llindars establerts a l’art. 3.4 referit.  

 

Per tant, es proposa aquest redactat de l’article 8.2 (en els termes ja descrits en 

l’aportació 1.2 anterior –en cursiva, la modificació introduïda-): 

Als aquests efectes del càlcul del seu l’import de les, s’entén per subvencions o 

ajuts públics qualssevol forma d’aportació dinerària de fons públics provinents de 

qualssevol Administració pública, a favor de persones físiques o jurídiques, amb 

exclusió per tant de les transferències o aportacions entre administracions 

públiques, i d) s’ha de tenir en compte la suma del total de subvencions o ajuts 

públics provinents de qualssevol Administració pública que hagin estat 

reconegutdes en el curs d’un exercici econòmic comptable. 

 

De totes maneres, i d’acord amb el paràgraf primer de l’art. 8.2, queda clar que els 

subjectes que perceben aquestes subvencions, als efectes de l’art. 3.4 Llei 19/2014, 

són, tan sols, “entitats privades”. 

 

8.9. Article 36.2 

 

En relació a aquest precepte, la Diputació defensa que “en l’actualitat no es publiquen 

en aquest Registre totes les subvencions sinó que només consten aquells atorgades 

per les unitats competents dels departaments de la Generalitat de Catalunya, les 

entitats autònomes administratives que en depenen i de les entitats de la resta del 

sector públic de la Generalitat de Catalunya” 

 

A més afirma que, “a hores d’ara la redacció d’aquest precepte no s’adiu al previst en 

l’article 20.8 de la Llei General de Subvencions, LGS ( article bàsic d’acord amb la DF 

1a d’aquesta Llei) que estableix: “En aplicación de los principios recogidos en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, la BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. 

 

Per tant, es conclou que “mentre no hi hagi un conveni entre l’Administració de l’Estat 

i l’Administració de la Generalitat que avali la possibilitat de fer efectiva la publicitat que 

se’ns exigeix en matèria subvencional, a través del Registre de Subvencions i Ajuts de 

Catalunya, perquè aquest estigui interconectat amb la BDNS, estimem que la previsió 

que conté l’actual redacció de l’article 36.2 del Projecte de Decret, objecte d’aquest 

informe, no permet a les Administracions locals complir amb la legalitat vigent i, per 

tant, s’haurà de reformular o redactar d’una altra manera perquè la compleixi.” 
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Desestimació de l’aportació.  

 

Des d’aquesta Secretaria entenem que el precepte no s’ha de reformular, perquè, en 

primer lloc, el Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (d’ara endavant RAISC), 

creat per l’art. 155 de la Llei 5/2017, de 28 de març, (que afegeix un article, el 96 bis, 

al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya), té per objectiu la difusió de 

la informació de l’activitat subvencional de l'Administració de la Generalitat i les entitats 

públiques en què participa de manera majoritària, directament o indirectament, i també 

les entitats que integren l'Administració local i les entitats públiques en què participen 

de manera majoritària, directament o indirectament, i també els consorcis locals, entre 

d’altres.  

 

A més, d’acord amb l’apartat 4rt de l’art. 96 bis referit, “l'obligació establerta per l'article 

15.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, es fa efectiva amb la tramesa de la informació exigida al Registre 

de subvencions i ajuts de Catalunya.”.  

 

En aquest sentit ho preveu també el Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual 

s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, que en el seu 

article 6.1 preveu expressament que “el subministrament de la informació al RAISC fa 

efectiva l'obligació establerta en l'article 15.1.c de la Llei 19/2014” i que la informació 

continguda al RAISC es publicarà al lloc web de la Generalitat 

(http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/), o en el que 

correspongui, d'acord amb la competència en matèria d'establiment dels criteris 

procedimentals, direcció i control d'ajuts i subvencions.  

 

Aquesta obligació i prescripció s’estableix al marge de les obligacions que imposa la 

normativa estatal en relació a la BDNS, i el propi Decret mencionat en preveu 

mecanismes de coordinació i integració. 

 

8.10. Article 42.2 

Aquest precepte té per objecte regular la derivació (externa) de sol·licituds, entre 

administracions diferents.  

 

La Diputació adverteix que no s’adequa a l’article 30.1 de la Llei 19/2014, en el sentit 

que el precepte del Projecte es refereix a 15 dies hàbils com a termini per a fer la 

derivació, mentre que la Llei estableix un termini de 15 dies naturals. 

 

Desestimació de l’aportació.   
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Convé aclarir que el termini legal de 15 dies naturals s’imposa per l’apartat primer de 

l’art. 30.1 de la Llei 19/2014 només a les derivacions “internes”, és a dir, entre òrgans 

i entitats d’una mateixa administració.   

 

En canvi, l’art. 42.2 del Projecte, en referir-se a 15 dies hàbils, ho fa per a la derivació 

externa (entre Administracions diferents), tenint en compte que la Llei 19/2014, a 

l’article 30.2, no preveu cap mena de termini per a fer aquesta derivació externa, per 

la qual cosa el Projecte no la contravé. 

 

És convenient mantenir el termini de 15 dies “hàbils” als efectes de les derivacions 

entre administracions, que no només no contravé doncs la Llei 19/2014 (art. 30.2) sinó 

que, a més, és més coherent amb la regla general que l’article 30.2 de la Llei 39/2015 

estableix per al còmput dels terminis assenyalats per dies, segons la qual, “quan els 

terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del còmput 

els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.” 

 

8.11. Article 43.2 

Aquest precepte té per objecte regular la derivació (interna) de sol·licituds, entre 

òrgans i entitats de la mateixa administració. 

 

La Diputació ve a manifestar que el que preveu el precepte és pensat i té sentit per a 

l’Administració de la Generalitat, on hi ha diferents òrgans o unitats que poden ser 

competents per resoldre, però en el cas de les Administracions locals l’únic que pot 

succeir és que la sol·licitud d’accés arribi a una unitat, departament, negociat, òrgan o 

entitat d’aquella administració que no sigui el competent per tramitar-la i la derivi ( o en 

terminologia del projecte de Decret “l’escali”) cap a aquella unitat, departament, etc, 

segons correspongui, que tingui atribuïda aquesta competència, però, finalment, en tot 

cas qui resoldrà i dictarà la resolució final concedint o denegant la sol·licitud d’accés a 

la informació serà sempre l’alcalde o president ( o aquells òrgans en qui deleguin).” 

Per tant, es conclou que “caldria introduir una redacció específica per a les 

Administracions locals que tingués en compte la seva pròpia idiosincràsia 

organitzativa” 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

Amb la voluntat que els preceptes d’aquest article puguin ser fàcilment adaptables a 

qualsevol administració pública, arran de l’aportació 2.18 anterior, ha estat modificat el 

seu redactat, i aquesta nova redacció, a la qual ens remetem, entenem que pot satisfer 

les necessitats que planteja la Diputació.  

 

Aquesta nova redacció té per premissa la substitució al llarg de tot el text del Projecte 

de decret l’expressió “unitat d’informació o l’òrgan corresponent en la resta 
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d’Administracions públiques”, pel terme genèric “unitat d’informació”, terme que és 

aclarit i estès a totes les Administracions públiques en virtut d’un nou article 3 que 

s’introdueix en l’articulat del Projecte de decret, titulat “unitats d’informació”, d’acord 

amb l’exposat a l’aportació 2.3 anterior. 

 

8.12. Article 46.1, segon paràgraf 

La Diputació entén que la previsió del precepte relativa a què amb caràcter general 

l’esmena no suspèn el termini per resoldre, no s’adiu a allò previst a l’article 22.1 a) de 

la Llei 39/2015 (suspensió en l’esmena), i que un reglament no pot excepcionar el que 

estableix aquesta Llei bàsica. 

 

Desestimació de l’aportació. Tal i com recorda el primer informe jurídic preliminar emès 

per l’Assessoria jurídica del Departament d’Acció exterior, relacions institucionals i 

transparència, emès el 18 d’octubre de 2018 (89/2018) a diferència de les esmenes a 

sol·licituds imprecises, la resta de motius d’esmena de les sol·licituds d’accés no 

suspenen el termini per a resoldre, atès que els requisits de l’article 26.1 no són 

“elements de judici necessari” que impedeixin poder resoldre la sol·licitud.  

 

Això és així d’acord amb l’article 22.1 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual, “el 

transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució es 

pot suspendre (...) [q]uan s’hagi de requerir a qualsevol interessat per a l’esmena de 

deficiències o l’aportació de documents i altres elements de judici necessaris”. En 

aquest sentit, es proposà el redactat actual, segons el qual, el tràmit d’esmena no 

suspèn el termini per resoldre, llevat que l’esmena tingui per objecte el supòsit relatiu 

a l’article 28 de la Llei 19/2014, sobre sol·licituds imprecises, és a dir, que no concreten 

o determinen prou la informació a la qual es vol tenir accés. 

 

Aquest argumentari ve secundat pel fet que la mateixa Llei 19/2014, al seu article 33.4, 

estableix que el termini per resoldre les sol·licituds d’accés “només pot restar en 

suspens en els casos expressament establerts” per aquesta llei o per l’ordenament 

jurídic administratiu. 

 

8.13. Article 48 

Aquest article del Projecte preveu que les terceres persones puguin tenir vista de 

l’expedient i puguin formular-ne al·legacions. L’article 31 de la Llei 19/2014, en canvi, 

es limita a prescriure un deure de “donar trasllat de la sol·licitud” a aquest mateix 

efecte. 

 

La Diputació fa dos comentaris: 
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- sembla no veure amb bons ulls que es permeti als tercers conèixer el contingut 

de tota la documentació incorporada en l’expedient,  

 

- entén a més, que ha de suprimir-se la menció a què la comunicació a les 

terceres persones “ha de ser notificada”. 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

(i) Des d’aquesta Secretaria entenem essencial reconèixer expressament, en el dret 

d’audiència a tercers, el dret integrant a tenir vista de l’expedient.  

 

Convé tenir present, en primer lloc, que l’objecte de la vista és l’expedient de la 

sol·licitud d’accés, no pas l’expedient originari administratiu o en què rau la informació 

sol·licitada.  

 

A més, tot i que en la comunicació no és necessari identificar la persona sol·licitant, 

res impedeix que la tercera persona pugui tenir accés a la seva identitat en el tràmit de 

la vista, d’acord amb la doctrina de la GAIP.  

 

(ii) Per últim, i arran d’unes aportacions efectuades a la consulta interdepartamental en 

relació amb el Projecte, és va considerar necessari introduir la referència a la notificació 

formal a les terceres persones afectades, en la seva condició de persones 

interessades en el procediment de tramitació de la sol·licitud d’accés, per tal de deixar 

clar la necessitat d’haver de notificar fefaentment la comunicació o trasllat als tercers, 

d’acord amb la doctrina que a aquest efecte ha estat pronunciada per la GAIP 

(Dictamen 1/2016, i Dictàmens 3 i 4/2016). 

 

8.14. Article 54.6 

Pel que fa a l’excepció en l’aplicació del límit d’igualtat de les parts en procediments 

judicials, consistent en què totes les parts “coneguin la informació sol·licitada”, la 

Diputació esgrimeix que es fa “difícil discernir com es pot esbrinar si les parts coneixen 

o no la informació, si l’han pogut prendre en consideració, en aquells casos en els 

quals aquella administració no és part del procediment judicial en curs.” 

 

Estimació en essència de l’aportació. El límit contingut a la lletra d) de l’article 21.1 Llei 

19/2014 exigeix, com a pressupòsit per la seva aplicació, que l’administració que hagi 

de valorar i ponderar l’aplicació del límit sigui part en el procediment judicial.  

 

Precisament perquè la finalitat del mateix consisteix en protegir el dret de defensa de 

l’administració, sempre que aquesta sigui part en un procediment judicial –condició 

aquesta indispensable sine qua non per a l’aplicació del límit–, i en relació amb 

informació expressament elaborada per a la seva defensa judicial per tal que les 
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administracions públiques disposin de les mateixes garanties que la resta de ciutadans 

per a la seva defensa en el marc dels processos judicials dels quals siguin part. 

Altrament, l’accés a aquests documents podria permetre a la contrapart conèixer 

l’estratègia de defensa, l’argumentació jurídica i elements probatoris de l’Administració 

(R. 139/2018, R. 84/2017, R. 113/2017, R. 5/2016, R. 193/2017; R. 181/2017; R. 

107/2017; R. Reclamació 31/2015). 

 

Per tant, la finalitat del límit fa que aquest, necessàriament, no pot operar quan  totes 

les parts del procés en curs coneixen (o poden conèixer) la informació sol·licitada (i 

l’hagin pogut prendre degudament en consideració). En aquest sentit s’ha pronunciat 

expressament la GAIP. Per exemple, en la R. 139/2018 determina que no aplica el límit 

als documents elaborats per l’Administració per a la defensa en un procés judicial, però 

tramesos al Tribunal, é sa dir, que formen part del sumari i, per tant, són a disposició 

de la contrapart –que té interès legítim d’accedir-hi en seu judicial- d’acord amb la 

LOPJ 6/1985, article 234.2- , per la qual cosa en aquest casos, de coneixement o 

possible coneixement per la contrapart, desapareix el possible perjudici exigit per  a 

l’aplicació del límit. 

 

Aquesta circumstancia entenem, des de la Secretaria, que és convenient que quedi 

palesada en el Projecte de decret a mode de criteri bàsic orientador a l’hora 

d’interpretar el límit, sense que en cap cas pugui ser voluntat o objectiu legítim d’una 

disposició reglamentària concretar tots els casos en relació a com es pot esdevenir la 

coneixença per part de tercers, en aquest cas. 

 

Tanmateix, certament seria més precís que el precepte indiqués la possibilitat de 

coneixement, a banda del coneixement efectiu. Per tant, es modifica el precepte en el 

sentit següent: 

 

6. Als efectes del que preveu la lletra d) de l’article 21.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’entén que l’accés a la informació pública perjudica al principi d’igualtat de 

les parts en els processos judicials o a la tutela judicial efectiva quan es tracti 

d’informació que hagi estat elaborada per les Administracions públiques 

específicament per a un procés judicial en curs, llevat que totes les parts del procés en 

curs coneguin o puguin conèixer, en el marc del procés judicial,  la informació 

sol·licitada i l’hagin pogut prendre degudament en consideració. 

 

8.15. Article 55.2 

 

En el seu escrit d’al·legacions la Diputació trasllada dos comentaris en relació amb 

aquest precepte, relatiu a les dades personals “merament identificatives” relacionades 

amb l’organització i activitat administratives: 
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(i) L’article 24.1 Llei 19/2014 introdueix un límit a la publicitat d’aquestes dades: 

“ llevat que, excepcionalment, en el cas concret hagi de prevaler la protecció 

de dades personals o d’altres drets constitucionalment protegits”. És per això 

que es recomana recollir aquesta excepció en el Projecte de decret, perquè 

quedi clar que hi ha determinats col·lectius d’empleats públics que tenen una 

normativa especial que els empara perquè no sigui informat el seu nom i 

cognoms. 

 

Desestimació de l’aportació. Primerament, perquè no és voluntat d’aquest 

Projecte de decret reiterar previsions que explícitament i clara ja es contenen 

a la Llei 19/2014; en segon terme, qualsevol dels límits aplicables al dret 

d’accés han d’operar també en aquest cas. 

 

(ii) Entre les dades merament identificatives caldria precisar que el telèfon, 

adreces postals i electròniques de contracte dels empleats/des públics i alts 

càrrecs, han de referir-se a l’administració a la qual pertanyen (en la que 

presten serveis). 

 

Estimació de l’aportació, en el sentit expressat a l’aportació 2.24 anterior. 

 

8.16. Article 56.5 

 

En aquesta aportació s’argumenta el parer contrari a mantenir el paràgraf 2n 

d’aquest precepte, que requereix una revisió d’ofici del silenci positiu produït 

quan es comprovi la concurrència d’un límit, perquè, en aquests casos, la 

Diputació entén que, ex lege, “el silenci que neix no és positiu sinó que és 

negatiu”. 

 

Desestimació de l’aportació, en el mateix sentit que es desestima l’aportació 

2.27 anterior. 

 

8.17. Article 57.5 

Aquest precepte, per al correcte compliment de la pròrroga en l’accés efectiu 

material a la informació en els casos en què ha hagut oposició de tercers (art. 

34.3 Llei 19/2014), prescriu el deure a les unitats d’informació de les 

Administracions d’establir mecanismes de comunicació i informació amb els 

serveis jurídics corresponents, per poder conèixer l’existència o no de recursos 

contenciosos contra les resolucions de les sol·licituds d’accés o informació 

sobre la suspensió d’aquestes resolucions, en cas d’interposició de l’esmentat 

recurs.  
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La Diputació al·lega que aquesta obligació “s’ha d’establir en la mesura del 

possible i d’acord amb la configuració de cada administració”, perquè molts dels 

ens locals, per exemple, ni tan sols disposen d’una unitat de serveis jurídics. 

Per tant, cal introduir-hi un matís. 

 

Estimació de l’aportació. En consonància, es proposa la nova redacció del 

precepte següent: 

 

5. Als efectes del que preveu l’article 34.3 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, les unitats d’informació o òrgan corresponent en la resta 

d’Administracions públiques, tenint en compte l’organització i estructura pròpies 

de cada Administració pública, han d’establir, amb els serveis jurídics que 

ostentin la representació jurídica del subjecte obligat, els mecanismes de 

comunicació i informació adients per tal de poder tenir coneixement fefaent, i 

amb la màxima celeritat, sobre la interposició o no d’un recurs contenciós 

administratiu contra una resolució estimatòria d’una sol·licitud d’accés de la 

seva competència, sobre si, en cas d’haver-se interposat aquest recurs, ha 

hagut o no petició de mesures cautelars de suspensió de la resolució 

estimatòria, i sobre si s’ha resolt aquest incident en el sentit de mantenir 

l’executivitat de la resolució estimatòria. 
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9. SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA (SINDICATURA) 

9.1. Vulneració de les competències de la Sindicatura  

D’acord amb el seu art. 2, el Projecte de decret és d’aplicació a la Sindicatura i entitats 

estatutàries només parcialment (bàsicament, pel que fa dret d’accés i reutilització –

Títols III i IV-, i no en relació amb la publicitat activa –Títol II-). 

Tot i admetre que li són d’aplicació tant la Llei de l’Estat 19/2013, com la Llei 19/2014, 

la Sindicatura rebutja però la possibilitat que aquest Projecte de decret pugui ser-li 

d’aplicació perquè la imposició d’un procediment específic vulneraria l’autonomia 

plena (en les tres vessants, organitzativa, reglamentària i pressupostària) que té 

reconeguda tant per l’EAC  (art. 80.2) com per diferents lleis aprovades pel Parlament 

de Catalunya (art. 1.2 Llei 18/2010, o preàmbul de la mateixa Llei 19/2014) i per la 

doctrina del Consell de Garanties Estatutàries (Dictamen 2/2015, segons el qual, cal 

garantir l’autonomia de les institucions estatutàries per a preservar la seva 

independència respecte a la Generalitat). 

Com a fonament, al·lega que la Llei 18/2010, que regula la Sindicatura, preveu que el 

Ple creï els procediments interns de la institució. Concretament l’article 8 r) “ha servit 

de base o fonament perquè la Sindicatura ja hagi creat els propis procediments per 

complir els mandats i objectius establerts per la Llei 19/2014”. 

Desestimació de l’aportació. Aquesta aportació ha de posar-se en connexió amb la 

resposta a l’aportació 2.1 anterior, presentada per l’Oficina Antifrau, en què plantejava 

dubtes sobre l’habilitació competencial del Govern de la  Generalitat de Catalunya per 

vincular les entitats de l’òrbita parlamentària en cada cas, específicament en relació 

amb el procediment d’accés a la informació pública i la reutilització de la informació, 

a través d’un decret. 

9.2. Vulneració de l’autonomia local 

En aquesta aportació la Sindicatura conclou que el Projecte de decret, “en allò que 

afecta els ens locals, podria vulnerar l’autonomia que tenen reconeguda, en tant que 

els priva de la possibilitat d’ordenar i gestionar els procediments necessaris per 

complir les lleis de transparència, sota la seva responsabilitat.” 

En la seva fonamentació, la Sindicatura cita diverses sentències del TC envers 

l’autonomia local recollida als articles 137 i 140 de la CE per referir-se succintament 

al deure dels legisladors de respectar un “nucli mínim identificable de competències 

que faci recognoscibles els municipis com una instància decisòria autònoma” i, en 

definitiva, les potestats reglamentària i d’autoorganització dels municipis i províncies.  

Desestimació de l’aportació. 
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Aquesta Secretaria de Transparència i Govern Obert entén que la subjecció dels ens 

locals al Projecte de decret en cap cas vulnera l’autonomia local, per diverses raons: 

Autonomia local: un principi de configuració legal 

L’autonomia local esdevé un dret dels ens locals a intervenir en els assumptes d ela 

seva competència. Tanmateix, la Constitució espanyola (CE) no n’assegura un 

contingut concret o àmbit competencial determinat. Això porta a la doctrina 

jurisprudencial a considerar que l’autonomia local consisteix en “un concepte de 

contingut legal, que permet, per tant, configuracions legals diverses (STC 170/1989), 

de manera que correspon al legislador la determinació concreta del seu contingut” 

(SSTC 259/1988, 214/1989, 46/1992 i 19 de febrer de 1998). En qualsevol cas “el 

legislador té vetada tota regulació de la capacitat decisòria dels ens locals respecte de 

matèries del seu interès”, és a dir, “per sota del llindar mínim que els garanteix la 

participació efectiva en els assumptes que li afecten” (STC 159/2001, STC 13 d’abril 

de 2004). 

En aquesta línia, és clar que, d’acord amb la Carta Europea d’Autonomia local, les 

entitats locals han de poder comptar amb un marge per definir per si mateixes les 

seves estructures administratives internes  (Dictamen 389/2008 Consell consultiu 

Andalusia). 

En cap cas, per exemple, s’ajustarà al principi d’autonomia local, “la previsió de 

controls genèrics i indeterminats que situïn les entitats locals en una posició de 

subordinació o dependència” (Dictamen 307/2012, 20 desembre, Consell Consultiu de 

Castella - la Manxa). 

Per tant, cal concloure, com a primer fonament, que l’abast i contingut de l’autonomia 

local és delimitat essencialment pel legislador estatal, a través de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, de Bases de règim local, en la qual s’estableix amb caràcter bàsic els principis 

o bases relatius als aspectes institucionals, organitzatius i funcionals de les entitats 

locals, així com les competències locals (SSTC 214/1989, 240/2006, 18 desembre 

2014). 

La gestió dels seus respectius interessos obliga a dotar les entitats locals de les 

competències pròpies i exclusives que siguin necessàries per satisfer l’interès 

respectiu. Tanmateix, “la concreció d’aquest interès en cada matèria no és fàcil, atès 

que pot estar compartit”, per la qual cosa “ha d’exercir-se en el marc de l’ordenament 

jurídic, doncs és la Llei, en definitiva, la que concreta el principi d’autonomia de cada 

tipus d’ens, d’acord amb la Constitució”. Així doncs, la configuració institucional 

concreta es difereix al legislador ordinari”, amb l’únic límit de respectar el nucli 

essencial o general de la institució, perfilat als articles 137, 140 i 141 de la CE  

(Dictamen 307/2012, 20 desembre, Consell Consultiu de Castella - la Manxa). 

L’autonomia local és reconeguda a l’article 137 de la CE a les entitats en què l’Estat s’organitza 

territorialment (municipis, en províncies i en les comunitats autònomes), que “gaudeixen d’autonomia per 
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a la gestió dels interessos respectius”. L’article 1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local també reconeix que les municipis ”gestionen amb autonomia els interesses propis de les 

corresponents col·lectivitats”, gaudint “la Província i les illes  (...) d’idèntica autonomia per a la gestió dels 

interessos respectius. L’article 2 de la Llei 7/1985 preveu que per a l’efectivitat d’aquesta autonomia “la 

legislació de l’Estat i la de les Comunitats Autònomes, reguladora dels diferents sectors d’acció pública, 

segons la distribució constitucional de competències, ha de garantir als ens locals el seu dret a intervenir 

en els assumptes que afectin directament el cercle de llurs interessos, atribuint-los les competències que 

procedeixi en atenció a les característiques de l’activitat pública de què es tracti i a la capacitat de gestió 

de l’entitat local”.  

En un similar sentit l’article 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, determina que ”el municipi, la comarca i la província tenen 

naturalesa territorial i gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius.”, alhora que el seu 

art. 6.2 prescriu que “la legislació sobre règim local de la Generalitat de Catalunya garanteix als ens locals 

els àmbits normatius necessaris per a fer efectiu el principi d'autonomia organitzativa.”. Les competències 

pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen, i s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la 

responsabilitat dels ens locals (art. 9). 

Competències de la Generalitat de Catalunya 

La potestat reglamentària tan de l’Estat com de les Comunitats autònomes tan sols pot 

ser considerada com un límit de les ordenances municipals si es compleixen dues 

condicions de forma cumulativa: “en tant en quant puguin recolzar-se en tots i 

cadascun dels seus preceptes en la regulació legal prèvia –o considerar-se els seus 

preceptes com un desenvolupament coherent de la prèvia regulació legal, estatal o 

autonòmica–, i sempre i quan aquesta sigui, al seu torn, respectuosa de l’autonomia 

local. “, d’acord amb el principi de repartiment de competències. 

En aquets sentit, l’excés sobre la legalitat a desenvolupar que suposés alhora una 

limitació a les possibilitats municipals protegides constitucionalment comportaria una 

manca de fonament lògic de la capacitat de limitar, per mitjà d’un reglament estatal o 

autonòmic, el contingut de l’ordenança o reglament municipal –capacitat normativa 

dels ens locals–. En qualsevol cas, la doctrina reconeix que “ens trobem davant d’un 

dels supòsits més difícils de resoldre amb caràcter general”, per la qual cosa cal estar 

als “casos concrets que podem veure reflectits en la normativa o que apareixen a la 

jurisprudència” (Embid Irujo, Antonio, La potestad reglamentaria de la entidades 

locales. Consideración especial de las Ordenanzas y Reglamentos municipales, 

Colección Biblioteca de Derecho municipal, Dtor. Santiago Muñoz Machado, Iustel, 

2010). 

Òbviament no és la primera vegada que una disposició de caràcter general del Govern 

de la Generalitat regula o afecta, a través d’un decret executiu, les Administracions 

locals, de tal forma que els imposa determinades obligacions en matèries sectorials.  

En la major part d’ocasions, però, el títol competencial que legitima l’afectació directa 

als ens locals és el contingut a l’article 160.1 de l’EAC, que atribueix a la Generalitat 

competència exclusiva en matèria de règim local que, respectant el principi 

d’autonomia local, inclou: a) Les relacions entre les institucions de la Generalitat i els 
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ens locals, i també les tècniques d'organització i de relació per a la cooperació i la 

col·laboració entre els ens locals i entre aquests i l'Administració de la Generalitat, 

incloent-hi les diverses formes associatives, mancomunades, convencionals i 

consorcials. (Dictàmens Comissió Jurídica Assessora –CJA- 198/2007 i 227/2015); b) 

La determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels 

altres ens locals, en els àmbits especificats per l'article 84 EAC; c) El règim dels béns 

de domini públic, comunals i patrimonials i les modalitats de prestació dels serveis 

públics; d) La determinació dels òrgans de govern dels ens locals creats per la 

Generalitat i el funcionament i el règim d'adopció d'acords d'aquests òrgans; i e) El 

règim dels òrgans complementaris de l'organització dels ens locals. 

És el cas, entre d’altres, dels dictàmens CJA 39/2018 i 227/2015, de 16 de juliol. 

d’1 de març, sobre Projectes de decret pel qual es modifica el Decret 244/2007, 

de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 

municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 

Catalunya; Dictamen CJA 306/2017, de 9 de novembre, sobre el Projecte de 

decret pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació de l'Activitat Econòmica 

i el seu Consell Assessor; Dictamen CJA 88/2016, de 14 d’abril. Projecte de 

decret de la Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals en matèria 

d’immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional;  Dictamen CJA 

161/2011 sobre el Projecte de decret de la Comissió de Cooperació Local de 

Catalunya; o Dictamen CJA 109/2015. Projecte de decret pel qual es regula el 

Registre del sector públic local de Catalunya. En tots ells, la CJA va concloure 

que, amb fonament en aquest títol competencial, els projectes normatius no 

conculcaven l’autonomia municipal. 

Tanmateix, en molts altres casos, la legitimació normativa autonòmica, legal i després 

reglamentària, ve emparada per altres títols competencials estatutaris específics o 

sectorials  que, d’una o altra forma, poden afectar o tenir incidència en els ens locals 

de Catalunya: 

- És el cas, per exemple, del Projecte de decret dels serveis d'acollida de les persones 

immigrades i de les retornades a Catalunya (Dictamen CJA 354/2014). Aquest 

Projecte s’empara i desplega, no només en l’art. 160 EAC (règim local - determinació 

de les competències i les potestats pròpies dels municipis), sinó sobretot també la 

competència de l'article 138 de l'EAC, que reconeix a la Generalitat competència 

exclusiva sobre "primer acolliment" de les persones immigrades. I aquests títols 

competencials conviuen alhora amb el que disposa l'article 84.2.m) EAC, que 

determina que els governs locals tenen en tot cas competències pròpies sobre 

"foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants" 

- O del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i 

activitats recreatives (Dictamen CJA 266/2010), que té per objecte el desplegament 

reglamentari i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
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dels espectacles públics i les activitats recreatives, amb la voluntat de recollir en un 

únic text normatiu la regulació fins ara dispersa en diverses normes aplicables. 

- O el Projecte de decret mitjançant el qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, Programa elaborat 

per mandat contingut als articles 6 i 9 del Decret legislatiu 1/2009, pel qual s'aprovava 

el Text refós de la Llei reguladora dels residus (Dictamen CJA 133/2010). 

En aquesta línia, aquest Projecte de Decret que ens ocupa n’esdevé un exemple més, 

en la mesura que té per objecte desenvolupar (parcialment) la Llei 19/2014.  

D’acord amb el seu Preàmbul, la Llei 19/2014 s’aprova per donar “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.”, amb la finalitat d’ “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.” “La transparència i el dret d’accés a la informació 

pública es consoliden, així, com a eines determinants del control social de 

l’Administració i de la seva activitat, en benefici d’una major qualitat democràtica.”  

Per tot això, entenem que la norma legal es fonamenta en el títol competencial previst 

a l’article 159 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat, en 

matèria de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes, la 

competència exclusiva en allò que no estigui afectat per l’article 149.1.18 de la 

Constitució, la qual inclou ”a) Els mitjans necessaris per a exercir les funcions 

administratives(...); b) Les potestats de control, inspecció i sanció en tots els àmbits 

materials de competència de la Generalitat; i c) Les normes de procediment 

administratiu que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les 

especialitats de l’organització de la Generalitat.” 

Cobertura legal en el règim i àmbit subjectiu previstos a la Llei 19/2014 

En l’apartat 2n del seu Preàmbul, la Llei 19/2014 explícitament preveu que  aquesta 

norma legal té com a principal àmbit subjectiu d’aplicació les administracions públiques 

de Catalunya, noció global 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.  

En aquest sentit, defineix al seu article 2 f), un concepte ampli d’ “Administració pública” 

als efectes de la seva aplicació, que integra, per remissió a la lletra a) del seu article 

3.1, entre d’altres, les administracions públiques de Catalunya –l’article 3.1 a) de la Llei 

19/2014 es refereix expressament a “l’Administració de la Generalitat i els ens que 
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integren l’Administració local a Catalunya”–,  i també, d’acord amb la lletra b) de l’art. 

3.1 citat, el seu sector públic. 

Aquestes Administracions públiques són les que tradicionalment, integren el concepte 

clàssic d’administració pública, actualment recollit a l’article 2.3 de les lleis 39/2015 i 

40/2015.  

D’això se’n desprèn la voluntat el legislador d’incloure totes aquestes entitats en mateix 

nivell de subjecció a la llei, sota el mateix concepte d’ “Administració pública” als 

efectes de la seva aplicació. En aquest sentit, totes les previsions legals que s’hi 

contenen són aplicables a totes elles, trobant-se en un mateix nivell de subjecció a la 

llei, sota el mateix concepte d’ “Administració pública” als efectes de la seva aplicació: 

ha estat el legislador, en seu parlamentària, qui, en aquesta matèria, ha decidit i 

delimitat l’àmbit subjectiu d’aplicació tant de les obligacions de transparència activa 

que s’hi contenen, com del règim substantiu i procedimental que exigeix per a l’exercici 

del dret d’accés a la informació pública. En aquest sentit, el Preàmbul de la Llei 19/2014 

acaba fent referència a què “aquesta llei també té la voluntat d’ésser la norma 

referencial en les matèries que regula. Per aquesta raó, tot i que no té un rang normatiu 

especial, el mateix legislador ha volgut emfatitzar aquesta voluntat mitjançant una 

disposició que defineix de manera expressa el caràcter transversal i de comú 

denominador normatiu de la Llei”. 

D’acord amb aquest ampli àmbit subjectiu legalment predefinit, l’article 2 del Projecte 

de decret neix, en la mateixa línia que la Llei a què és cridat a desenvolupar, amb la 

voluntat de desenvolupar, en termes generals, un mínim comú denominador, 

homogeni per a totes les administracions públiques de Catalunya, vinculades tant pels 

deures de publicitat activa (Títol II), com pel legal règim de dret d’accés que disposa el 

Títol III de la Llei 19/2014.  

Habilitació legal del Projecte de Decret 

L'habilitació general del Govern de la Generalitat per a aprovar un tex normatiu 

reglamentari (Decret) es troba, amb caràcter general, en l'article 68 de l'EAC, i en els 

articles 26, lletra e), i 39.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 

la Generalitat i del Govern, que disposen que correspon al Govern la titularitat de la 

potestat reglamentària en l'exercici de les competències de la Generalitat (Dictamen 

CJA 109/2015. Projecte de decret pel qual es regula el Registre del sector públic local 

de Catalunya). 

Per la seva banda, la Disposició Final Tercera de la Llei 19/2014 preveu explícitament 

un mandat legal específic  de desplegament de la Llei a favor del Govern de la 

Generalitat, al que s’autoritza “perquè dicti les disposicions que calguin per a desplegar 

i aplicar aquesta llei, (...)”.  
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Per tant, el Projecte de decret és cridat doncs a donar compliment al mandat legal 

contingut a la DF 3a de la mateixa Llei 19/2014, d’aplicar aquesta llei, en els termes, 

continguts i també abast subjectiu que en són propis i venen determinats per la mateixa 

Llei 19/2014, amb la voluntat de desenvolupar, conjuntament amb el règim legal, un 

mínim tractament normatiu que esdevingui satisfactori de la necessitar de comptar amb 

un comú denominador per a tots els subjectes legalment vinculats als règims de 

publicitat activa i de dret d’accés, que disposen els títols II i III de la Llei 19/2014. 

- Cal especialment destacar, per al cas que ara ens interessa, en relació amb les 

habilitacions legals expresses de cara a un desenvolupament per decret del Govern 

de la Generalitat, i amb la força que aquesta habilitació representa davant la capacitat 

normativa dels ens locals que s’hi vinculen, el Dictamen de la CJA 282/2009, sobre el 

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la contaminació acústica,  incideix en què el Projecte s’elabora 

d'acord amb la clàusula d'habilitació prevista en la disposició final primera de la Llei 

16/2002, que atribueix al Govern l'habilitació necessària: la Disposició transitòria 

primera del Projecte (primer i el segon paràgraf) es refereix a l'adaptació de les 

ordenances municipals de contaminació acústica, i el tercer paràgraf fa referència al 

fet que les ordenances municipals amb exigències i paràmetres inferiors al que 

estableix el Reglament queden derogades amb l'entrada en vigor del Reglament. 

Respecte a aquest paràgraf, aquesta Comissió Jurídica Assessora efectua la reflexió 

següent: “és sabut que les relacions entre norma local i reglament estatal o autonòmic 

es regeixen pel principi de competència. Hi ha casos en què, com el present, el 

reglament autonòmic està expressament habilitat per la Llei autonòmica per a 

completar-la i constituir el complement necessari de la Llei, al qual també s'han 

d'ajustar les ordenances locals. “ 

“Així ho ha volgut el legislador en dictar la Llei 16/2002, l'article 21 de la qual situa les 

ordenances 'en el marc del que regula aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa, 

sense que en cap cas aquestes ordenances puguin reduir les exigències i els 

paràmetres de contaminació acústica establertes pels annexos d'aquesta Llei' i ara 

continguts en el Projecte de decret objecte de dictamen. (...) En suma, la relació 

reglament autonòmic i ordenança municipal és molt més forta, la qual cosa porta, en 

el cas de conflicte, a una aplicació preferent del primer.” 

A l'efecte d'evitar qualsevol buit normatiu, aquesta Comissió Jurídica Assessora 

suggereix “que es valori la possibilitat d'una redacció que deixi clar que el que deixa 

de ser d'aplicació són les exigències i els paràmetres inferiors al que estableix el 

Reglament, no les ordenances municipals, ja que aquestes s'han d'adaptar. En aquest 

sentit, la solució més adient seria establir que 'mentre no es produeixi l'adaptació de 

les ordenances prevista en l'apartat primer, són d'aplicació directa les exigències i els 

paràmetres establerts en el Reglament, sempre que siguin superiors els continguts a 

les ordenances'. Aquesta solució és també respectuosa amb l'autonomia local.” 
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- En relació amb el Projecte de decret dels serveis d'acollida de les persones 

immigrades i de les retornades a Catalunya, també la CJA (Dictamen 354/2014) 

conclou que es tracta d’una iniciativa normativa respectuosa amb l’autonomia local: 

“es constata que la disposició final primera de la Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida 

de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i que ara és objecte de 

desplegament parcial, "autoritza el Govern i, en l'àmbit de les competències que té 

atribuïdes, el conseller o consellera del departament que té assignades les funcions 

en matèria d'immigració, perquè dictin les disposicions i prenguin les mesures 

necessàries amb relació al desplegament i l'execució d'aquesta llei".  

“Més específicament, es constata també que l'article 19.d) de la Llei estableix que 

correspon al Govern desplegar per reglament, entre altres qüestions, els requisits 

mínims que ha de tenir qualsevol servei de primera acollida; els requisits del 

procediment d'accés i de la prestació del servei, i els requisits dels certificats i dels 

informes oficials corresponents, tant de la Generalitat com dels ens locals.” 

- També en aquest sentit el Projecte de decret mitjançant el qual s'aprova el Programa 

de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució 

de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals 

(Dictamen CJA 133/2010), elaborat arran del Decret legislatiu 1/2009, pel qual 

s'aprovava el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que en els articles 6 i 9 

habilita el Govern per a elaborar el programa general de coordinació del conjunt 

d'accions necessàries en matèria de residus. 

L’objectiu doncs del Projecte de decret, propi dels reglaments executius, cridats a 

desenvolupar les prescripcions legals –en aquest cas tant substantives com 

procedimentals–, entenem que compta amb prou cobertura legal com per poder ser 

respectuós amb l’autonomia local, en el sentit de contenir previsions normatives que 

en tot cas garanteixin i salvaguardin llurs capacitats decisòries pel que fa al seu règim 

i organització interns. 

Garantia legal de l’autonomia local, entesa com a “autonomia organitzativa”. 

Quan la Disposició Final Tercera de la Llei 19/2014 preveu explícitament un mandat 

legal de desplegament de la Llei a favor del Govern de la Generalitat, l’autoritza 

“perquè dicti les disposicions que calguin per a desplegar i aplicar aquesta llei, sens 

perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3”. 

Precisament aquests dos apartats citats venen a protegir i tenir en compte les 

Administracions locals i les Universitats catalanes, que, per tant, queden inserides 

expressament no només en l’àmbit subjectiu del règim legal, com hem vist, sinó també 

dins del mandat legal explícit de desenvolupament normatiu de la Llei: 

Concretament l’apartat 2n de la DF 3a garanteix l’autonomia local quan 

determina que “els ens locals han d’adoptar les mesures normatives i 
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executives que calguin per a desenvolupar aquesta llei d’acord amb el principi 

d’autonomia organitzativa.”  

En un similar sentit, l’apartat tercer també salvaguarda l’autonomia 

organitzativa de les universitats públiques, indicant que “han d’adoptar les 

mesures organitzatives i de funcionament que calguin per a aplicar aquesta llei 

en els àmbits en què els afecta”. 

Alhora, i des del punt de vista executiu d’aplicació, la disposició addicional quarta, 

prescriu que tots els subjectes obligats “han de promoure i fer les adaptacions 

organitzatives, procedimentals i de règim intern que calguin per a ajustar llur activitat i 

complir el que estableix aquesta llei abans que la dita norma entri en vigor.” 

Per tant, no només consta una habilitació legal expressa perquè el Govern de la 

Generalitat desenvolupi totes les previsions legals de la Llei 19/2014, sinó que aquesta 

habilitació té en compte les autonomies local i universitària, en el sentit d’incloure-les 

en el desplegament que de la Llei 19/2014 aprovi el Govern de la Generalitat.  

Això no obstant, garanteix al mateix temps l’exercici paral·lel de la potestat normativa 

per part dels ens locals amb la finalitat també de què puguin desenvolupar la Llei des 

del punt de vista organitzatiu. 

Podem concloure que la Llei no només reconeix la capacitat normativa dels ens locals 

per desenvolupar la Llei 19/2014, sinó que la fonamenta (i delimita, alhora) en el 

principi específic de “l’autonomia organitzativa”, de la qual cosa s’ha d’inferir que 

l’al·lusió legal està protegint i garantint el desenvolupament normatiu local des del punt 

de vista organitzatiu, perquè aquest, ha de conviure amb el desplegament normatiu a 

mans del Govern de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte que aquest 

desplegament normatiu és universal, perquè ha d’incloure totes les Administracions de 

Catalunya, d’acord amb el mandat i àmbit subjectiu imposats per la Llei 196/2014, que 

és objecte de desplegament per aquest Projecte de decret. 

Respecte de l’autonomia local organitzativa pel Projecte de Decret 

No és certa l’afirmació de la Sindicatura segons la qual el Projecte de decret “priva (als 

ens locals) de la possibilitat d’ordenar i gestionar els procediments necessaris per 

complir les lleis de transparència, sota la seva responsabilitat”. 

El Projecte de Decret, al llarg del seu articulat, és curós a l’hora de restringir 

expressament l’àmbit concret d’aplicació d’alguns dels seus preceptes, a l’àmbit 

estrictament intern i organitzatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya , la 

qual cosa exclou de la seva específica aplicació a la resta de subjectes, obligats, amb 

caràcter general, a la resta de prescripcions legals i reglamentàries. 

Primerament, perquè el Projecte de decret té en compte en tot moment les diferències 

que la naturalesa i especificitats pròpies dels ens locals poden implicar pel que fa al 
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compliment dels concrets deures de publicitat activa, en la mesura que el Títol II del 

Projecte inclou preceptes expressament indicats o adreçats als ens locals, i d’altres 

d’aplicació exclusiva, en canvi, a l’Administració de la Generalitat. 

En segon lloc, consten en el Projecte de decret nombrosos preceptes que vetllen pel 

respecte a l’autonomia organitzativa de cadascuna de les administracions obligades 

en l’exercici del dret d’accés. En aquest sentit, per exemple, l’article 56.1 del projecte 

preveu la determinació dels òrgans competents per resoldre mitjançant norma, 

instrucció o circular interna, en cada cas. 

Així mateix, és de destacar també que el Títol V del Projecte té per objecte la regulació 

d’aspectes eminentment organitzatius o d’estructura que, per tant, apliquen només a 

l’Administració de la Generalitat. 

En aquest sentit, convé destacar altres exemples en els quals la CJA s’ha pronunciat 

sobre la compatibilitat de la regulació reglamentària del Govern de la Generalitat amb 

la capacitat normativa dels ens locals que hi són subjectes: 

- El Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 

recreatives (Dictamen CJA 266/2010) té per objecte el desplegament reglamentari i 

l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 

públics i les activitats recreatives. 

Pel que fa a la deferència i respecte a la garantia de l'autonomia local, la CJA destaca 

que “el Projecte de reglament conté nombroses disposicions relatives a les llicències 

municipals; no obstant això, les competències són degudament respectades ja que es 

deixa clarament regulada, i d'una manera inequívoca, en la disposició final primera del 

Projecte, la naturalesa supletòria d'alguns preceptes de la norma, que només són 

d'aplicació a aquells municipis que no tinguin ordenances pròpies o quan aquestes no 

ho disposin altrament.“ 

Conté també la clàusula d'aplicació del Projecte al municipi de Barcelona i, com a tal, 

l'Ajuntament de Barcelona pot regular, mitjançant les ordenances municipals, tots els 

aspectes d'aquest Reglament que siguin propis de la seva competència, desenvolupar 

les seves previsions, així com inspeccionar i sancionar els establiments i activitats 

recreatives que autoritza. 

Tanmateix, la CJA adverteix que “alguns preceptes 'com ara l'article 13' estan regulats 

amb especial uniformitat i homogeneïtat per a tots els municipis sense tenir en compte 

les diferents singularitats estructurals i/o organitzaves, i tal vegada es podria veure 

afectat el principi de diferenciació que regeix la garantia de l'autonomia local (art. 84.3 

EAC).” 

- Cal tenir també com a referència el Dictamen CJA 133/2010 relatiu al Projecte de 

decret mitjançant el qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de 
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Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre 

la disposició del rebuig dels residus municipals, prèvia habilitació per part del Decret 

legislatiu 1/2009, pel qual s'aprovava el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Pel que fa al contingut del PROGREMIC pròpiament dit, amb relació a la garantia de 

l'autonomia local, la CJA ressalta que: “l'estructura, la configuració i la vocació 

programàtica i finalista no innoven l'ordenament jurídic. Els capítols es refereixen a 

l'àmbit de vigència, a les tendències actuals de generació de residus, a la gestió de 

residus concrets, a la necessitat de potenciar la comunicació, la informació i la 

participació per a la gestió de residus mitjançant organitzacions existents. Les 

referències als tipus d'instal·lacions es fan a les previstes en el Pla territorial sectorial 

d'infraestructures de residus, i constitueix un instrument d'establiment de línies 

estratègiques i va acompanyat d'índexs de taules i de figures. No imposa als municipis 

obligacions noves ni diferents de les contingudes en el Pla territorial sectorial 

d'infraestructures de gestió de residus municipals, com tampoc de les que es deriven 

del Decret legislatiu 1/2009 o de la Llei 8/2008.” 

El Projecte compta amb el consens de les parts implicades  

En qualsevol dels casos, convé manifestar expressament que aquest Projecte de 

decret ha estat prèviament valorat, analitzat i modificat a instància i proposta dels 

membres representants de diverses entitats del món local que composen el Grup de 

Treball de Transparència Local, grup tècnic de treball constituït en el si de la Xarxa de 

Governs Transparents, per la qual cosa les diferències que es presenten responen en 

principi a les necessitats, característiques i peculiaritats pròpies de les administracions 

locals, tenint en compte l’autonomia especialment reconeguda a aquests ens. És més, 

a petició i consideració d’aquest grup de treball, fou modificat el text inicial del Projecte 

de decret en el sentit d’incorporar expressament els ens locals en la regulació dels 

deures de publicitat activa que el Projecte de decret regula, i que inicialment només 

aplicaven a l’Administració de la Generalitat.  

A més, i un cop elaborada la darrera versió del Projecte, que ara es sotmet a tràmit 

d’audiència i informació pública, convé fer palès igualment que han estat diversos els 

ens locals (ACM, AMB, Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona, ...) que han 

participat i intervingut en l’elaboració del Projecte de decret, fent aportacions i 

suggeriments al seu redactat, molts dels quals han estat finalment incorporats, tant en 

aquest tràmit en l’elaboració de la norma, com en els tràmits previs de participació 

ciutadana ex art. 69 Llei 19/2014, que tingueren lloc tant l’any 2018 com enguany, per 

segona vegada.  

Convé destacar en aquest particular, que cap de les entitats locals intervinents ha 

qüestionat en cap moment la necessitat que el Projecte de decret sigui aplicable als 

ens locals, ni que aquest pugui envair llur autonomia normativa i organitzativa, ans el 
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contrari: n’han formulat observacions tendents a millorar-ne les previsions 

contemplades en els esborranys sotmesos a consulta. 

En aquest sentit és de destacar el Dictamen CJA  190/2015, sobre el Projecte de decret 

de venda no sedentària en mercats de marxants, en què un dels arguments per 

considerar la manca d’afectació a l’autonomia dels ens locals subjectes té a veure amb 

què “el text del Projecte s'ha sotmès a la Comissió de Govern Local. L'extracte de l'acta 

deixa constància que la disposició ha estat consensuada, malgrat una reticència inicial 

per part de la Federació de Municipis de Catalunya, per considerar que estava incidint 

en les competències municipals i en el principi d'autonomia local. Finalment, la 

Federació de Municipis de Catalunya va donar el seu vot favorable a la iniciativa. El 

vot de l'Associació Catalana de Municipis també és favorable.” 

En qualsevol cas, el criteri de la Comissió Jurídica Assessora ha de ser decisiu en 

aquest aspecte competencial, en l’avinentesa que l’article 69 de la Llei 26/2010, del 3 

d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya exigeix per als projectes de disposicions reglamentàries que es dictin per a 

desplegar les lleis o el dret europeu i llurs modificacions de sotmetre’ls amb caràcter 

preceptiu al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 

9.3. Aplicació de l’article 19.4 de la Llei estatal 19/2013 

La Sindicatura exposa un extens argumentari en el seu escrit d’al·legacions en el qual 

pretén justificar l’aplicació a Catalunya del que estableix l’article 19.4 de la Llei estatal 

19/2013, tenint en compte que la Llei del Parlament 19/2014 omet cap menció a 

aquesta previsió. 

L’article 19.4 citat determina l’obligació dels subjectes obligats als quals s’adreci una 

sol·licitud d’accés a informació que posseeixen però que no han elaborat, de remetre 

aquesta sol·licitud al subjecte obligat que l’hagi elaborat “perquè decideixi sobre 

l’accés”.  

Aquest extrem afecta especialment la Sindicatura, perquè disposa de molta 

informació que no ha generat ella mateixa sinó les entitats fiscalitzades, i tal i com 

afirma en el seu escrit d’aportacions, “la Sindicatura no pot respondre del caràcter 

fefaent de la documentació que obté de les entitats fiscalitzades”. 

La Sindicatura conclou en demanar que, davant el silenci o omissió en la Llei 19/2014 

a cap referència a aquest aspecte, el Projecte de decret reculli expressament aquesta 

obligació, que és “plenament aplicable” a Catalunya. 

Desestimació de l’aportació. 

Tal i com esmenta en el seu argumentari la Sindicatura, la GAIP es va pronunciar en 

aquesta qüestió en el seu Dictamen 3/2016 en el sentit de considerar, atesa l’omissió 
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en la Llei 19/2014, que els subjectes obligats estan obligats a tramitar i resoldre les 

sol·licituds que rebin en relació amb qualsevol informació que tinguin en el seu poder.  

Per tant, el poder o control de la informació, en el sentit ampli donat per la GAIP 

(Dictamen 4/2016, R. Reclamació 7/2016 i 18/2016, 142/2016, 299/2016, 6/2018, 

51/2018, o 316/2018) és el criteri que determina el concepte d’informació pública i 

alhora la competència per resoldre les sol·licituds d’accés davant els subjectes 

obligats per la Llei 19/2014.  

En aquest sentit, l’article 2 de la Llei 19/2014 defineix com “informació pública” 

la que ha estat elaborada per l’Administració i, també, la que aquesta té en el 

seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves 

funcions”. Per tant, l’objecte del dret d’accés és clar, com ho és el criteri 

decisiu en la conceptualització de l’objecte de la sol·licitud: la informació “en 

poder” del subjecte obligat. 

També l’article 27 de la mateixa llei estableix que les sol·licituds s’han 

d’adreçar a l’entitat o òrgan que disposi la informació i, en cas contrari, cal 

efectuar-ne una derivació. 

En aqueta línia, l’article 32 de la Llei 19/2014 és clar, en determinar la 

competència per resoldre a l’Administració de la Generalitat, es refereix als 

òrgans superiors dels “que disposen de la informació”, incidint, doncs, en el 

criteri de la possessió de la informació sol·licitada. 

Atès l’àmbit subjectiu de la Llei 19/2014 (article 3), la previsió continguda a l’apartat 

4rt de l’article 19 de la Llei estatal 19/2013 tan sols seria d’aplicació en relació amb 

informació elaborada per l’Administració de l’Estat, i que estigui en possessió d’un 

dels subjectes obligats per la Llei 19/2014, atès que l’Administració de l’Estat no és 

un subjecte obligat per la Llei 19/2014. 

No compartim l’afirmació de la Sindicatura segons la qual aquesta previsió a la llei 

estatal pretengui una finalitat equivalent a la que la STC 104/2018 va apreciar en 

relació amb la inconstitucionalitat del silenci positiu de la llei aragonesa de 

transparència (la protecció de determinats drets i interessos que es puguin veure 

vulnerats); en aquest cas, el TC s’està referint a terceres persones els interessos de 

les quals, protegits pels límits al dret d’accés, poden ser afectats o vulnerats per un 

eventual accés a la informació. Res te a veure amb el que disposa l’art. 19.4 de la Llei 

estatal 19/13, que té per objecte concretar la derivació de  la competència per resoldre 

sol·licituds a raó del criteri d’elaboració de la informació sol·licitada. 

Es tracta, per tant, la previsió continguda a l’art. 19.4 Llei 19/2013, d’una previsió amb 

efectes que clarament incideixen en una qüestió competencial, sobre l’atribució de 

competència per tramitar i resoldre les sol·licituds, qüestió eminentment organitzativa 

respecte de la qual la norma del Parlament hauria de prevaldre, en relació amb els 



 

130 
 

subjectes obligats a Catalunya. I d’acord amb l’al·ludit dictamen de la GAIP, l’art. 30 

de la Llei 19/2014 “només preveu l’obligació de derivació en el cas que l’Administració 

que rep la sol·licitud no tingui en el seu poder la informació demanada”. Per tant, “les 

administracions que reben una sol·licitud d’accés a informació pública que tenen en 

el seu poder, estan obligades a tramitar-les i resoldre-les”. 

En qualsevol cas, certament la GAIP, en el dictamen citat, no entra en la resolució del 

conflicte de normes, i es limita a aplicar el que explícitament preveu la Llei 19/2014, 

tal i com diu la Sindicatura.  

Tampoc creiem que hagi d’entrar-hi aquesta Secretaria de Transparència i Govern 

Obert, ni encara menys el Projecte de decret, que no té la finalitat ni legitimació prou 

per haver de resoldre un eventual conflicte legislatiu. 

D’acord amb el seu article 1, l’objecte del Projecte de decret és el desenvolupament 

dels Títol I a III de la Llei 19/2014, i no de la llei estatal bàsica 19/2013, per la qual 

cosa, no és objecte d’aquest desenvolupament reglamentari referir-se o desenvolupar 

preceptes normatius no continguts en els Títol I a III de la Llei 19/2014. 

9.4. Mancances en l’expedient 

La Sindicatura, en el seu escrit d’aportacions, apunta un seguit de deficiències en les 

memòries que acompanyen el Projecte de decret. 

Estimació en part de l’aportació. 

A mode de consideració general, convé deixar palès que les suposades mancances 

o falta de completesa en alguns dels continguts de les memòries que formen part de 

l’expedient, lluny de ser acreditades, són descrites de forma genèrica i/o ambigua, de 

tal forma que no es precisa quin element legal preceptiu s’omet, o quina exigència de 

l’ordenament jurídic es contravé. 

Pel que fa a la memòria general, s’al·ludeix a una manca de detall en l’anàlisi d’alguns 

dels principis de bona regulació que estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, així com 

en la relació de disposicions que configuren el marc normatiu en què s’insereix el 

Projecte, la qual cosa no es concreta. D’altra banda, la memòria general conté una 

referència a la Llei estatal 19/2013, a l’apartat relatiu al marc normatiu; tanmateix, cal 

tenir en compte aquesta llei no és objecte de desplegament reglamentari per part del 

Projecte de decret, per la qual cosa no es considera oportú preveure-hi una major 

referència. 

En relació a la memòria d’impacte, convé afirmar que, contràriament a la consideració 

traslladada, el document ha estat elaborat d’acord amb la Guia de Bones pràctiques, 

sense que es comparteixi el criteri d’haver-se abordat de manera general tant les 

diferents opcions de regulació, com l’anàlisi de la repercussió del Projecte en els 

recursos, en la mesura que, d’una banda, es justifica que el Projecte, amb rang de 
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reglament, és l’instrument idoni que permet aconseguir els objectius de compliment 

de la Llei 19/2014, concretar quins són els subjectes obligats i quines obligacions 

específiques tenen; i de l’altra, tenint en compte les novetats i criteris que incorpora, 

que desenvolupen i concreten obligacions prèviament ja existents, i no de noves, no 

té cap repercussió en els recursos personals, materials ni en els pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya de l’exercici vigent ni d’exercicis pressupostaris futurs, atès 

que “no suposarà cap cost addicional, ni l’assignació de cap lloc de treball addicional, 

ni d’altres mitjans materials aliens als ja existents.“, per la qual cosa les novetats 

normatives que introdueix aquest projecte, incloses les noves modalitats de llicències 

de reutilització, no comporten una modificació de l’organització dels recursos 

personals i materials de l’Administració de la Generalitat ni de la resta de subjectes 

obligats 

En aquest sentit, és de destacar que la tercera versió de les memòries que composen 

l’expedient sotmès a tràmit d’audiència i informació pública ha recollit les observacions 

que al seu dia van ser formulades per l’Assessoria jurídica del Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals  als seus informes jurídics preliminars de data 18 

d’octubre de 2018 i 3 de juliol de 2019.  

En qualsevol cas, la memòria d’avaluació d’impacte serà revisada i, si escau, 

millorada, d’acord amb les recomanacions efectuades per l’Àrea de Millora de la 

Regulació, en la nota emesa per aquesta unitat i que obra en l’expedient de tramitació 

d’aquest Projecte de decret. 

9.5. Deficiències en la tècnica normativa i Preàmbul 

Sota aquest títol, la Sindicatura apunta comentaris generals pel que fa la redacció, 

tècnica o estil emprats pel Projecte de decret, i els barreja amb comentaris i 

aportacions relatius a la redacció d’articles concrets del Projecte. Aquests segons els 

valorarem de forma autònoma. 

Pel que fa als comentaris generals de tècnica normativa: 

- S’estima, per coherència, la proposta d’unificar termes en el sentit de referir-se 

sempre, o bé a l’Administració de la Generalitat, o bé a l’Administració de la 

Generalitat i el seu sector públic. El mateix respecte de les administracions locals. 

 

En aquest sentit, es proposa designar les administracions, al llarg de tot el 

Projecte, com a “Administració de la Generalitat” i “Administracions locals”, 

respectivament, sense l’afegitó “i el seu sector públic”, i eliminar alhora 

expressions com “ens locals” i “entitats locals” per la d’ “Administracions locals” 

referida. 
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Per tant, d’acord amb l’establert a l’aportació 2.1, es proposa, a l’article 2 del 

Projecte, aclarir aquesta designa terminològica, entenent que s’hi inclou el sector 

públic respectiu, en cada cas. 

 

- S’estima la proposta de substituir el terme per a designar les “unitats d’informació 

i òrgans o unitats corresponents en la resta d’administracions públiques”, que 

resulta de difícil lectura, en el mateix sentit valorat en relació amb l’aportació 2.3 

anterior, d’acord amb el qual s’introdueix un nou article (3) en el Projecte de decret. 

 

- Es desestimen, per no compartir-se, els comentaris consistents en què el Projecte 

“sembla ser cridat a interpretar la llei (...), però no s’ha d’oblidar que la interpretació 

de les lleis correspon als aplicadors del dret en general i, de manera singular, als 

tribunals de justícia”; així com que, en no seguir un mateix ordre que la Llei 

19/2014, el Projecte obliga a una doble lectura complexa. 

 

D’acord amb el Títol Preliminar del Codi civil, és obvi que la interpretació de les 

lleis, en seu de llur aplicació, correspon en essència al poder judicial. No obstant 

això, dins de la funcionalitat de les disposicions reglamentàries de caràcter 

executiu, cridades al desenvolupament de les normes amb rang de llei, és implícit 

el deure de contenir normes que innovin l’ordenament jurídic, d’acord amb el que 

disposa l’article 60.1 de la Llei 26/2010.  

 

En cas que, com succeeix amb aquest Projecte de decret, les normes 

reglamentàries vinguin a desplegar les lleis, aquesta vocació consisteix en aclarir 

i concretar el significat de les previsions legals que es desenvolupen, i amb 

aquesta voluntat el Projecte de decret, per tal de garantir coherència i seguretat 

jurídica, es remet expressament a preceptes legals objecte d’aclariment i 

desenvolupament en cada cas. 

 

D’altra banda, i també amb fonament en una major coherència substantiva, per tal 

d’assegurar un major i òptim relat i enteniment dels seus continguts, el 

desenvolupament dels preceptes del Projecte, especialment pel que fa a la 

publicitat activa, estan pensats amb un ordre que des d’aquesta Secretaria s’entén 

que milloren la comprensió. També pel que fa al dret d’accés, es disposa la 

regulació del procediment en un ordre lògic de successió, tenint en compte la 

tramitació de les sol·licituds. A tall d’exemple, s’hi dediquen en el Projecte articles 

específics amb l’objecte de contenir la informació a publicar en relació amb els 

empleats i empleades públics, o amb els alts càrrecs i personal directiu, blocs de 

contingut normatiu aquests especialment rellevants i que la Llei 19/2014, en canvi, 

no aborda de forma autònoma, sinó barrejats amb aspectes organitzatius (article 

9) o econòmics (article 11). 
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- S’estima el comentari fet en relació amb que contingut del Preàmbul del Projecte, 

pel qual s’aconsella suprimir l’expressió relativa a què la publicació d’informació al 

Portal de la Transparència de Catalunya i a les seus electròniques “ha millorat el 

coneixement de l’activitat pública i la confiança ciutadana”, per considerar que “no 

té una justificació contrastada”. D’acord amb el Manual d’elaboració de les normes 

de la Generalitat de Catalunya, aprovat l’any 1992 pel Comitè Assessor per a 

l’Estudi de l’Organització de l’Administració, el preàmbul, que no té valor d’element 

interpretatiu vinculant, “no ha d’intentar ni persuadir, ni ensenyar, ni lloar (...)”, sinó 

que s’han de limitar a consignar els objectius i finalitats de la disposició, als 

antecedents, justificació de la competència i un resum del contingut de la norma. 

 

En conseqüència, es modifica el redactat del paràgraf en el sentit següent: 

 

La publicació d’informació relativa a l’organització, funcionament i gestió de 

recursos públics dels subjectes obligats al Portal de la Transparència de 

Catalunya i a les seves seus electròniques ha de permetre millorart el coneixement 

de l’activitat pública i la confiança ciutadana en la gestió pública. Així mateix, 

l’exercici del dret d’accés a la informació pública facilita ha permès fer un control 

social més exigent de les polítiques públiques. El compliment de les obligacions 

de transparència, les de bon govern i l’exercici del dret d’accés han d’afavorirt la 

millora de la qualitat democràtica en el funcionament de les administracions 

públiques de Catalunya. 

 

- S’estima la modificació de la referència a l’article 38.4 de la Llei 19/2014, que ha 

de ser feta a l’article 34.8: 

 

El capítol II desenvolupa les causes d’inadmissió i els límits aplicables de 

conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, els quals segueixen la línia 

doctrinal més recent de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública. El capítol III regula la resolució, les garanties del dret d’accés a la 

informació pública, l’accés a la informació pública i el seu cost i en darrer terme, 

introdueix, com a novetat, un procediment simplificat per tal de reduir la durada 

del procediment en benefici de l’interessat i que es du a terme a través de la 

comunicació substitutòria de la resolució que preveu l’article 38.4 34.8 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre. 

9.6. Article 2 

La Sindicatura es refereix a la dificultat de comprensió i confusió que genera l’actual 

redacció d’aquest precepte, relatiu a l’àmbit subjectiu d’aplicació.  

Estimació de l’aportació, en el mateix sentit que es conclou a la valoració de les 

aportacions 2.1 i 9.1 anteriors. 
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9.7. Article 3 

La Sindicatura entén que el Registre del sector públic de la Generalitat “no ha de ser 

l’element decisiu per concloure que una entitat integra el sector públic” perquè  és 

“una eina de suport a l’organització i a la gestió patrimonial de la Generalitat” i la 

informació que s’hi inscriu “no produeix efectes jurídics, ni les dades que s’hi recullen 

poden ser emprades per fer valer drets davant de la Generalitat, ni davant de tercers” 

(article 1.2), per la qual cosa el Registre té caràcter declaratiu i no constitutiu.  

Estimació en essència de l’aportació. 

Tot i coincidir amb els arguments exposats en aquesta aportació, sobre els efectes 

declaratius del Registre, aquesta Secretaria ha estimat convenient, per tal d’evitar (i) 

haver de donar una definició del terme “sector públic”, amb el risc de poder no ser 

exacta o ser excloent d’algunes entitats, (ii) remetre’s a normativa sectorial, amb el 

risc de la seva contingència, en la mesura que pot patir canvis constants; i (iii) llistar 

les entitats, ha optat per remetre’s a les entitat que, amb la condició d’entitats 

instrumentals del sector públic (art. 3.1 de l’Ordre ECO/22/2015), hi consten escrites, 

al mers efectes de delimitar el concepte tan sols als efectes d’aplicació del Projecte 

de decret, per tant, sense la pretensió o voluntat de copsar-hi una definició autèntica 

del concepte. 

Tanmateix, per major seguretat jurídica, i d’acord amb el criteri que la Intervenció 

General de l’Administració de la Generalitat ha manifestat en el tràmit d’informació 

pública, es modifica l’article 3 del Projecte, tot incorporant en llistat d’entitats que 

d’acord amb l’article 3.1 de l’Ordre ECO/22/2015 integren el sector públic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa a les fundacions del sector públic, però, el Projecte de decret adopta la 

mateixa definició continguda a l’article 174.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació 

dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments 

turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre 

emissions de diòxid de carboni: 

Entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat  

Als efectes d’aquest Reglament, tenen la consideració d’entitats del sector públic de 

l’Administració de la Generalitat, en tot cas, les entitats amb personalitat jurídica 

pròpia que consten inscrites amb aquesta condició al Registre del sector públic de la 

Generalitat de Catalunya. següents: 

1. Les entitats de dret públic següents: 

a) Les entitats de dret públic regulades en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 

desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
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Catalunya i en el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març de l’Estatut de l’empresa pública catalana, 

següents: 

Entitat autònoma administrativa. 

Entitat autònoma comercial, industrial o financera. 

Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que ha d’ajustar la seva activitat 

a l’ordenament jurídic privat. 

b) Les entitats de dret públic de naturalesa jurídica singular creades en el 

desenvolupament del marc competencial de l’Administració de la Generalitat, quan 

d’acord amb la seva norma de creació no correspon classificar-les en cap de les 

categories previstes a l’apartat anterior. 

2. Les societats, quan en el seu conjunt, de manera directa o indirecta, l’Administració 

de la Generalitat disposi de més del 50% del seu capital social. 

3. Els consorcis, quan en el seu conjunt, de manera directa o indirecta, l’Administració 

de la Generalitat disposi de la majoria absoluta de drets de vot en el seu òrgan de 

govern superior o, si escau, quan d’acord amb els criteris que estableix la normativa 

de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques, 

correspon adscriure’ls a l’Administració de la Generalitat. 

4. Les fundacions del sector públic de l'Administració de la Generalitat, és a dir, que 

compleixin alguna de les condicions següents: 

a) Que el patrimoni de la fundació sigui integrat en més d'un 50% per béns o drets 

aportats o cedits per l'Administració de la Generalitat. 

b) Que la majoria absoluta dels drets de vot en el patronat correspongui a 

l'Administració de la Generalitat o a càrrecs que la representin. 

5. Altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que, d’acord amb la naturalesa 

pública o privada i el seu règim jurídic, no correspon classificar en cap dels apartats 

anteriors, quan en el seu conjunt, directament o indirectament, la participació de 

l’Administració de la Generalitat en el seu capital és superior al 50% o, si escau, quan 

la representació de l’Administració de la Generalitat disposa de la majoria absoluta 

de drets de vot a l’òrgan de govern superior de l’entitat.   

En coherència, per tal de mantenir una redacció similar a l’hora de definir el que s’entén 

per sector públic en les Administracions locals, i alhora oferir una major seguretat jurídica, 

entenem adequat eliminar la remissió que a l’article 5 del Projecte de decret, en definir el 

sector públic local de Catalunya, es fa al Registre del sector públic local de Catalunya 

(RSPLC), i incorporar-ne a aquest efecte un llistat dels ens que integren aquest sector, en 

la mateixa línia que a l’article 3 es fa en relació amb la Generalitat de Catalunya. 
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La concreta proposta que n’ofereix la Direcció General d’Administració local reprodueix el 

que estableix el Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector 

públic local de Catalunya, de tal forma que l’article 5 del Projecte resta redactat amb el 

nou text següent: 

Article 5. El sector públic local de Catalunya de les Administracions locals 

Als efectes d’aquest Reglament, tenen la consideració d’entitats del sector públic de les 

Administracions locals de Catalunya en tot cas, les entitats amb personalitat jurídica pròpia 

dependents o vinculades als ens locals que consten en el Registre del sector públic local 

de Catalunya. les entitats següents: 

a) Els organismes autònoms locals. 

b) Les entitats públiques empresarials locals. 

c) Les societats mercantils locals amb capital íntegrament públic. 

d) Les societats mercantils de capital mixt, amb capital majoritari d’un ens local o adscrites 

a un ens local. 

e) Els consorcis adscrits a un ens local. 

f) Les fundacions adscrites a un ens local 

9.8. Article 4 

En aquesta aportació la Sindicatura considera que l’article s’ha d’eliminar, perquè el 

concepte de personal directiu de les entitats del sector públic ja és definit a l’article 4 

de la Llei 19/2014, que es remet als “que estableix la llei reguladora d’incompatibilitats 

d’alts càrrecs al servei de la Generalitat” (Llei 13/2005) i, a més, la definició al Projecte 

de decret contradiu aquesta definició legal, perquè el Projecte és més restrictiu i 

assimila dos conceptes que no són coincidents (directiu i alt directiu –contractes 

laborals d’alta direcció com a relació laboral especial regulada al RD 1382/1985-). 

Desestimació de l’aportació. 

La definició que conté l’article 4 de la Llei 19/2014 és relativa  a la “condició d’alts 

càrrecs”, als efectes de determinar quins són els responsables de l’aplicació de la Llei, 

bàsicament pel que fa al règim sancionador que s’hi preveu.  

En canvi, el Projecte té per objecte aclarir l’abast del concret objecte de ”personal 

directiu” al sector públic, als efectes d’aplicar i definir les informacions a publicar en 

virtut dels deures de publicitat activa que s’hi detallen.  

A més, no podem perdre de vista que la definició del personal directiu de les entitats 

públiques continguda en el Projecte consisteix en una remissió a la DA 21a de la Llei 

2/2014, que al seu torn inclou, però també diferencia, els trets definidors del concepte 

i, d’una altra banda, la contractació laboral d’alta direcció. Per tant, no es comparteix 
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l’afirmació segons la qual aquesta definició és més limitada que la de la Llei 19/2014, 

ans el contrari: 

La Llei 19/2014, en remetre’s al règim d’incompatibilitats (art. 2 de la llei 13/2005), es 

limita a incloure: els presidents, els directors generals, els directors executius i els 

gerents des organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat (amb 

rang igual o superior a director o directora general), i els de les entitats autònomes i 

empreses incloses en l'Estatut de l'empresa pública catalana i de les fundacions i 

consorcis amb participació majoritària (sempre que percebin una retribució fixa i 

periòdica a càrrec dels pressupostos de l’entitat o empresa assimilable a un alt 

càrrec), i qualsevol altre càrrec assimilat. 

No obstant això, és cert que el concepte d’ ”empresa pública catalana” que maneja la 

Llei d’incompatibilitats va més enllà del sector públic descrit a l’article 3 del Projecte, 

als efectes de la seva aplicació, perquè el concepte legal “d’empresa pública catalana” 

abasta no només les entitats autònomes de caràcter principalment comercial, 

industrial o financer les empreses de la Generalitat (sotmeses a l'ordenament jurídic 

privat i societats civils o mercantils amb participació majoritària), sinó també les 

societats civils o mercantils vinculades (amb participació superior al 5% però 

minoritària de la Generalitat), mentre que aquestes darreres queden excloses  de 

l’aplicació del Projecte en atenció al seu article 3 (que es refereix a les entitats que 

tenen “aquesta condició”, –de sector públic–, i no a les participades minoritàriament).  

Cal tenir en compte que la Direcció General en matèria de funció pública no ha 

formulat cap objecció ni qüestionat aquest precepte del Projecte. 

9.9. Article 5 

En correspondència amb l’aportació 9.7 anterior, es defensa que la inscripció en el 

Registre del sector públic local de Catalunya, d’acord amb el Decret 95/2015, del 9 de 

juny), no té efectes constitutius per als ens que hi estan inscrits”, per la qual cosa “no 

ha de ser l’element decisiu per concloure que una entitat està integrada en el sector 

públic local, sinó que aquest element ha d’estar donat pel compliment dels criteris 

legals que determinen en cada cas aquesta inclusió.” 

Estimació de l’aportació 

En coherència amb la modificació de l’article 3 del Projecte, per tal de mantenir una 

redacció similar a l’hora de definir el que s’entén per sector públic en les 

Administracions locals, i alhora oferir una major seguretat jurídica, entenem adequat 

eliminar la remissió que a l’article 5 del Projecte de decret, en definir el sector públic 

local de Catalunya, es fa al Registre del sector públic local de Catalunya (RSPLC), i 

incorporar-ne a aquest efecte un llistat dels ens que integren aquest sector, en la 

mateixa línia que a l’article 3 es fa en relació amb la Generalitat de Catalunya. 
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D’acord amb la valoració de l’aportació núm. 9.7 anterior, s’acull la concreta proposta 

que n’ofereix la Direcció General d’Administració local, que reprodueix el que estableix 

el Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local 

de Catalunya. 

9.10. Article 7.1 c) tercer paràgraf 

En relació a aquest article, la Sindicatura al·lega que: 

(i) Convindria evitar reiterar la cita a la Llei 19/2014 (p. 13) 

 

Es desestima: Entenem necessàries aquestes cites, tenint en compte la 

dimensió del precepte, així com la necessitat de referir-se a la Llei 19/2014 en 

els aspectes concrets que s’hi desenvolupen. 

 

(ii) Es suggereix (p.  17-18) suprimir el tercer paràgraf de la lletra c) de l’article 

7.1, sobre l’exclusió de les aportacions rebudes per persones físiques amb 

motius de les circumstàncies personals d’especial vulnerabilitat, no només 

perquè és un concepte jurídic indeterminat sinó també perquè quan l’article 

3.1 d) de la Llei 19/2014 defineix el supòsit de la percepció de fons públics “per 

a funcionar o per a dur a terme llurs activitats”, exclou qualsevol activitats de l’ 

“àmbit estricte de la persona física, sigui aquesta vulnerable socialment o no” 

i, per tant, “el precepte s’ha d’entendre per a aquells casos d’activitats 

empresarials o professionals el titular de les quals és una persona física” 

Es desestima l’aportació: d’acord amb la memòria general que acompanya el 

Projecte, les situacions d’especial vulnerabilitat, tot i ser un concepte que es 

presta a un cert marge interpretatiu que aquest Projecte no pot resoldre, 

constitueix una causa particular que d’acord amb el que s’exposa a la 

memòria, així com amb l’article 15.1 c) in fine de la mateixa Llei 19/2014, ha 

d’estar exclòs de cap mena de publicitat. 

 

L’afirmació que s’aporta segons la qual, en relació amb les persones físiques 

l’àmbit del precepte legal (art. 3.1 d) s’ha de limitar a casos d’activitats 

empresarials o professionals el titular de les quals és una persona física, no 

es dedueix explícitament de la voluntat del legislador palesada en aquest 

precepte legal, quan menciona que l’objecte de la percepció de fons públics 

ha de servir per “dur a terme llurs activitats”, de tal forma que no pot deduir-se 

d’aquesta expressió que les “activitats” hagin de ser necessàriament 

empresarials o professionals. 

 

9.11. Article 8.2 c) 
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S’afirma que en l’apartat 2, lletra c, l’exclusió de les transferències o aportacions 

entre administracions públiques no té sentit, atès que l’article fa referència a les 

entitats privades. 

Estimació de l’aportació, d’acord amb el que s’exposa en relació amb les 

aportacions 1.2 i  8.8 anteriors. 

 

9.12. Article 9 

S’apunta que en la lletra c de l’article (càrrecs directius d’entitats privades), 

caldria substituir “dietes” per “indemnitzacions”. 

 

Desestimació de l’aportació 

 

D’acord amb l’aportació 5.6 anterior, aquest precepte (lletra c) ha estat eliminat. 

 

9.13. Article 10.1 

La Sindicatura adverteix que en l’apartat 1, no és coherent excloure les “dietes” 

(indemnitzacions) per assistència a les sessions de l’òrgan de govern, quan la 

percepció d’aquestes indemnitzacions és condició suficient per considerar els 

seus perceptors càrrecs directius o òrgans de direcció (article 9.c del Projecte). 

Estimació de l’aportació, d’acord amb la mateixa valoració que s’ha fet de 

l’aportació 6.1 anterior.  

9.14. Article 11 

Segons la Sindicatura, la referència a la data prevista de la propera 

actualització de la informació objecte de publicitat activa sembla sobrera, atès 

que, d’una banda, es diu que l’actualització ha de ser permanent, i, de l’altra, 

normalment no es podrà preveure la data en què es produeix el fet que faci 

necessària l’actualització. 

Desestimació de l’aportació.  

És l’article 6.1 b) de la Llei 19/2014 el que ja exigeix que cal indicar , “si és 

possible, la data en què (la informació) s’ha de tornar a actualitzar”. I tenint en 

compte aquesta previsió, el Projecte de decret la redunda i aclareix introduint 

una alternativa possible, de tal manera que cal informar de la data prevista de 

la propera actualització “o del termini màxim d’actualització”. 

9.15. Article 12.2 

S’adverteix que quan el precepte inclou la identificació dels titulars dels òrgans 

i “unitats administratives, les unitats eventuals, les àrees funcionals i les unitats 
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laborals”, incorre en una expressió “heterogènia i imprecisa”, atès que els 

conceptes “no corresponen a cap categoria establerta en la normativa sobre 

organització administrativa.” 

Estimació de l’aportació. Tot i que el Projecte de decret no té per finalitat definir 

aquests conceptes i tampoc pretén emprar conceptes predefinits, sinó incloure 

una enumeració que pugui ser comprensiva de qualsevol eventual forma de 

designació emprada per identificar les diferents naturaleses i denominacions 

dels òrgans en què es pugui estructurar una administració pública, es modifica 

el text del precepte: 

2. Als efectes de la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’entén que la informació relativa a l’estructura organitzativa 

departamental inclou la identificació amb nom i cognoms de les persones 

titulars de tots els òrgans, i les unitats i àrees administratives, les unitats 

eventuals, les àrees funcionals i les unitats laborals que es regulen preveuen a 

en les normes esmentades, fins al nivell de negociat. S’ha d’informar, a més, 

de llur telèfon i canal electrònic de contacte professional, així com publicar el 

seu perfil i la trajectòria professionals i una identificació o referència de les 

disposicions mitjançant les quals se les nomena o designa. 

9.16. Article 13.4 (i 27.3) 

A la pàgina 14 del seu escrit d’aportacions, la Sindicatura fa al·lusió (per error, 

a l’art. “7.4” del Projecte, quan entenem que realment ho pretén fer al 13.4) a la 

manca de sentit que té el fet que la interpretació que es fa de l’obligació de 

publicitat activa continguda a la lletra g) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014 (llistes 

per accedir a processos de formació i promoció), tan sols afecti a l’Administració 

de la Generalitat. A aquests efectes, demana que es revisin continguts 

l’aplicació dels quals també es limita a un dels subjectes obligats. 

Estimació de l’aportació. Es proposa incloure un nou apartat 3r en l’article 27 

del Projecte amb el següent text: 

27.3. Als efectes de la lletra g) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’entén per llistes que eventualment es creïn per accedir als 

processos de formació i promoció les llistes que continguin empleades i 

empleats públics de les administracions públiques admesos a activitats 

formatives de recepció no obligatòria i directament relacionades amb la 

promoció interna, econòmica o professional, que organitzin les Administracions 

locals. 

A aquests efectes, les llistes han de publicar les dades relatives a la identificació 

dels noms i cognoms de les persones admeses, el lloc de treball que ocupen i 

la unitat orgànica en què s’integra, la unitat que gestiona l’activitat i una 
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descripció de l’activitat formativa, que ha d’incloure el seu codi, l’any i les dates 

d’inici i de finalització de l’activitat. 

La informació ha d’estar publicada al Portal de la Transparència de Catalunya 

en la data d’inici de l’activitat formativa. 

9.17. Article 14.4 (paràgraf 3) 

Aquest precepte té per objecte definir què cal entendre per “dietes i 

indemnitzacions” percebudes per alts càrrecs. Es defineixen per remissió a 

l’article 13.7 (empleats públics), però s’hi afegeixen les despeses “derivades 

d’atencions protocol·làries o de representació, promoció i defensa dels 

interessos institucionals de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 

públic, així com les percebudes en deixar d’exercir el càrrec, entre d’altres”.  

Sobre aquesta redacció la Sindicatura indica que: 

(i) No és clar com s’han de reflectir les despeses derivades d’atencions 

protocol·làries o de representació, promoció i defensa dels interessos 

de l’Administració, atès que aquestes despeses normalment no es 

tradueixen en un ingrés en favor de l’alt càrrec o del personal directiu.  

 

(ii) Pel que fa a les percepcions en deixar el càrrec, sembla que aquestes 

ja s’haurien d’incloure en la relació de l’article 13.7.  

 

(iii) Finalment, l’expressió “entre d’altres” és molt indeterminada. Si no es 

pot acotar mínimament, seria preferible suprimir-la. 

Estimació de l’aportació 

 

En coherència amb els criteris aprovats per la CITGO de 28 d’octubre de 

2016, de revisió dels criteris en relació a les obligacions de publicitat activa en 

matèria d’administració i funció pública establertes a la llei 19/2014, de 29 de 

desembre, convé traslladar al Projecte la definició dels termes “indemnització” 

i “dieta” d’alts càrrecs i personal directiu ja consensuats, per la qual cosa el 

paràgraf 3r de l’article 14.4 queda substituït per un nou text: 

 

Als efectes d’aquest precepte s’ha d’estar als conceptes de dietes i 

d’indemnitzacions definits a l’article 13.7 d’aquest Reglament, amb inclusió en 

el concepte d’indemnitzacions, a més, les percebudes per despeses 

derivades d’atencions protocol·làries o de representació, promoció i defensa 

dels interessos institucionals de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 

públic, així com les percebudes en deixar d’exercir el càrrec, entre d’altres. 
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Als efectes d’aquest precepte s’entén per indemnització les quantitats 

percebudes per cessament en l’exercici del càrrec o per extinció de la 

vinculació laboral, i s’entén per dieta les quantitats percebudes per raó de 

l’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l’Administració pública en 

què es presten serveis. 

 

9.18. Article 20.2 

S’adverteix de l’errada material de referència, que és en realitat a l’art. 13.1 c) 

de la Llei 19/2014, i no 13 c). 

Estimació de l’aportació. En conseqüència, es modifica la cita: 

2. Als efectes de la lletra c) de l’article 13.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, i del que preveu la normativa en matèria de contractació del sector 

públic, els òrgans de contractació publicaran anualment, preferentment dins el 

darrer trimestre, la relació de contractes que preveuen licitar durant el proper 

any a través del seu perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. 

9.19. Article 22 

La Sindicatura recomana revisar la referència als encàrrecs de gestió i 

substituir-la per “encàrrecs” perquè la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, esmenta, en l’article 32, els “encàrrecs” als mitjans 

propis personificats, per la qual cosa s’ha abandonat, la terminologia “encàrrec 

de gestió” que utilitzava l’article 24.6 del text refós de la Llei de contractes del 

sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre. 

Estimació en part de l’aportació. Els encàrrecs als què s’està fent referència en 

aquets precepte, en contra del que interpreta la Sindicatura, no són aquells que 

tenen un objecte contractual, i que, per tant, estan regulats en la legislació sobre 

contractes del sector públic, sinó els encàrrecs de gestió regulats a la legislació 

sobre procediment administratiu  

L’article es refereix doncs als encàrrecs de gestió d’activitats materials regulats 

a l’article 11 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic, subscrits entre òrgans de la mateixa o diferent administració pública, 

entesos com a manifestació de la col·laboració administrativa i alteració 

d’exercici de competències orgàniques en virtut del principi d’eficàcia 

administrativa, sense contraprestació econòmica, i que, apareixeran en el 

referit Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat quan 

siguin acordats entre administracions diferents (atès que, en aquest cas han de 

revestir la forma de conveni -art. 11.3 b) Llei 40/2015-). 
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S’ha de distingir aquest objecte, doncs, dels encàrrecs entesos com a 

vinculació contractual entre una administració i un mitjà propi*, subjectes a 

contraprestació econòmica: l’article 63.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic (LCSP), disposa que el document de 

formalització dels encàrrecs de gestió a mitjans propis, que no es conceben 

com a contractes (art. 32 LCSP), ha de ser publicat en el perfil contractant de 

l’entitat corresponent si tenen un import superior a 50.000 euros; mentre que 

en encàrrecs superiors a 5.000 euros ha de publicar-s’hi trimestralment només 

la informació sobre l’objecte, durada, tarifes aplicables i identitat del mitjà propi 

destinatari de l’encàrrec.  

En qualsevol cas, per tal d’aclarir l’objecte del precepte, es proposa modificar 

el text de l’apartat 4rt de l’article, d’acord amb la valoració de l’aportació 1.7 

tramesa per la Intervenció General en el tràmit d’Informació Pública sobre 

aquest Projecte de decret: 

4. S’han de publicar, de forma diferenciada, els encàrrecs de gestió que d’acord 

amb l’article 11 de la Llei 40/2015, de l’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 

o d’una altra. 

Per coherència, es modifica en el mateix sentit l’article 35.3 del Projecte. 

9.20. Article 41 

La Sindicatura valora positivament la remissió a la normativa de procediment 

administratiu, Tanmateix, recomana: 

 

(i) suprimir la paraula “comú”, atès que aquesta remissió ha d’incloure la 

normativa catalana en la matèria.  

(ii) es considera innecessari entrar en el detall de la forma concreta 

d’identificació de la persona.  

(iii) les expressions “canal presencial” i “canal electrònic” són alienes a la 

terminologia utilitzada en la normativa abans esmentada. 

Estimació en part de les aportacions.  

 

Aquesta Secretaria, d’acord amb el que s’ha exposat en relació amb la 

valoració de l’aportació 4.7, entén necessari aclarir la forma d’identificació, 

atesos els dubtes i recomanacions que s’han generat en relació amb aquest 

extrem. 

 

Es modifica el text del precepte en el sentit següent: 

 



 

144 
 

1. Als efectes del que preveu la lletra a) de l’article 26.1 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, s’ha de garantir la constància de la identitat de la persona 

sol·licitant, que s’ha d’identificar en tot moment conforme la normativa de 

procediment administratiu comú i, a aquest efecte, en la sol·licitud d’accés a 

la informació pública ha de fer constar el seu nom i cognoms o la seva raó 

social i, si s’escau, el nom i cognoms de la persona que la representi. 

2. La identitat de la persona sol·licitant que ha triat el canal presencial per a 

la presentació de la sol·licitud s’acredita mitjançant la comprovació del nom i 

cognoms que constin en el document nacional d'identitat o document 

identificatiu equivalent. 

 

3. La identitat de la persona sol·licitant que ha triat el canal electrònic per a la 

presentació de la sol·licitud que presenti la seva sol·licitud a través de mitjans 

electrònics, s’acredita mitjançant els mecanismes d'identificació que s'hagin 

posat a disposició per a la tramitació de les sol·licituds o comunicacions del 

procediment, essent suficient l’admissió de mecanismes d’identificació basats 

en un registre ordinari d’usuaris o que proveeixen els usuaris d’unes 

credencials de nivell de seguretat baix.  

 

9.21. Article 42 

La Sindicatura manifesta diversos suggeriments en relació amb la derivació de 

sol·licituds: 

(i) El criteri que es disposi o no de registre electrònic per considerar una entitat 

dependent o vinculada com a “diferent” no sembla tenir encaix en la literalitat 

de l’article 30.2 de la LTAIBG, del qual es desprèn que en cap cas és “diferent” 

una entitat respecte de l’Administració de què depèn.  

Desestimació de l’aportació. La distinció de comptar o no amb un registre propi 

és necessària perquè obeeix, d’acord amb l’art. 16 de la llei 39/2015, a la 

necessitat de diferenciar les entitats que disposen d’un registre propi de les que 

no l’hagin creat, entenent que l’article 30.1, quan regula la derivació interna 

(escalatge) i es refereix a “entitats”, convé interpretar que aquestes són les que 

no disposen registre propi, per la qual cosa el dies a quo del termini per resoldre 

serà en tot cas el mateix: es concreta en l’entrada en el registre comú de 

l’administració. 

(ii) En l’apartat 2, segon paràgraf, s’estableix un termini de quinze dies hàbils 

per derivar la sol·licitud a l’Administració competent, però l’article 30.2 de la 

LTAIBG estableix que aquests dies són naturals.  

Desestimació de l’aportació. És l’article 30.1 de la Llei el que estableix el termini 

de 15 dies naturals per a l’escalatge o derivació interna, no per a la derivació 



 

145 
 

externa (entre Administracions), per la qual cosa es manté el redactat del 

precepte, d’acord amb l’exposat a la valoració de l’aportació 8.10 anterior: “és 

convenient mantenir el termini de 15 dies “hàbils” als efectes de les derivacions 

entre administracions, que no només no contravé doncs la Llei 19/2014 (art. 

30.2) sinó que, a més, és més coherent amb la regla general que l’article 30.2 

de la Llei 39/2015 estableix per al còmput dels terminis assenyalats per dies, 

segons la qual, “quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que aquests 

són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats 

festius.” 

(iii) Al tercer paràgraf, no s’entén que es doni el termini de cinc dies hàbils 

següents a la derivació de la sol·licitud per comunicar-ho a la persona 

sol·licitant, atès que els dos actes (derivació i comunicació) s’haurien de fer 

simultàniament. 

Desestimació de l’aportació. Entenem que no té perquè produir-se aquesta 

simultaneïtat, en la mesura que estem parlant de dos destinataris diferents 

(Administració derivada, i persona sol·licitant), amb contingut de les 

comunicacions diferents, encara que versin sobre el mateix objecte o sol·licitud.  

9.22. Article 43 

La Sindicatura manifesta diversos suggeriments en relació amb la derivació de 

sol·licituds: 

(i) El terme “escalatge” no té cap entrada al Diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans i és aliè a la terminologia juridicoadministrativa. L’article 30 de la 

LTAIBG els dos supòsits, de derivació dins d’una mateixa Administració i també 

entre administracions diferents, sota la denominació comuna de “derivació”. Es 

considera, per tant, que s’hauria d’eliminar el terme “escalatge”.  

Estimació de l’aportació.  

Aquesta aportació va en la mateixa línia de l’aportació 4.1 rebuda en el tràmit 

d’informació pública d’aquest Projecte de decret. 

Es proposa doncs parlar de “derivació interna” en lloc d’ “escalatge” i, per tant: 

- Modificar l’article 43 del Projecte, d’acord amb el text proposat en la 

valoració de l’aportació 2.18 anterior. 

 

- I modificar l’article 64 c) del Projecte, que queda redactat com segueix: 

 

c) Derivar i escalar les sol·licituds d’accés, i comunicar la derivació 

i l’escalatge a les persones interessades, d’acord amb el que 

disposen els articles 42 i 43 d’aquest Reglament. 
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(ii) En l’apartat 2, es considera innecessària la declaració d’incompetència, un 

cop s’ha “escalat” (derivat) la sol·licitud a l’òrgan competent per tramitar-la.  

Desestimació de l’aportació, d’acord amb el contingut i parer expressat a 

l’informe jurídic preliminar emès per l’Assessoria jurídica del Departament 

d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de 3 de juliol de 2019. 

(iii) no es considera justificat atorgar un termini de cinc dies hàbils per 

comunicar l’”escalatge” (derivació) a la persona sol·licitant.  

Desestimació de l’aportació, per les mateixes raons apuntades en relació amb 

l’aportació 9.21 anterior. 

(iv) Quan l’apartat 4, que només s’aplica a l’Administració de la Generalitat, 

planteja el supòsit que la unitat d’informació que rep la sol·licitud “no conegui” 

quin és l’òrgan, unitat o entitat de la mateixa administració que disposa de la 

informació sol·licitada, i obliga a derivar la sol·licitud en el termini de cinc dies 

hàbils a la unitat directiva de l’Administració de la Generalitat competent en 

matèria de transparència perquè aquesta decideixi en un termini de cinc dies 

hàbils a quina unitat d’informació de la mateixa administració correspon la 

competència per tramitar la sol·licitud, la Sindicatura considera que “és una 

excepció (...) difícil de justificar, tant pel fet que suposa un tracte diferent entre 

administracions com pel seu contingut.” i, a més, “no és raonable que calguin 

un total de deu dies hàbils (dues setmanes) per saber quin és l’òrgan competent 

per tramitar la sol·licitud, i més encara tenint en compte que el termini ordinari 

per resoldre la sol·licitud és d’un mes (article 33.1 de la LTAIBG). Semblaria 

molt més senzill i eficient que la unitat receptora de la sol·licitud ho esbrinés, 

d’una manera ràpida i informal, i immediatament derivés la sol·licitud.” 

Desestimació de l’aportació. En virtut de l’autonomia de l’Administració de la 

Generalitat per autoregular-se, es legítim, raonable i convenient preveure un 

circuit intern per resoldre dubtes d’atribució competencial interna com el que 

s’aborda en el precepte, que a la pràctica ha generat i segueix generant 

problemes pràctics en la tramitació de les sol·licituds a l’Administració de la 

Generalitat, donada la seva estructura complexa, que requereix esvair dubtes 

al respecte, a diferència d’altres administracions petites. 

Cal aclarir que, el termini de 15 dies naturals per a fer la derivació interna que 

imposa la Llei 19/2014 (art. 30.1) és excessiu, perquè esgota la meitat del 

termini per resoldre. Per aquest motiu, convé concretar-lo i reduir-lo a un de 

més exigent, real i garantista, de 5 dies hàbils. 

9.23. Article 44 
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En relació amb el tractament de les sol·licituds transversals en l’àmbit de 

l’Administració de la Generalitat, la Sindicatura adverteix dels següents 

extrems:  

Entén ineficients aquestes previsions, que parteixen de la formalització d’uns 

supòsits problemàtics, que “s’han de poder resoldre d’una manera molt més 

àgil, sense necessitat d’establir tràmits i terminis addicionals”:  “no es tracta que 

les unitats implicades “es posin d’acord”, sinó de determinar quin és el 

departament competent d’acord amb els criteris que estableix el mateix decret, 

i això s’ha de poder fer sense recórrer a un procediment formal, que, si fos el 

cas, seria el del conflicte d’atribucions, regulat en l’article 52 de la Llei 13/1989, 

del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 

l’Administració de la Generalitat, que prescriu la intervenció del Govern i la 

resolució del president o presidenta de la Generalitat.” 

Desestimació de l’aportació. De la mateixa manera que s’ha valorat l’aportació 

precedent, en virtut de l’autonomia de l’Administració de la Generalitat per 

autoregular-se, es legítim, raonable i convenient preveure un circuit intern per 

resoldre dubtes d’atribució competencial interna com el que s’aborda en el 

precepte, que a la pràctica ha generat i segueix generant problemes pràctics 

en la tramitació de les sol·licituds a l’Administració de la Generalitat, donada la 

seva estructura complexa, que requereix esvair dubtes al respecte, a diferència 

d’altres administracions petites.  

Per contra, no poden determinar-se ex ante criteris vàlids generals i normatius 

per a esvair els dubtes plantejats, com tampoc resulta viable en aquests casos, 

amb motiu de la necessitat de màxima celeritat al respecte, que el Govern o 

president/a de la Generalitat hagi de resoldre aquests dubtes. 

9.24. Article 48.4 

En relació amb aquest precepte, que estableix que de forma motivada es pot 

substituir la notificació individual a les terceres persones afectades per una 

publicació al taulell d'anuncis o per una comunicació als representants dels 

col·lectius afectats, “per al cas que constitueixin un grup nombrós”, la 

Sindicatura adverteix que, tot i reconèixer la utilitat pràctica d'aquesta mesura, 

ni la legislació de transparència i accés a la informació pública, ni la de 

procediment administratiu, semblen poder fonamentar-la.  

Estimació en part de l’aportació. Ens remetem a la valoració i modificació que 

se’n deriva de l’aportació 2.20 anterior. 

9.25. Article 56.5 
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La Sindicatura observa que el precepte és coherent amb el règim del silenci 

administratiu establert en l’article 35 de la Llei 19/2014, però “en l’expedient s’hi 

troba a faltar una anàlisi de la qüestió, un cop dictada la STC 104/2018, a la 

qual ja s’ha fet referència en els apartats 4 i 5.” 

Desestimació de l’aportació. 

De conformitat amb l’informe 111/2018 emès per l’Assessoria jurídica del 

Departament d’Acció Exterior, relacions institucionals i Transparència la citada 

STC 104/2018, que declara inconstitucional  l’art. 31.2 de la Llei 8/2015, del 25 

de març, de Transparència de l’Activitat Pública i Participació Ciutadana 

d’Aragó, que establia el silenci positiu en cas de transcurs del termini per 

resoldre les sol·licituds d’accés, es limita a declarar la nul·litat del precepte 

impugnat, per la qual cosa res estableix en relació a la resta de normes 

autonòmiques, entre les quals està la Llei 19/2014, del 29 de desembre, que 

opten per establir un silenci positiu. 

Convé tenir present, en aquest sentit, que l’article 35 de la Llei 19/2014, que en 

el seu apartat 1r estableix el silenci positiu, no només n’excepciona l’efecte 

desestimatori que pugui imposar una norma amb rang de llei, sinó també, a 

l’apartat 2n, la impossibilitat d’adquirir l’accés, per silenci, a informacions en 

relació amb les quals concorri algun dels límits establerts en aquesta o en altres 

lleis. Aquesta darrera precisió no és prevista, en canvi, a l’article anul·lat de la 

llei aragonesa, per la qual cosa ambdós preceptes, el català i l’aragonès, tot i 

establir el silenci estimatori, no tenen identitat pel que fa a l’abast objectiu o 

condicions imposades. 

Per tant, en la mesura que no es presenti i resolgui un eventual recurs o qüestió 

d’inconstitucionalitat contra el silenci positiu previst a la Llei 19/2014, en la 

resolució del qual el TC pugui fer extensiu el seu pronunciament, en els 

mateixos termes, l’statu quo d’aquesta solució normativa a Catalunya ha de 

romandre igual. 

9.26. Article 59.1 

Es recomana eliminar l’apartat 1, perquè reprodueix de forma parcial l’article 16 

de la Llei 19/2014 i en precisar la finalitat del format reutilitzable (“explotar 

mitjançant la seva reproducció i divulgació per qualsevol mitjà”), al·ludeix a un 

concepte ja admès i perfectament comprensible.  

Desestimació de l’aportació. Atesa la rellevància i desconeixement en part de 

la figura de la reutilització, els seus efectes i el règim jurídic, entenem 

imprescindible, per tal de contextualitzar la regulació reglamentària que ofereix 

el Projecte de decret, fer una mínima menció i aclariment de la finalitat de la 

reutilització. 
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9.27. Article 62 

Es considera que les funcions que s’atribueixen a la unitat directiva competent 

de dirigir les polítiques de transparència dins l’Administració de la Generalitat i 

les estratègies per garantir el compliment de la normativa de transparència que 

estableixen les lletres a i b, i les facultats decisòries que recullen les lletres d, e 

i f, poden afectar la competència dels òrgans superiors de l’Administració de la 

Generalitat (que, d’acord amb l’article 5 de la Llei 13/1989, són el president o 

presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o consellera primera 

del Govern, el vicepresident o vicepresidenta del Govern i els consellers). 

Desestimació de l’aportació.  

Les funcions recollides a les lletres a) i b) de l’article ja són actualment 

atribuïdes a la Secretaria de Transparència i Govern Obert per l’ordenament 

jurídic, concretament per l’article 36 del Decret 83/2019, de 24 d'abril, de 

reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència. 

Pel que fa a les funcions recollides a les lletres d) e) i f), ens remetem a la 

valoració de les aportacions 9.22 i 9.23 anteriors, relatives als articles 43 i 44 

del Projecte de decret. 

9.28. Article 63.4 

Pel que fa a l’atribució que el precepte fa a cada departament o entitat del sector 

públic de l’Administració de la Generalitat per tal d’establir, “mitjançant 

instrucció”, el procediment de tramitació de les sol·licituds d’accés a la 

informació pública, la Sindicatura entén que si s’està atribuint una funció de 

desenvolupament del reglament, hauria de referir-se a una ordre del conseller 

o consellera competent (articles 39.3 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre); si, per contra, es tracta d’instruccions per establir orientacions o 

criteris, sense que això suposi l’exercici de la potestat reglamentària, és 

innecessari que el reglament hi faci cap referència expressa, atès que l’article 

49 de la Llei 13/1989 ja habilita cada conseller o consellera per dictar-les.  

Estimació en part de l’aportació. D’acord amb l’estimació parcial de l’aportació 

1.11 anterior, cadascun dels departaments es caracteritza per unes 

especificitats, competències i estructures pròpies que fan que la seva 

organització interna hagi de ser diferent respecte dels altres, singularitat que fa 

necessari que cada departament o entitat pugui establir  les peculiaritats 

internes adequades pel que fa a la tramitació o gestió de les sol·licituds.  

Tot això, sense perjudici que la Secretaria de Transparència i Govern Obert o 

la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern obert puguin 
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adoptar criteris o directrius comunes en la matèria, d’acord amb les 

competències que tenen atribuïdes. 

 

Tanmateix, però, es proposa modificar el text del precepte, en el sentit d’aclarir 

que les instruccions departamentals han de tenir per objecte, no tant la 

concreció del procediment administratiu de les sol·licituds d’accés, que ja és 

regulat en el Projecte de decret, sinó més aviat detallar el circuit intern per a la 

gestió de les sol·licituds: 

 

4. Cada departament o entitat del sector públic de L’Administració de la 

Generalitat pot establir mitjançant instrucció el circuit intern per a la gestió del 

procediment de tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública. 
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II. MEMÒRIA DE VALORACIÓ DE LES OBSERVACIONS I AL·LEGACIONS 

FORMULADES PER LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA 

INFORMACIÓ PÚBLICA (GAIP) EN EL SEU INFORME DE DATA 11 DE NOVEMBRE DE 

2019,  EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL 

REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT PARCIAL DE LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE 

DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON 

GOVERN (PROJECTE DE DECRET) 

 

 

I. ANTECEDENTS  

 

1. La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència està tramitant Projecte de Decret pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Projecte de 

decret). 

El Projecte de decret ha estat sotmès en dues ocasions (juliol 2018 i juliol de 2019) al 

tràmit de participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, en 

compliment de l’article 69 de la Llei 19/2014, i al tràmit de consulta interdepartamental 

en el Fòrum SIGOV, de conformitat amb l’article 66 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2. Així mateix, la darrera versió del Projecte de decret, aprovada pel Consell Tècnic del 

Govern en sessió de 25 de setembre, ha estat sotmesa, d’acord amb el que disposen 

els articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, als tràmits preceptius d’audiència 

i d’informació pública.  

El tràmit d’audiència, d’acord amb la memòria general que acompanya el text del 

Projecte de decret, va ser notificat, entre d’altres, a la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública (en endavant, la GAIP) mitjançant correu e-valisa 

adreçat a la seva presidenta, en data 1 d’octubre de 2019. 

3. Entre les funcions que l’article 7.2 del Reglament de la GAIP, aprovat  mitjançant 

Decret 111/2017, de 18 de juliol, atribueix a aquest òrgan col·legiat, figura, a la lletra 

h), la relativa a «emetre informe sobre els projectes normatius que elaborin les 

administracions públiques catalanes que regulin de forma directa el dret d'accés a la 

informació pública o que, a criteri de l'òrgan impulsor de la norma, puguin tenir-hi una 

incidència rellevant.» 

En virtut d’aquest deure d’informar preceptivament la GAIP en relació amb el Projecte 

de decret, el secretari de Transparència i Govern Obert va adreçar a la presidenta de 

la GAIP un ofici de data 14 d’octubre de 2019, que li fou tramès mitjançant correu e-
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valisa, pel qual li feia tramesa, adjunta, de la darrera versió del text del Projecte de 

decret, per tal que la GAIP n’emetés el corresponent informe. 

En data 11 de novembre de 2019 la presidenta de la GAIP respon la petició mitjançant 

la tramesa al secretari de Transparència i Govern Obert d’un informe emès per la GAIP 

en la mateixa data en relació amb el Projecte de decret, informe que ara, mitjançant 

aquest document, la Secretaria de Transparència i Govern Obert analitza i valora. 

S’adjunta, com a Annex III a aquesta memòria, una taula amb indicació de les 

aportacions presentades i de les dades bàsiques relatives a llur contingut i valoració. 

4. Amb fonament en l’apartat 5è de l’article 64 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, –segons 

el qual l'expedient dels projectes de disposicions reglamentàries ha d'incloure una 

memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta 

interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i també de les 

raons que han dut a desestimar-les, si és el cas–, aquest informe té com a finalitat 

contenir la valoració que la Secretaria de Transparència i Govern Obert ha efectuat de 

les observacions formulades per la GAIP en el seu informe. 

 

II. VALORACIÓ DE LES APORTACIONS 

 

1. Títol del Reglament 

 

La GAIP destaca que el títol “no diu res sobre quin és el seu contingut”, i que, per la seva 

rellevància, “seria convenient que fos fàcilment identificable pel seu títol per a la ciutadania”, 

per la qual cosa proposa modificar-ne el títol, de tal forma que explícitament  consti com a 

“Reglament de transparència i dret d’accés a la informació pública, que desenvolupa 

parcialment la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern.” 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

Des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i l’Assessoria Jurídica hem analitzat 

diverses iniciatives normatives reglamentàries que han estat objecte de dictamen per la 

Comissió Jurídica Assessora i de totes elles podem extreure la conclusió que els seus títols 

identificatius responen a la nomenclatura emprada en el Projecte, que deixa clar quin és el 

seu objecte fent constar el fet que desenvolupa (parcialment) la Llei 19/2014. 

 

D’acord amb el Manual d'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya editat 

l’any 1992 pel Comitè Assessor per a l'estudi de l'organització de l'Administració, el títol de 

la disposició ha d’incloure una indicació de l’objecte o de la matèria de què tracti, ja que és 

el nom de la disposició (exemple: «Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s’aprova 



 

153 
 

el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 

vehicles de motor» DOGC núm. 1387, de 31.12.1990). 

 

Aquest nom, tal i com indica el referit manual, ha de tenir dues funcions, que entenem que 

l’actual títol compleix i persegueix: a) Identificar i distingir la disposició de què es tracti; i b) 

Descriure el contingut essencial de la matèria regulada. 

 

A més, cal deixar constància que ni l’Oficina de Govern ni l’Àrea de Millora de la regulació, 

que han tramès aportacions al Projecte de decret, no han fet cap comentari ni objecció en 

relació amb el títol del reglament, que, per tant, estimem que ha de mantenir-se en la 

redacció actual.  

 

2. Article 2 (àmbit subjectiu) 

 

En el seu escrit la GAIP manifesta que contingut de l’article és confús i no afegeix res a 

l’article 3 de la Llei, que és molt més clar i que no sembla que plantegi especials problemes 

d’interpretació.  

 

Per tant, proposa substituir-lo per una remissió general a l’article 3 e la Llei: “L’àmbit 

subjectiu d’aplicació d’aquest Reglament és el definit per l’article 3 LTAIPBG, sens perjudici 

de les singularitats previstes en alguns preceptes”. 

 

Estimació en essència de l’aportació. Des de la Secretaria reconeixem la certa confusió 

que el redactat del precepte pot comportar. Ara bé, entenem que no és viable ni convenient 

limitar-nos a una mera remissió a l’article 3 de la Llei 19/2014, per diversos motius: 

 

(i) perquè aquest article legal inclou una molt amplia relació de subjectes que d’una 

manera o altre es vinculen o són obligats per la Llei 19/2014. Tanmateix, el Projecte 

de decret, en la mesura que esdevé un desenvolupament parcial de la Llei 19/2014 

(només desenvolupa la transparència activa i el dret d’accés, Títols II i III de la Llei), 

res afecta a entitats com els grups d’interès (art. 3.1 f) de la Llei 19/2014). 

 

(ii) perquè només alguns dels preceptes continguts al Projecte són d’aplicació a entitats 

de naturalesa privada, per trobar-se integrades en els articles 3.1 d), 3.1 e) o 3.4 de 

la Llei 19/2014. 

 

D’acord amb l’anterior, en coherència amb la valoració de l’aportació 2.1 efectuada per 

l’Oficina Antifrau en el tràmit d’audiència del Projecte de decret, i amb la finalitat de reduir 

la complexitat que suposa la lectura de l’article 2 del Projecte de decret, es modifica el seu 

redactat en el següents termes: 

 



 

154 
 

1. Les disposicions d’aquest Reglament s’apliquen, llevat del que estableix l’apartat 

tercer d’aquest article, a les Administracions públiques, de conformitat amb la definició 

del terme continguda a la lletra f) de l’article 2 de la Llei 19/2014. 

 

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per Administració de la Generalitat,  

conjuntament, tant l’Administració general de la Generalitat de Catalunya com les 

entitats del seu sector públic, de conformitat amb l’article 3 d’aquest Reglament. 

 

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per Administracions locals, conjuntament, tant 

els ens locals de Catalunya com les entitats del seu sector públic, de conformitat amb 

l’article 5 d’aquest Reglament. 

 

2. Tenen la condició d’Administració pública als efectes de l’apartat primer d’aquest 

article les societats amb participació majoritària a què fa referència la lletra b) de l‘article 

3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, sempre que la participació pública en el seu 

capital per part d’alguna de les Administracions públiques subjectes a la Llei superi el 

50% del seu capital. 

 

Tenen la condició d’Administració pública als efectes de l’apartat primer d’aquest article 

les societats vinculades a què fa referència la lletra b) de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, sempre que la suma del total de les participacions públiques en el 

seu capital per part de dues o més de les Administracions públiques subjectes a la Llei 

superi el 50% del seu capital. 

 

3. El Capítol IV del Títol I d’aquest Reglament és d’aplicació a les persones i entitats 

privades a les quals s’hi refereix. 

 

3. Articles 3, 4, 5 i 6 

 

La GAIP recomana la supressió de tots aquests articles 

 

(i) Del 3 i 4, perquè en definir el concepte de “sector públic”, “no afegeixen res a allò 

previst per l’article 3 de la Llei “ 19/2014; 

 

Desestimació de l’aportació. Des d’aquesta Secretaria entenem que l’article 3 de la 

Llei no és clar ni exhaustiu, i genera incertesa sobre quines concretes entitats han 

de restar subjectes al Projecte de decret. D’altra banda, la resta de l’ordenament 

jurídic també pot prestar-se a dubtes pel que fa l’abast de les entitats que conformen 

aquets concepte. Per tant, entenem necessari, en termes de seguretat jurídica, 

precisar quins concrets subjectes o entitats han de subjectar-se a les previsions del 

Projecte de decret. 
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(ii) Del 5 i 6, perquè la definició d’alt càrrec i personal directiu només té efectes pel que 

fa a les seves retribucions, per la qual cosa la definició s’ha de portar als articles 

que desenvolupen aquest item de publicitat activa. 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

No podem entendre cert que la definició d’aquest conceptes obeeixi només a la 

necessitat de publicar les seves retribucions. També s’han de publicar altres dades 

relacionades com la informació l’autorització de compatibilitats, perfils, declaracions 

o agendes, entre d’altres.  

 

A més, la recomanació de la GAIP comportaria haver de duplicar la definició en 

diferents preceptes: no només als article 14 i 28 del Projecte de decret, sinó també 

al 12 i 26 (organització i estructura) o al 55 (protecció de dades personals – dades 

merament indetificatives). 

 

En qualsevol cas, tampoc entenem que hagi de ser concretat el concepte més enllà 

de la definició que dispensa la Llei 2/2014, prou amplia i alhora concisa (pag. 5 

escrit d’al·legacions de la GAIP). 

 

4. Article 7 

 

Segons la GAIP, el redactat actual d’alguns preceptes que s’hi contenen resulta 

reduccionista i limitatiu en relació amb la llei que desplega ,i per tant, caldria modificar-lo 

eliminant les referències potencialment restrictives de l’àmbit subjectiu de les obligacions 

de publicitat activa, en el sentit que s’indica tot seguit: 

 

(i)         7.1.a: la referència a què les funcions públiques i les potestats administratives hagin 

de ser assignades normativament pot resultar restrictiva respecte de la regulació 

legal, que no preveu aquesta limitació. En el cas de les potestats, és obvi que només 

poden ser assignades normativament. Però hi pot haver casos de funcions 

públiques assignades per altres títols jurídics, com ara funcions d’inspecció. 

 

Estimació. Es modifica el redactat del precepte: 

 

a) Exerceixin funcions públiques o potestats administratives titularitat de les 

Administracions públiques, assignades a les persones obligades a subministrar 

informació  subjecte per una norma amb rang de llei, o atribuïdes per l’ordenament 

jurídic en llurs Estatuts o normes de creació, o per qualsevol altre títol jurídic.  

 

(ii)        7.1.b: el requisit de què els serveis públics hagin de ser adreçats a la ciutadania no 

és a la llei, i pot resultar restrictiu. Per exemple, poden ser adreçats a les empreses. 
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Desestimació. El terme ciutadania s’empra en el seu sentit ampli, com a beneficiari 

o usuari d’un servei públic. 

 

(iii) 7.1.c, segona línia del paràgraf segon: l’expressió “i no com a transferència” deu ser 

un error, i deu voler dir “o com a transferència”.  

 

A més, tot aquest paràgraf resulta restrictiu respecte de les previsions legals, 

perquè hi poden haver fàcilment fons públics que queden fora del capítol 4. 

 

Estimació:  

 

D’acord amb l’article 87.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya (Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), tenen la consideració de 

transferències les disposicions de fons públics que no estiguin afectades a un fi, un 

propòsit, una activitat o un projecte específics, sense que hi hagi l'obligació del 

destinatari de complir les obligacions o els requisits que s'hagin establert. 

 

D’acord amb el primer paràgraf de l’art. 7.1 Projecte de decret, “ Als efectes del que 

preveuen les lletres d) i e) de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén per subjectes obligats al subministrament de la informació que preveu 

l’article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones físiques i jurídiques 

no incloses en les lletres a), b) i c) de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre”. Per tant, els subjectes obligats han de ser persones privades i, per tant, 

no té sentit parlar, als efectes d’aquest precepte, de transferències. 

 

No es poden realitzar transferències a les entitats no incloses a) b) i c) de l’article 

3.1 de la Llei 19/2014, i per tant, la puntualització relativa a la transferència (“no com 

a transferència”) pot conduir a error en la seva interpretació i a una manca de 

seguretat jurídica. Per tant es proposa la supressió de l’expressió “no com a 

transferència”. 

 

D’altra banda, el precepte no pretén donar una definició de subvenció, sinó tan sols 

aclarir què s’ha d’entendre per percepció de “fons públics per a funcionar o per a 

dur a terme llurs activitats”, tal i com expressa l’art. 3.1 d) Llei 19/2014. Aquest 

concepte legal, restringit, ha de concretar-se en el seu “caràcter corrent, siguin 

destinades a finançar despeses de funcionament de la persona receptora i que es 

consignin en el capítol 4 del pressupost de despesa.”, tal i com expressa el Projecte 

de decret. 

 

De totes formes, d’acord amb l’aportació 1.2 anterior, emesa pel Síndic de Greuges, 

ha desaparegut l’expressió “no com a transferència” del precepte de l’art. 7.1 (en 

cursiva, el text modificat): 
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A aquests efectes, sS’enténen per fons públics qualssevol forma d’aportació de fons 

públics sense contraprestació directa les aportacions dineràries qualificades com a 

subvencions i no com a transferència, és a dir, de caràcter corrent, destinades a 

finançar despeses de funcionament de la persona receptora i que es consignin en 

el capítol 4 del pressupost de despesa. 

 

(iv) 7.3: al final de l’apartat només es preveuen responsabilitats als efectes de la 

publicitat activa, quan sembla que també n’hi haurien d’haver per tal de complir les 

obligacions del dret d’accés a la informació pública, si s’escau. 

 

Estimació: l’apartat 3 de l’article 7 estableix que: 

 

3. En cas que el títol jurídic no estableixi el contingut referit a l’apartat anterior, la 

persona física o jurídica ha de facilitar la informació en el termini de deu dies hàbils 

des de la recepció del requeriment de l’Administració o entitat del sector públic amb 

la qual es relaciona o vincula, mitjançant una declaració responsable o el lliurament 

de documents justificatius de les activitats. L’Administració o entitat del sector públic 

relacionada o vinculada farà la publicació activa en un termini màxim de quinze dies 

hàbils 

 

Per tant, d’acord amb aquest precepte, no acabem d’entendre el sentit de l’aportació 

tramesa. 

 

En qualsevol cas, convé recordar que les obligacions de les persones a les que es 

refereix aquest precepte es concreten en la tramesa de determinada informació a 

l’Administració amb la qual es vinculen o relacionen, i és aquesta Administració la 

responsable i obligada a complir els deures de publicitat activa i dret d’accés. 

 

5. Article 8 

 

La GAIP formula dues observacions: 

 

(i) Lletra a): limitar els ajuts públics a les aportacions dineràries és reduccionista, perquè 

també poden ser en espècie. Per exemple, l’ús d’equipaments públics (hotel 

d’entitats, per ex.), molt habitual en el cas de les entitats ciutadanes locals. 

 

(ii) Lletra c): el requisit de la personalitat jurídica pot resultar reduccionista. Per exemple, 

els grups polítics municipals no tenen personalitat jurídica i perceben subvencions. 

 

Estimació de l’aportació (i):  

 

D’acord amb el paràgraf primer de l’art. 8.2, modificat d’acord amb l’aportació 1.2 del tràmit 

d’audiència, desapareix l’expressió “aportació dinerària” (en cursiva, el text modificat): 
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Als aquests efectes del càlcul del seu l’import de les, s’entén per subvencions o 

ajuts públics qualssevol forma d’aportació dinerària de fons públics provinents de 

qualssevol Administració pública, a favor de persones físiques o jurídiques, amb 

exclusió per tant de les transferències o aportacions entre administracions 

públiques, i d) s’ha de tenir en compte la suma del total de subvencions o ajuts 

públics provinents de qualssevol Administració pública que hagin estat 

reconegutdes en el curs d’un exercici econòmic comptable. 

 

 

Desestimació de l’aportació (ii): D’acord amb la valoració de les aportacions 1.2, 8.8 i 9.11 

del tràmit d’audiència d’aquest Projecte de decret, la referència a “subvencions” que figura 

en aquest article 8.2: 

 s’ha de referir als únics efectes de les entitats privades de l’art. 3.4 Llei 19/2014: tot 

i que del redactat desapareix l’expressió “persones físiques i jurídiques”, queda clar, 

en el context, que els subjectes que perceben aquests subvencions, als efectes de 

l’art. 3.4 Llei 19/2014, són, tan sols, “entitats privades”. 

 

 i té per objecte especificar que als efectes del còmput o quantificació que exigeixen 

els llindars establerts a l’art. 3.4 referit, les subvencions i ajuts percebuts han de ser 

“reconegudes en el curs d’un exercici comptable”, i que se sumen totes les 

subvencions i ajuts percebuts, amb independència de quina sigui l’Administració 

concedent. 

Això no obstant, en els articles 23.1 i 36.1 del Projecte de decret es preveu una 

modificació en el sentit d’incloure una definició amplia del concepte de subvenció amb 

inclusió de les aportacions a grups polítics, als efectes de compliment dels deures de 

publicitat activa derivats de l’art. 15 Llei 19/2014. 

 

Al seu torn, s’elimina la remissió que els articles 23.1 i 36.1 del Projecte feien a aquesta 

definició continguda a l’article 8.2 del Projecte, als efectes donar un concepte genèric de 

subvencions, als efectes dels deures de publicitat activa de l’art. 15 de la Llei 19/2014. 

 

6. Article 10.1 

 

El precepte estableix: 1. Als efectes dels articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, 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 a aquests efectes el reemborsament de despeses, la 

indemnització pels danys produïts per raó de l’exercici, i les dietes per assistència a 

les sessions de l’òrgan de govern. 
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La GAIP no entén justificat excloure de les retribucions les dietes per assistència a 

sessions, que tenen un contingut retributiu evident. 

 

Estimació de l’aportació. Es proposa modificar el text del precepte en aquest sentit: 

 

1. Als efectes dels articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 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 a aquests 

efectes el reemborsament de despeses i la indemnització pels danys produïts per raó 

de l’exercici., i les dietes per assistència a les sessions de l’òrgan de govern. 

 

7. Valoració general sobre el Títol II relatiu a la Publicitat activa 

 

Amb caràcter general, la GAIP entén “qüestionable distingir en dos capítols diferents les 

obligacions de publicitat activa de l’Administració de la Generalitat i les de les entitats locals, 

per les dues raons següents: 

 

“En primer lloc, perquè la majoria de preceptes són reiteratius, de manera que la norma 

resulta innecessàriament llarga i feixuga.  

 

I en segon lloc, perquè pot convidat a qüestionar-ne la legitimitat competencial. Moltes de 

les matèries regulades per aquest títol tenen una forta càrrega interna o organitzativa, àmbit 

en el qual els reglaments de la Generalitat poden qüestionar l’autonomia dels ens locals.”  

 

Per aquesta raó, recomana la GAIP que “El risc que s’acaba d’apuntar es dilueix si la 

regulació  reglamentària de les obligacions de publicitat activa és comuna per a totes les 

administracions de Catalunya. En aquest plantejament, el Reglament pot invocar un 

element legitimador més clar: la necessitat d’establir uns estàndards mínims compartits per 

totes les administracions. I si en algun punt sorgeix la necessitat de fer referència a algun 

concepte o element propi d’alguna de les administracions implicades, se’n fa referència i 

prou, sense necessitat de duplicar tota la regulació.” 

 

Estimació. 

 

Aquesta aportació va en la línia de l’aportació 2.2, emesa per l’Oficina Antifrau en el tràmit 

d’audiència d’aquest Projecte, en què es suggeria que es revisin detingudament les 

diferències, perquè es generen “dubtes sobre si aquestes distincions responen a una 

voluntat conscient o no”.  
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Efectivament el Capítol I del Títol II té per objecte regular els deures de publicitat activa de 

l’Administració de la Generalitat, i el capítol II del mateix títol, els de les administracions 

locals.  

 

Sense perjudici de revisar novament el contingut d’aquestes previsions, convé deixar palès 

que les diferències que puguin presentar-se han estat analitzades i valorades prèviament 

pels membres, representants de diverses entitats del món local, que composen el grup 

tècnic de treball constituït en el si de la Xarxa de Governs Transparents, el Grup de Treball 

de Transparència Local, per la qual cosa les diferències que es presenten responen en 

principi a les necessitats, característiques i peculiaritats pròpies de les administracions 

locals, tenint en compte l’autonomia especialment reconeguda a aquests ens. 

 

Un cop siguin valorades totes les aportacions en tràmit d’informació pública, audiència, i 

informes sol·licitats, i integrades totes les aportacions estimades al text actual del Projecte 

de decret sotmès ara a audiència i informació pública, la Secretaria de Transparència i 

Govern Obert valorarà la necessitat i justificació de diferències i d’acord amb el resultats, i 

decideix  la unificació dels actuals Capítols I i II del Títol II, salvant les diferències, de forma 

integrada. 

 

8. Article 11 

 

(i) Pel que fa al segon paràgraf de l’apartat 1, la GAIP entén que “el Reglament no pot diluir 

tant l’exigència legal que preveu que la informació publicada al portal sigui revisada i 

actualitzada amb caràcter permanent”, per la qual cosa proposa que la periodicitat general 

d’actualització sigui semestral, i no anual. 

 

Desestimació. Aquest termini general s’estableix “sense perjudici dels estimis específics” 

d’actualització que es prevegin en aquest reglament o altra normativa. Per exemple, la 

informació sobre l’organització institucional (art. 12.5 Projecte), o la informació 

identificativa de personal que ocupen determinats llocs de responsabilitat (art. 13.1 

Projecte) es preveu que es publiqui “amb una periodicitat semestral”: o es preveu fins i tot 

una actualització contínua de la informació sobre convocatòries i resultats de personal 

(art. 12.3 Projecte) o de les resolucions d’autorització o reconeixement d’incompatibilitats 

del personal i alts càrrecs (art. 13.8 i 14.3 Projecte). Per tant, el termini anual és residual 

(aplica, per exemple, només a instruments subscrits en meses de negociació de personal, 

informació sobre alliberats sindicals, o relació identificativa d’alts càrrecs), o les dades 

objecte de declaracions patrimonial i d’interessos dels alts càrrecs. 

 

Per tant, tenint en compte que es tracta d’un termini de periodicitat general, que s’aplica 

en defecte d’un altre específic, i que són molts continguts de publicitat activa que per la 

seva naturalesa tenen fixat un termini d’actualització més breu, no pot deduir-se que el 

reglament dilueixi el deure d’actualització de les informacions publicades.  
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(ii) Respecte el tercer paràgraf de l’apartat 1es proposa una addició: La GAIP entén necessari 

que, quan la informació no estigui actualitzada, es publiqui no només aquest fet i els 

motius, sinó també “l’assumpció pública d’un compromís temporal concret de 

regularització del compliment de les obligacions de publicitat activa per part dels subjectes 

obligats.” 

 

Estimació.  

 

Es modifica en aquest sentit el redactat del paràgraf: 

 

“En cas que la informació no estigui actualitzada d’acord amb la periodicitat exigible, s’ha 

de fer constar expressament aquesta circumstància, el motiu o motius que ho impedeixen 

i la previsió temporal d’actualització al Portal de transparència.” 

 

En coherència, es modifica també l’art. 25.1, tercer paràgraf (Administracions locals): 

 

“En cas que la informació no estigui actualitzada d’acord amb la periodicitat exigible, s’ha 

de fer constar expressament aquesta circumstància, el motiu o motius que ho impedeixen 

i la previsió temporal d’actualització al Portal de transparència.” 

 

(iii) En relació amb el segon paràgraf de l’apartat 7 del mateix article 11 (avaluació interna del 

compliment de la publicitat activa), la GAIP proposa incorporar un nou paràgraf, perquè 

“el model d’avaluació intern no pot desconèixer les valoracions o avaluacions realitzades 

pels òrgans de control extern previstos per la llei.” Per això, proposa afegir-hi el text 

següent (en cursiva): 

 

“L’avaluació interna ha de basar-se en el procediment i indicadors objectius continguts al 

model d’avaluació que aprova a aquest efecte l’òrgan de l’Administració de la Generalitat 

i el seu sector públic competent en matèria de transparència. El model d’avaluació ha 

d’incorporar com a indicador els incompliments detectats en l’avaluació anual del Síndic, 

si escau, i els pronunciaments de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública en les resolucions de reclamacions d’accés i en els criteris generals o dictàmens 

emesos en exercici de la seva funció orientadora del subjectes obligats en matèria de 

transparència o publicitat activa, establerta a l’article 7.2. i) i l) del Reglament de la 

Comissió, aprovat per Decret 111/2017, de 18 de juliol. 

 

Desestimació. L’avaluació interna és regulada a l’article 6.3 de la Llei 19/2014, que obliga 

els subjectes obligats a avaluar els compliment de les obligacions de transparència i a 

establir, a aquests efectes, indicadors objectius, i “garantir la participació d’experts 

independents i dels ciutadans”.  

 

L’avaluació interna és doncs concebuda com una anàlisi objectiva del compliment dels 

deures de publicitat activa. Precisament la seva virtut rau en, d’una banda, consistir en un 
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procediment intern i autònom, responsabilitat de cadascun dels subjectes obligats, i, de 

l’altra, en el que cal convidar la participació ciutadana i d’experts.  

 

En aquest sentit, la Secretaria de Transparència i Govern Obert ha endegat enguany un 

procés participatiu obert a tothom, i en el que van intervenir un total de 18 persones i 

entitats, en 3 taules, i s’hi han recollit un total de 26 propostes. 

 

D’acord amb l’article 7 del Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 

de la GAIP, correspon a la GAIP “i) Atendre les consultes que, amb caràcter facultatiu i 

no vinculant, puguin formular els subjectes esmentats a l'article 3 sobre la transparència 

i el compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. No poden ésser 

objecte de consulta les qüestions relatives a assumptes la resolució dels quals pugui 

ésser objecte de reclamació davant la Comissió, i “l) Orientar els subjectes amb 

obligacions de publicitat activa, a partir de les reclamacions que tramiti, sobre les 

informacions sol·licitades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a la 

informació pública, als efectes previstos per l'article 8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.” 

 

Per tant, i sense qüestionar la necessitat que l’Administració de la Generalitat i la resta de 

subjectes obligats hagin de tenir en compte en l’exercici i compliment de llurs funcions en 

matèria de transparència activa i dret d’accés, tant l’avaluació externa que anualment el 

Síndic de Greuges fa de la Llei 19/2014, en virtut del mandat contingut als art. 91 a 93 d 

ela mateixa Llei, així com les orientacions no vinculants que en matèria de publicitat activa 

pugui emetre la GAIP (competència aquesta que, per cert, li atribueix el seu reglament, 

no la Llei 19/2014), cal concloure que no té encaix en el procediment d’autoavaluació 

encabir ni la referència a l’informe anual del Síndic en matèria de transparència ni el parer 

de la GAIP relativa a la transparència activa, i menys encara incloure’ls a mode d’ 

“indicadors” en el “model d’autoavaluació”. Això sense perjudici que ambdós organismes 

són cridats a intervenir en els processos participatius que als efectes de les 

autoavaluacions anuals específiques es convoquen. 

 

9. Article 12.1 

 

La GAIP recomana requerir, a més de la identificació de les unitats administratives, la 

relació existent entre elles, perquè “l’organització no es limita a la relació dels òrgans, 

sinó que també comporta definir o expressar les relacions (de subordinació, jerarquia, 

etc.) que els vinculen i que expliquen la posició respectiva de cada un d’ells en el conjunt 

de l’organització, incloses les seves funcions.” 

 

Estimació de l’aportació. Tot i que compartim el criteri de fons del raonament, també és 

cert que les relacions orgàniques són implícites o es desprenen de l’estructura interna 

departamental (organigrama), a la que fa referència el precepte. 

 



 

163 
 

 

10. Article 13.3, últim paràgraf 

 

La versió del precepte sotmesa a informe estableix, en relació a les convocatòries i 

processos de selecció de personal, que “Les dades a publicar han de fer referència, 

com a mínim, a l’anunci de la convocatòria, les bases, els anuncis oficials, el nom i 

cognoms de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona 

finalment seleccionada.” 

 

La GAIP defensa, en canvi, que la publicació de les 4 últimes xifres del NIF 

(pseudonimització) té sentit per a les persones admeses, a la prova, de qui no s’hauria 

de publicar el nom, i en canvi, es pot difondre el nom (i prou) de la seleccionada. 

 

Estimació en part de l’aportació. 

 

D’acord amb la valoració de l’aportació 2.6 emesa per l’Oficina Antifrau de Catalunya, 

cal dir que l’Auditoria 1/2018 de l’APDCAT, en relació amb l’article 9.1 e) de la Llei 

19/2014, entén necessari identificar les persones aspirants admeses, aptes i 

seleccionades amb nom i cognoms i quatre xifres del DNI o document equivalent.  

 

En aquest mateix sentit es pronuncià l’Assessoria jurídica del Departament d’Acció 

Exterior, de 3 de juliol.  

 

Per tant, esdevé necessària aquestes referències identificatives, que cal ampliar, no 

només a la persona seleccionada, sinó també a persones admeses i aptes, per la qual 

cosa es modifica el precepte en el següent sentit: 

 

Les dades a publicar han de fer referència, com a mínim, a l’anunci de la 

convocatòria, a les bases, aels anuncis oficials, i eal 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., amb inclusió, en aquest darrer cas, de quatre números del 

document nacional d’identitat o document equivalent. 

 

Per coherència, el mateix text es proposa als efectes de les Administracions locals, 

per la qual cosa el paràgraf segon de l’article 27.2 també queda redactat com 

segueix: 

 

Les dades a publicar han de fer referència, com a mínim, a l’anunci de la 

convocatòria, les bases, els anuncis oficials, i al 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. 
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11. Article 13.6 

 

En relació a aquests precepte (alliberats sindicals), la GAIP recomana publicar no 

només el nombre, sinó també el nom i el sindicat que representen. 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

Atès que la ideologia o afiliació sindical constitueixen dades especialment protegides, 

el Projecte opta per exigir la informació que prescriu l’article 9.2 de la Llei 19/2014, que 

es limita a “incloure el nombre d’alliberats sindicals”, i no la seva identificació. 

 

Entenem que l’interès de la GAIP és parcialment satisfet en l’actual redacció del 

precepte, que inclou la necessitat de fer pública la indicació de l’ “organització sindical 

a què correspon”, entre d’altres.  

 

En qualsevol cas, convé tenir present que les al·legacions de la GAIP no són 

compartides o reiterades per altres agents directament afectats per aquest tipus 

d’informació, com és la Direcció General de Funció Pública o el sindicat CCOO. 

 

12. Retribucions (art. 13 i 14) 

 

A l’ ”empara en els criteris acordats fa temps entre l’Agència Espanyola de Protecció 

de Dades i el Consell de Transparència i Bon Govern de l’Estat”, en el seu escrit 

d’aportacions (pag. 5 i 6) la GAIP entén necessari que, “o bé en l’apartat relatiu al 

personal, o bé en el relatiu als directius i als càrrecs, caldria establir l’obligació de fer 

publicitat activa del total anual de retribucions percebudes (“personalitzades”) per 

cadascuna de les persones (identificades amb el seu nom i cognoms, càrrec i tipus de 

vinculació amb l’Administració) que presten els seus serveis (...) i que reuneixin alguna 

de les circumstàncies següents: 

 

 Ocupar un lloc de Direcció de Serveis o equivalent o superior. 

 Ser personal eventual. 

 Haver obtingut el lloc de treball per lliure designació. 

 Guanyar unes retribucions íntegres anuals, sumant tots els conceptes, 

superiors a la retribució mitja de les direccions de serveis de l’Administració de 

la Generalitat.” 

 

Estimació en part de l’aportació. 

 

(i) En relació a publicar les retribucions individuals anuals percebudes per un “lloc 

de Direcció de Serveis o equivalent o superior”, entenem que es tracta d’un 

error en la identificació o designa: 
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D’acord amb l’article 5.3 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 

procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 

“són alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat els Secretaris Generals i 

els Directors Generals.” 

 

Així mateix, l’article 11.4 de la mateixa Llei citada prescriu expressament que 

“en els Departaments que, pel seu volum de gestió o per la seva complexitat 

calgui, hi pot haver una Direcció de Serveis, amb categoria de Direcció 

General.” 

 

Per tant, els llocs que representen la titularitat de les direccions de servei són 

llocs a ocupar per alts càrrecs, i tan aquests com els seus equivalents o 

superiors tenen aquesta mateixa naturalesa. Per tant, en llur qualitat d’ alt 

càrrec, ja s’entenen compresos en l’article 14 del Projecte i, per tant, d’acord 

amb el seu apartat 4rt, s’han de fer públiques les retribucions anuals que 

perceben, de forma individualitzada, d’acord amb l’art. 11.1 b) de la Llei 

19/2014. 

 

(ii) En relació amb la publicació de retribucions individuals anuals percebudes per 

altres servidors públics que percebin “ retribucions íntegres anuals, sumant tots 

els conceptes, superiors a la retribució mitja de les direccions de serveis de 

l’Administració de la Generalitat.”, i d’acord amb l’anterior: 

 

L’article 4.2 a) de la Llei 19/2014 determina que tenen la condició d’alts càrrecs 

al servei de la Generalitat, i als efectes d’aquesta Llei, “les que estableix la llei 

reguladora del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la 

Generalitat”. 

 

D’acord amb l’anterior, l’article 2 m) de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del 

règim  d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, ja assimila 

al concepte d’ “alt càrrec”, als efectes de la seva aplicació, “Tot altre càrrec que, 

per la seva norma de creació o per nomenament del Govern, sigui assimilat a 

algun dels càrrecs a què fa referència aquest article.” 

 

(iii) Pel que fa a les retribucions de llocs ocupats per lliure designació i personal 

eventual: 

 

La Disposició Addicional cinquena de la Llei 19/2013 conté un deure de 

col·laboració entre l’Agència Espanyola de Protecció de dades i el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno per a determinar l’adopció conjunta de criteris 

d’aplicació de les regles de ponderació quan entre la informació apareixen 

dades personals.  
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Amb la finalitat de donar compliment a aquest mandat, conjuntament van 

emetre els dictàmens de data 23 de març de 2015 i 24 de juny de 2015, en els 

que, per a l'àmbit del dret d'accés en l'Administració General de l'Estat, 

s'estableixen criteris uniformes d'aplicació de les regles contingudes a l'article 

15 de la Llei, relatius a l'accés a determinades informacions referents a 

empleades públics. Concretament, i pel que fa a la publicitat de les retribucions 

de determinats llocs de treball al sector públic, estableix: 

 
“ (...) presenta especial problemàtica en el momento en que se requiera identificar a las persones 

que los desempeñan, i en aras a la ponderación necesaria, «en cuanto el acceso a la información 

contribuya a un mejor conocimiento de los criterios de organización y funcionamiento de las 

instituciones o a la asignación de los recursos, cabrá considerar la existencia de un interés 

público prevalente sobre los derechos a la protección de datos y a la intimidad en los términos y 

con las excepciones establecidas (...)». En caso contrario, «prevalecerá el respeto a los derechos 

a la protección de datos o la intimidad». 

 

Partiendo de esta premissa, se establece que debe prevalecer el interés público sobre la 

protección de datos y la intimidad ante información referente a: (i) puestos de trabajo de mayor 

nivel de responsabilidad y mayor autonomía en la toma de decisiones; o (ii) puestos de trabajo 

cuya provisión se realice con un cierto grado de discrecionalidad o se justifique en la existencia 

de una especial relación de confiança. Se incluyen indiscutiblemente aquí los titulares de órganos 

directivos (incluidos subdirectores generales, subdelegados del gobierno y directovos de entes 

públicos) y el personal eventual.   

 

En cuanto al personal funcionario de libre designación que, pese a regirse su designación por 

los principios de merito publicidad y concurrència, gozan de especial responsabilidad y confiança, 

la prevalencia del interès público en el acceso sobre los derechos individuales es decreciente, a 

razón del nivel jerárquico asignado a cada puesto desempeñado. En este sentido, en el informe 

se ejemplifica que respecto de un nivel 30 el interés público en conocer la información tiene 

mayor peso que respecto de un nivel 28, «y así sucesivamente, siendo así el nivel del puesto un 

criterio de gran relevancia para la ponderación», puesto que determina el grado de 

responsabilidad, confianza y participación en la toma de decisiones. La AEPD concreta, en sede 

de publicidad activa, que «la publicación se extenderá a la información refrida a los puestos de 

Trabajo cuya forma de provisión sea la libre designación y su nivel de complemento de destino 

sea igual o superior al 28.» 

 

En los restantes casos (puestos de menor nivel, esto es, restantes empleades públicos) se 

considera que la ponderación operaría a favor de la denegación, puesto que «[l]a información 

referente a este personal resultará, con carácter general, de escasa relevancia para el logro de 

los objetivos que justifican el derecho de acceso (...)». 

 

En cualquier caso, se recuerda que en cuanto a la información relativa a la productividad (variable 

en función del desempeño) «puede frisar, en algunos casos, con datos especialmente 

protegidos» (como la salud por baja laboral, en supuestos de suspensión de su abono), lo que 

motivaria, pues, la denegación del acceso.” 

 

Cal tenir en compte que aquestes especials responsabilitats, en determinats 

empleades i empleats públics, ja s’ha tingut en compte en l’apartat 2, lletra a) 

de l’article 13 del Projecte de decret (relatiu a la identificació de determinats 
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empleades i empleats públics), que prescriu el deure de fer pública “la 

identificació amb noms i cognoms de les persones que ocupen llocs singulars, 

del personal eventual, i del personal laboral que ocupi llocs assimilats”. 

 

Per tant, en coherència, entenem convenient i necessari que, d’acord amb 

aquests criteris i amb la proposta de la GAIP, a l’article 13 del Projecte de decret 

(relatiu a empleades i empleats públics), en el punt 7 (retribucions de les 

empleades i empleats públics), s’addicioni un paràgraf (últim), amb el text 

següent: 

 

S’han de fer públiques, amb caràcter agregat, total i anual, amb identificació del 

nom i cognoms, i amb una periodicitat mensual, les retribucions, 

indemnitzacions i dietes efectivament percebudes per les empleades i els 

empleats als que es refereix la lletra a) de l’apartat segon d’aquest article.  

 

13. Article 17 

 

La GAIP proposa, a més de difondre la informació requerida de les campanyes 

institucionals, “requerir el mateix en relació amb la publicitat en general feta per qualsevol 

administració o entitat, com ara la publicitat sobre infraestructures o serveis (horaris, talls 

de carreteres, etc.), ja que són activitats que poden comportar esmerçar-hi molts recursos, 

que podrien ser objecte d’assignació tendenciosa”. 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

Des d’aquesta Secretaria advertim que, tenint en compte la naturalesa reglamentària del 

Projecte sotmès a informe, aquesta recomanació està formulada en termes massa amplis 

i ambigus com per a integrar-la en el text normatiu, en els termes amb què es proposa.  

 

En qualsevol cas, la informació actual sobre l’estat de prestació de serveis públics, com ara 

en l’àmbit de mobilitat, certament es tracta aquesta d’informació a usuaris que no només ja 

es dona o difon en el desenvolupament del servei, sinó que s’inclou el concepte ampli de 

campanyes i accions de publicitat institucional  que són objecte d’aquest article.  

 

14. Article 18 

 

La GAIP emet dues observacions: 

(i) proposa afegir, entre la informació patrimonial a publicar, la dada relativa al valor 

cadastral dels immobles, “tenint en compte que el valor econòmic del patrimoni 

constitueix també un element rellevant en la transparència del patrimoni públic.”  
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(ii) Alhora, es proposa especificar que els dades relacionades operen amb caràcter de 

mínims (“almenys”). 

Estimació de l’aportació (i) 

 

Els articles 51 i 53 del Text Refós de la Llei del Cadastre immobiliari (Reial Decret Legislatiu 

1/2004, de 5 de març), estableix un règim d’especial protecció (accés restringit) a 

determinades dades, entre les quals figura el valor cadastral dels immobles i solars, al qual 

es pot accedir amb consentiment exprés i escrit de l’afectat, si la llei exclou aquest 

consentiment, o en determinats supòsits d’interès legítim i directe legalment taxats. 

 

Tanmateix, el Projecte de decret pot constituir el supòsit habilitador pel qual les 

Administracions consenteixin la difusió d’aquesta informació, per la qual cosa s’incorpora 

el valor cadastral dels immobles titularitat de les Administracions entre les dades a publicar: 

 

1. Als efectes de la lletra a) de l’article 11.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’ha de 

publicar la informació relativa als béns que siguin propietat de l’Administració de la 

Generalitat o del seu sector públic, o sobre els quals disposi de drets d’altra naturalesa, 

amb indicació del tipus de dret de la seva titularitat sobre el bé, el títol i la data d’adquisició, 

l’import total d’adquisició, una breu descripció de l’ús o destinació i de la situació física i 

jurídica del bé, que 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. 

 

Desestimació de l’aportació (ii).  

 

El caràcter de mínims de dades a publicar és inherent a tots els items/continguts de 

publicitat activa, tal i com es desprèn del Títol II de la Llei 19/2014; a més, l’article 18.1, 

tanca el seu text amb la previsió explícita: “entre d’altres”.  

 

15. Article 21 

 

Pel que fa a la publicació d’ estudis, informes i dictàmens, la GAIP fa diferents aportacions: 

 

(i) La primera i essencial, al·lega que no es pot reduir l’abast de l’obligació de publicitat 

a la informació merament contractual dels estudis o dictàmens, a la què ja obliguen 

l’article 13 així com l’apartat f del mateix article 8.1 LTAIPBG.  

 

(ii) Cal doncs ampliar l’objecte del precepte per tal de “permetre que la ciutadania pugui 

comprovar la qualitat de l’estudi que s’ha finançat amb recursos públics i valorar-ne 

la necessitat i utilitat pública i la seva adequació al preu a partir de l’informe de 

recepció de l’òrgan de contractació que preveu el punt Quart.1 de l’Acord de Govern 

de la Generalitat, de 9 de desembre de 2009, relatiu a la contractació d’estudis i 

dictàmens. 
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(iii) Pel que fa a la transparència en l’àmbit de la contractació d’estudis i dictàmens la 

GAIP afirma que “és especialment rellevant atès que ha estat objecte de denúncia 

de corrupció per haver-se utilitzat com a font de finançament indirecte de familiars, 

afins o del propi partit polític i, per tant, qualsevol interpretació reduccionista del seu 

abast per via reglamentària com la que es proposa resultaria, a més de contrària a 

la literalitat de l’article 8.1 LTAIPBG, contraposada als objectius i finalitat de la pròpia 

llei de transparència. Amb major amplitud està justificat a la Resolució d’aquesta 

Comissió 436/2019. Per tant, no hi ha cap motiu justificat per excloure de la publicitat 

activa els estudis relatius a projectes d’inversió en matèria d’obra pública o de 

contractació i d’articles d’opinió, ben al contrari, són àmbits especialment rellevants 

a efectes del control de la despesa pública. 

 

D’acord amb l’anterior, la GAIP proposa el nou text següent per a l’article (marcat en lletra 

cursiva). En manté l’actual apartat segon i elimina tot l’apartat primer de l’article actual: 

 

1. Als efectes de la lletra h) de l’article 8.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’entén com a estudi o informe subjecte a l’obligació de publicitat 

activa qualsevol estudi o informe elaborat per l’Administració; els elaborats per 

tercers en relació amb la realització de serveis d’interès general o universal, 

l’exercici de funcions públiques o de potestats administratives o que presten 

serveis públics a què fa referència l’article 3.1.d i e de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre; els estudis o dictàmens encarregats a tercers en el marc d’un 

contracte de serveis; els informes o estudis lliurats a l’Administració per grups 

d’interès o d’experts. 

 

2. Les obligacions de publicitat activa dels estudis i informes prevista a l’article 

8.1.h) d ela Llei 19/2014, del 29 de desembre, compren, en tot cas, la publicació 

del text de l’estudi o informe, preferentment en format reutilitzable, sens 

perjudici de l’advertiment jurídic corresponent relatiu a la propietat intel·lectual 

que correspongui. En el cas que l’estudi quedi afectat per alguns dels límits 

legals a l’accés, es facilitarà l’accés parcial a l’estudi en la part no afectada, fent 

constar el límit aplicat i la seva justificació. 

 

3. En relació amb els estudis o informes contractats a tercers, l’òrgan competent 

en matèria de supervisió i avaluació de la contractació pública ha de publicar-

ne la relació, indicant-ne per a cadascun d’ells el procediment de contractació, 

adjudicatari, import, objecte i els informes emesos per l’òrgan de contractació 

en la recepció que valorin la seva qualitat i adequació. Igualment, farà públics 

els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització, tan emesos per òrgans de 

control extern, als efectes de l’article 11.c de la Llei 19/2014, del 19 de 

desembre, com també els informes d’auditoria interna. 
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1. Als efectes de la lletra h) de l’article 8.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, l’òrgan competent en matèria de supervisió i avaluació de la 

contractació pública ha de publicar la informació relativa als informes, estudis i 

dictàmens que s’hagin contractat.  

 

S’entenen informes, estudis i dictàmens a publicar, entre d’altres, els informes 

d’auditoria de comptes i de fiscalització, tant emesos per òrgans de control 

extern, als efectes de l’article 11.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

com també els informes d’auditoria interna.  

 

No s’entenen com informes, estudis i dictàmens a publicar els estudis relatius 

a programes o projectes d’inversió en matèria d’obra pública, els articles 

d’opinió per a difondre en diaris i publicacions periòdiques, les conferències, els 

cursos i els d’estudis d’opinió d’acord amb la normativa aplicable. 

 

4. Aquesta obligació s’entén acomplerta amb la publicació íntegra del text dels 

estudis, informes i dictàmens acompanyat d’una referència a la identificació de 

l’expedient de contractació al qual es refereix. 

 

Desestimació de les aportacions (i) i (ii):  

 

 El volum ingent de documentació que suposaria estimar el redactat proposat fa que 

sigui necessari i recomanable mantenir la redacció actual del precepte, és a dir, que 

l’objecte de publicitat sigui la publicació íntegra dels text dels informes estudis i 

dictàmens que s’hagin contractat a tercers, sense perjudici que, a través del dret 

d’accés, pugui accedir-se al contingut d’altres informes elaborats per l’administració 

(interns). 

 

 En qualsevol cas, els informes i estudis poden ser accessibles, amb caràcter 

general, a través de l’exercici individual del dret d’accés, sense necessitat d ela 

seva publicitat activa. 

 

 A més, l’aplicació de límits i l’accés parcial són extrems que no cal preveure 

expressament en aquesta obligació de publicitat activa. 

 

 Per últim, la informació contractual que es proposa incloure, en relació amb els 

estudis contractats, ja es dona en matèria de contractació pública, per la qual cosa 

no cal reiterar-la aquí. 

 

Estimació de l’aportació (iii):   

 
Certament entenem que o hi ha cap motiu justificat per excloure de la publicitat activa els 

estudis relatius a projectes d’inversió en matèria d’obra pública o de contractació i d’articles 
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d’opinió, i que són àmbits especialment rellevants a efectes del control de la despesa 

pública, per la qual cosa s’elimina el darrer paràgraf de l’apartat 1r de l’article 21: 

 

No s’entenen com informes, estudis i dictàmens a publicar els estudis relatius a programes 

o projectes d’inversió en matèria d’obra pública, els articles d’opinió per a difondre en diaris 

i publicacions periòdiques, les conferències, els cursos i els d’estudis d’opinió d’acord amb 

la normativa aplicable. 

 

16. Article 24 

 

En relació amb la informació sol·licitada amb més freqüència, la GAIP fa dues propostes: 

 

(i)  modificar l’apartat 2n, per aclarir que la coincidència ha de referir-se a les sol·licituds 

“estimades” (sigui totalment, com es deia, però també parcialment), i “en relació 

amb aquella informació” (sol·licitada i estimada): cal “aclarir que no cal que la 

resolució sigui totalment estimatòria de l’accés sol·licitat, sinó que ho sigui en relació 

amb la informació que s’ha de publicar” 

 

(ii)   i addicionar un nou apartat (3r): 

 

3. Igualment, s’entendrà aplicable l’article 8.1.m) de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, i s’haurà de publicar aquella informació que hagi estat objecte de 

reclamació reiterada davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública si n’ha estimat el dret d’accés. Amb aquesta finalitat, i d’acord 

amb l’article 8.1.l) del Reglament d’aquesta Comissió, la GAIP requerirà formalment 

a les unitat d’informació la publicació de la informació. 

 

Estimació en essència de l’aportació (i) anterior. 

 

(i) La modificació de l’apartat 2n per tal d’aclarir que no cal que la resolució sigui 

totalment estimatòria de l’accés sol·licitat, sinó que ho sigui en relació amb la 

informació que s’ha de publicar, es fa d’acord amb el que la Secretaria ha valorat 

en relació amb l’aportació 2.15 presentada per l’Oficina Antifrau en el tràmit 

d’audiència d’aquest Projecte: 

 

2. S’entén, en tot cas, que una informació és sol·licitada de manera freqüent quan 

sigui demanada en sol·licituds d’accés presentades 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, sempre que les 

sol·licituds hagin estat estimades totalment i tinguin per objecte el mateix 

assumpte o matèria.  
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Desestimació de l’aportació (ii) anterior, relativa a addicionar un nou apartat (3r), per 

diversos motius: 

 

Principalment, perquè els supòsits en què la GAIP estima l’accés, ja queden compresos 

en la redacció que es dona a l’apartat 2n, que al·ludeix a la informació “a la qual es tingui 

dret a accedir”, sigui reconegut o no per la GAIP. 

 

En segon lloc, la proposta de nou precepte és ambigua o inconcreta perquè no en 

determina la freqüència (“reclamació reiterada”) 

 

En tercer lloc, les unitats d’informació o òrgans corresponents són obligats a complir els 

deures de publicitat activa ex lege i d’acord amb aquest Projecte, un cop sigui aprovat, 

sense ser necessari cap requeriment o recordatori ad hoc a aquest efecte. 

 

17. Articles 23 i 36 

 

Amb la finalitat de (i) consignar un concepte prou ampli de subvenció als efectes de l’article 

15 de la Llei 19/2014, i  (ii) a més, incloure les subvencions a grups polítics municipals 

(Criteri de la GAIP 1/2018) –“no es pot justificar que el fet que les subvencions als grups 

polítics estiguin excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei general de subvencions pugui tenir 

cap mena d’efecte exclusiu de l’àmbit d’aplicació de l’article 15 de la llei de transparència”–

, la GAIP proposa unes modificacions a l’apartat 1r (concepte de subvenció) i la introducció 

d’un nou apartat 4rt en l’article (relatiu a subvencions concedides a grups polítics per els 

corporacions locals). 

 

Estimació en essència de les aportacions:  

 

(i) S’estima introduir una modificació en l’apartat 1r dels articles 23 i 36, de tal forma 

que s’hi faci constar expressament un concepte ampli i general de subvenció als 

efectes de donar compliment a l’art. 15 Llei 19/2014. 

 

A aquestes efectes, convé tenir present la valoració que, en relació amb aquest 

mateix precepte, s’ha fet de l’aportació 8.8 presentada en el tràmit d’audiència 

d’aquest Projecte de decret, a la qual ens remetem. 

 

Per tant, aquesta Secretaria es mostra en essència d’acord amb la major part de la 

proposta de modificació del text del precepte que ofereix la GAIP, tot i que, d’acord 

amb les observacions trameses en el tràmit d’Informació pública d’aquest Projecte 

per part d ela Intervenció General, s’incorpora finalment el redactat següent: 

 

1. Als efectes de l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’entenen cal 

estar als conceptes de per subvenció o i ajut públic donats per la normativa bàsica 
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en matèria de subvencions i pel reglament que regula el Registre de subvencions i 

ajuts de Catalunya. 

 

No s’incorpora, per considerar-ho redundant, l’últim incís que proposa la GAIP: “S’hi 

inclouen les disposicions de fons públics a entitats privades en els termes que es 

defineixen a l’apartat segon de l’article 8 d’aquest Reglament.” 

 

(ii) S’estima introduir en l’article 36 un nou apartat 3r amb el text proposat per la GAIP 

(tret d’algun matís formal de redacció), que té per objecte les subvencions 

concedides per les corporacions locals als grups polítics: 

 

3. En el cas de les subvencions concedides per les Administracions locals als grups 

polítics que hi són representats per al seu funcionament, d’acord amb la normativa 

de règim local, se n’haurà de fer publicitat activa en un apartat diferenciat, que 

indiqui:  

 

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 

fiançades amb càrrec a aquests fons, agrupades per conceptes específics. 

 

18.  Article 36 

 

La GAIP apunta als mateixos comentaris que ha fet en relació amb l’article 23, però en 

aquesta ocasió, en relació amb les Administracions locals:  

 

Als efectes de (i) consignar un concepte prou ampli de subvenció als efectes de l’article 15 

de la Llei 19/2014, i (ii) a més, incloure les subvencions a grups polítics municipals (Criteri 

de la GAIP 1/2018) –“no es pot justificar que el fet que les subvencions als grups polítics 

estiguin excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei general de subvencions pugui tenir cap 

mena d’efecte exclusiu de l’àmbit d’aplicació de l’article 15 de la llei de transparència”–, la 

GAIP proposa unes modificacions a l’apartat 1r (concepte de subvenció) i la introducció 

d’un nou apartat 4rt en l’article (relatiu a subvencions concedides a grups polítics per els 

corporacions locals). 

 

S’estimen en essències les aportacions, d’acord amb la valoració de l’aportació núm. 17 

anterior. 

 

19. Article 37 
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En el seu escrit d’aportacions la GAIP entén convenient que el Projecte de decret 

“determini amb un cert grau de major concreció o detall en la determinació de quines 

són les funcions públiques dels col·legis professionals i de les administracions 

corporatives que resten sotmeses a les obligacions de transparència”. 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

El precepte fa al·lusió, en el text actual proposat, a què les informacions a publicar 

s’emmarquen “en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes” les corporacions de 

dret públic. 

 

Tanmateix, entenem que no és objecte d’aquest Projecte de decret haver de concretar 

quines són aquestes funcions. A més, fer el contrari suposaria una tasca de difícil 

concreció, ateses les varietats de corporacions públiques (Col·legis Professionals, 

Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, comunitats de regants), les especificitats 

inherents, i la naturalesa i abast de les funcions públiques atribuïdes a cadascuna 

d’elles. 

 

Per exemple, i d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions 

titulades i dels col·legis professionals, els col·legis són definits com a “instàncies de 

gestió dels interessos públics vinculats” als professionals que representen, atès 

l’interès públic i d'especial rellevància social o econòmica de les professions la titulació 

de les quals habilita específicament per a l'exercici d'actes o la realització de 

prestacions essencials”, que afecten o tenen per objecte una pluralitat d’activitats.  

 

D’acord amb el seu article 39, són també múltiples les funcions públiques que es 

reconeixen als col·legis professionals que, alhora, no constitueixen un numerus 

clasusus: 

  
“a) Garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que 

es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional. (...) 

b) Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin 

actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió 

col·legiada, adoptant, si s'escau, les mesures i les accions establertes per l'ordenament jurídic. 

c) Exercir la potestat disciplinària sobre llurs col·legiats, en els termes establerts per la llei i les normes 

pròpies dels col·legis professionals. 

d) Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades amb els termes i els efectes que determini 

la normativa corresponent. 

e) Participar en el procediment d'obtenció de l'acreditació d'aptitud per a l'exercici de la professió 

col·legiada, en el cas que la llei estableixi aquest requisit. 

f) Promoure i facilitar la formació contínua de les persones col·legiades que permeti garantir llur 

competència professional. 

g) Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del 

que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis. 
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h) Col·laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es 

prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i 

judicials. 

i) Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució 

col·legial. 

j) Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials 

en els quals s'exerceix la professió. 

k) Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a 

honoraris i aranzels professionals. 

l) Aprovar llurs pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats. 

 

I es tanca el llistat amb una darrera precisió (m), a al·ludeix, a més, de forma oberta, a  

“altres funcions de naturalesa pública que els atribueix la legislació vigent.” 

 

20. Modificació del títol del Capítol I  

 

Es proposa modificar el títol del Capítol I (Exercici el dret d’accés a la informació 

pública) del Títol III (Dret d’accés a la informació pública), en el sentit d’addicionar-hi 

el terme inicial “Abast (...) i exercici del dret d’accés a la informació pública”. 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

El terme “abast” que es suggereix introduir estenem que és indeterminat i per tant no 

adequat a introduir un en precepte normatiu, d’acord amb els criteris de tècnica 

normativa (Manual d'elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya). El 

desenvolupament reglamentari de l’exercici del dret d’accés ja s’ocupa de concretar 

l’àmbit subjectiu i objectiu del dret, a banda de les qüestions procedimentals que s’hi 

regulen. 

 

21. Addició de nou article 40 bis  

 

Es formula aquesta proposta per diverses raons: 

 

- Perquè “ resulta necessari desplegar l’abast del dret d’accés i cal fer-ho d’acord amb 

la definició legal de la informació, que inclou tota la informació en poder de les 

administracions (...) sense que sigui exigible la possessió material prèvia de la 

informació.” 

 

- Perquè considerant que al Reglament es fixa el límit temporal per a obligacions de 

publicitat activa l’entrada en vigor de la Llei, cal aclarir que per a l’exercici del dret 

d’accés l’únic requisit és la preexistència de la informació i que es conservi en poder 

de l’Administració, de manera que pot projectar-se sobre informació anterior a l’entrada 

en vigor de la Llei de transparència.” 
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- Perquè cal deixar clar que “és exigible (...) que la informació que es sol·licita sigui 

preexistent a la sol·licitud (en el format o forma demanada o en qualsevol altra)”, “sense 

que el dret d’accés empari que s’elabori o es reculli informació arran de la sol·licitud i 

per satisfer-la, i tampoc es pot projectar temporalment sobre informació relacionada 

amb activitats o funcions públiques futures” 

 

Es proposa doncs incorporar un nou article amb aquest contingut: 

 

Article 40 bis Abast del dret d’accés a la informació 

 

La informació sobre la què es projecta el dret d’accés, d’acord amb l’article 2.b de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, inclou tota la informació que l’Administració ha 

elaborat o la que té poder jurídic d’exigir a tercers com a conseqüència de l’exercici de 

les seves funcions, sense que pugui ser limitada temporalment a l’entrada en vigor de 

la llei ni exigir-se la possessió prèvia de la informació per part de l’Administració. En 

tot cas, la informació ha de ser temporalment preexistent a la sol·licitud. 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

En conseqüència, s’introdueix un nou article, que caldrà numerar, essent el primer 

article del capítol I del Títol III del Projecte de decret, amb el següent redactat (que 

incorpora alguna modificació formal respecte del redactat proposat per la GAIP) 

 

Es considera però més adient titular aquest article amb el terme “informació pública”, 

en la mesura que té per objecte concretar el concepte que la Llei 19/2014, a l’article 

2.b, fa d’aquest terme, als efectes de l’exercici del dret d’accés que es regula a la Llei 

19/2014. 

 

Convé a més aclarir quins són els supòsits en què no concorren les notes definitòries 

del concepte d’informació pública i, per tant, no és aplicable el règim previst a la Llei 

19/2014. 

 

En darrer terme, s’afegeix la previsió sobre la necessitat que l’exercici del dret d’accés 

respecti els principis generals de bona fe i equitat, per la qual cosa no es pot donar 

tràmit a sol·licituds abusives o repetitives. 

 

Article X. Informació pública 

 

1. De conformitat amb l’article 2.b de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 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. 
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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.  

 

2. D’acord amb l’apartat anterior, 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 què s’adrecin a l’Administració de Justícia, al poder 

legislatiu, o a les persones i entitats privades incloses en l’article 3.1.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 l’accés a informació pública, en els termes 

de l’apartat 1 d’aquest article, la sol·licitud ha de ser admesa i tramitada en relació amb 

l’accés a la informació pública. 

 

3. L’exercici del dret d’accés a la informació pública ha de respondre als principis de 

bona fe i equitat, ens els termes definits al Codi civil català. 

 

Són contràries als principis de bona fe i equitat les sol·licituds d’accés que tinguin un 

caràcter repetitiu o abusiu no justificat.  

 

Una sol·licitud és repetitiva quan coincideix amb altres sol·licituds presentades 

anteriorment o simultània per la mateixa persona sol·licitant i amb identitat d’objecte o 

amb una modificació irrellevant, de tal manera que se sol·licita accés a la mateixa 

informació pública. 

 

Una sol·licitud té caràcter abusiu quan persegueix causar un perjudici, alteració, 

obstrucció o paralització il·legítima del funcionament normal de l’entitat o l’òrgan al qual 

s’adreça la sol·licitud. 

 

Correspon a les Administracions públiques el deure de justificar motivadament el 

caràcter repetitiu o abusiu de les sol·licituds d’accés. 

 

22. Addició de nou article 40 ter  

 

La GAIP proposa incorporar un nou article, sota el títol “Requisits de la sol·licitud 

d’accés”, amb el contingut següent: 

 

Article 40 ter. Requisits de la sol·licitud d’accés 
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1. La sol·licitud d’accés a informació, per a que sigui admissible a tràmit, ha d’expressar 

els requisits següents: 

 

a) La identitat del sol·licitant, de la què l’Administració n’ha de poder tenir constància 

per qualsevol mitjà que l’acrediti, d’acord amb l’article 41. No són admissibles a tràmit 

les sol·licituds anònimes. 

 

b) L’objecte de la sol·licitud, que ha de ser l’accés a informació pública preexistent, 

entesa no solament com a documents sinó també com a dades o informació en 

qualsevol altre suport. No podran emparar-se en aquest procediment la pretensió que 

l’Administració dugui a terme qualsevol altra actuació diferent de la de proporcionar la 

informació. Quan la sol·licitud d’informació es contingui dins d’un escrit que reculli 

altres peticions alienes a l’accés a la informació, les administracions podran finalitzar 

el procediment amb una única resolució sobre la sol·licitud d’accés en què es justifiqui 

la inadmissió a tràmit de la resta de pretensions alienes a l’objecte d’aquest 

procediment. 

 

c) S’ha d’adreçar a un subjecte obligat per la Llei 19/2014, del 29 de desembre. No 

seran admissibles per aquest procediment les sol·licituds d’informació adreçades a 

l’administració de Justícia o a entitats privades incloses en l’article 3.1.d i e de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre. Tanmateix no es podran inadmetre sol·licituds d’accés 

a informació pública per l’absència o l’error en la identificació de l’òrgan o 

l’administració a qui s’adreça la sol·licitud, si l’administració receptora rau dins l’àmbit 

d’aplicació de la llei 19/2014, del 29 de desembre, i coneix l’administració competent 

per resoldre-la. En aquest cas, estarà obligada a fer-ne la derivació, d’acord amb 

l’article 30 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i... d’aquest Reglament. 

 

2. Si la sol·licitud no ho fa constar, correspondrà a l’Administració l’elecció del format 

en què facilita la informació. Per al cas que l’accés en el format sol·licitat estigui 

subjecte a una taxa per expedició de còpia o transposició de format, l’Administració ho 

advertirà i en donarà un import aproximat abans d’elaborar les còpies, i podrà 

condicionar el lliurament de la informació a l’abonament de la taxa. En tot cas, la taxa 

només podrà rescabalar del cost material de l’operació. 

 

3. Si la motivació de la sol·licitud o la justificació de la finalitat de l’accés a la informació 

es fan constar a la sol·licitud o durant el procediment de tramitació, les Administracions 

estaran obligades a motivar-ne la ponderació en la Resolució que adoptin. 

 

4. No es podrà exigir a la persona que sol·liciti accés a informació pública que justifiqui 

l’interès legítim en obtenir-la, ni que fonamenti jurídicament la seva pretensió. 

Igualment, no tindrà cap efecte sobre l’admissibilitat de la sol·licitud l’error en la 

identificació de la norma jurídica d’empara del seu dret d’accés, sempre que del 

contingut de l’escrit es desprengui que la finalitat es obtenir informació pública. 
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Estimació en essència de l’aportació.  

 

Moltes de les previsions que es proposen en aquets nou article ja han estat 

incorporades en l’article anterior, atès que responen a notes definitòries del concepte 

d’informació pública i, per tant, determina l’aplicació del règim de dret d’accés previst 

a la Llei 19/2014, sense que tinguis res a veure amb els requisits exigibles a les 

sol·licituds d’accés, d’acord amb l’article 26 de la Llei 19/2014. 

 

Cal deixar clar, però, que tractant-se de requisits el que es regula en aquest article, el 

procedent, en el cas d’algun defecte en la seva concurrència, és demanar l’esmena de 

la sol·licitud (i, en cas de no esmenar-se, arxivar per desistiment), tot això d’acord amb 

l’article 68.1 de la Llei 39/2015. 

 

Cal tenir en compte la doctrina de GAIP sobre la precisió o concreció de la 

informació objecte de la SAIP. Destacar la R. 161/2017: si una sol·licitud 

d’informació és indeterminada, l’Administració té el deure (“i no una simple 

facultat”) de demanar-ne la concreció facilitant-li assessorament (art. 28) i  no 

pot inadmetre-la per aquest motiu. 

 

A la R. 117/2017, la GAIP es pronuncia respecte de l’elecció de la forma o 

format, que és un requisit de la sol·licitud i l’Administració pot exigir l’esmena 

corresponent si no s’indica. (article 68 LPAC, esmena de sol·licituds): “en 

molts casos les sol·licituds d’informació ometen aquest requisit”; “el compliment 

d’aquest requisit és molt convenient als efectes de protegir els interessos de la 

persona sol·licitant,”: “se li garanteix efectivament el seu dret a escollir la forma 

o format” i “proporciona a l’Administració les indicacions necessàries per 

elaborar i lliurar amb eficàcia i eficiència la informació demanada.” 

 

A banda, s’introdueixen modificacions essencialment d’estil i redacció respecte de la 

proposta de la GAIP, i alhora es trasllada el paràgraf proposat relatiu a costos per 

còpies o canvis de format a l’article 56.7 del Projecte, per major coherència. 

 

En conseqüència, s’introdueix un nou article, que caldrà numerar, essent el segon 

article del capítol I del Títol III del Projecte de decret, amb el següent redactat: 

 

Article XX. Requisits de la sol·licitud d’accés 

 

1. Als efectes del que estableix l’article 26.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, la 

sol·licitud d’accés a informació pública ha de complir amb els requisits següents: 

 

a) Pel que fa a l’apartat a) de l’article 26.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, la 

sol·licitud ha de contenir la identitat de la persona sol·licitant, de la qual les 
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Administracions públiques n’han de poder tenir constància per qualsevol mitjà que 

l’acrediti, d’acord amb l’article 41 d’aquest Reglament.  

  

Les sol·licituds anònimes no compleixen amb aquest requisit. 

 

b) Pel que fa a l’apartat b) de l’article 26.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, una 

cal que informació sigui precisa,  en el sentit que les dades a les que la persona 

sol·licitant pretengui accedir es concretin de forma suficient per a la seva identificació. 

c) Pel que fa a l’apartat c) de l’article 26.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, cal 

que la sol·licitud indiqui la forma o el format en què  la persona sol·licitant prefereix 

tenir la informació. 

En el cas que la sol·licitud d’informació no indiquin el format en què es prefereix tenir 

accés a la informació, cal donar tràmit d’esmena en els termes que estableix la 

normativa de procediment administratiu amb l’advertiment que, en cas de no esmenar-

se aquest extrem, les Administracions públiques poden triar el format en què es facilita 

la informació.  

  

2. En el cas que les sol·licituds no compleixin amb algun dels requisits establerts a 

l’article 26 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, en els termes previstos en l’apartat 

1 d’aquest article, la unitat d’informació ha de demanar-ne la seva esmena, en els 

termes establerts a la normativa de procediment administratiu i d’acord amb l’article 46 

d’aquest Reglament. 

 

3. No és necessari donat tràmit d’esmena de la sol·licitud en els termes que estableix 

la normativa de procediment administratiu, en els casos següents: 

  

a) En el cas que l’òrgan competent apreciï en la sol·licitud d’accés error en la 

identificació de la norma jurídica d’empara del dret d’accés, sempre que del contingut 

de l’escrit o petició es desprengui que la finalitat de la persona sol·licitant és la d’obtenir 

informació pública. 

  

b) En el cas que la sol·licitud d’accés a la informació pública no exposi una motivació 

que justifiqui l’interès legítim en obtenir la informació sol·licitada, ni fonamenti 

jurídicament la seva pretensió.  

 

No obstant això, si en la sol·licitud d’accés o durant el procediment de la seva tramitació 

la persona sol·licitant fa constar la motivació o la justificació de la finalitat de l’accés a 

la informació pública, l’òrgan competent, en la resolució que adopti, ha de motivar la 

seva ponderació amb altres drets o interessos concurrents. 

 



 

181 
 

4. En cas que l’òrgan competent apreciï en la sol·licitud d’accés l’absència o l’error en 

la identificació de l’òrgan o unitat administrativa o de l’Administració pública a qui 

s’adreça la sol·licitud, cal tramitar la derivació corresponent, d’acord amb l’establert als 

articles 30 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i 42 i 43 d’aquest Reglament. 

 

23. Article 45.2 

 

Respecte l’article 45.2 relatiu al contingut de la comunicació de recepció de la 

sol·licitud, la GAIP esgrimeix dos arguments o recomanacions: 

 

(i) Que cal identificar la persona responsable de la tramitació de la sol·licitud, tal i com 

exigeix l’article 27.5 de la Llei 19/2014. 

 

(ii) Que considerant l’elevat índex de silenci en relació amb les sol·licituds d’accés a la 

informació pública, i encara que no ho exigeix expressament l’article legal citat, “cal 

identificar des de la mateixa presentació de la sol·licitud la via de reclamació davant la 

GAIP per al cas que no es resolgui o si es resol amb desestimació. 

 

Estimació en part de les aportacions.  

 

(i) Respecte de la primera, perquè el text de l’article del Projecte sotmès a informe 

ja conté la previsió de comunicar a la persona sol·licitant qui és la persona 

responsable de la tramitació de la sol·licitud. 

 

(ii) Pel que fa a la segona, l’article 27.5 de la Llei 19/2014 en cap cas no exigeix 

indicar les vies d’impugnació que, a més, no es redueixen només a la 

reclamació davant la GAIP, sinó que n’hi ha d’altres. 

 

El peu de recurs sí que esdevé un contingut necessari i exigible en la resolució que 

finalitza el procediment, però no en aquesta comunicació inicial, la informació de la 

qual és pensada per informar sobre del decurs del procediment que tot just acaba 

d’iniciar-se (òrgan competent per resoldre, gestor responsable, data de recepció per 

l’òrgan competent i data màxima per resoldre) 

 

En aquesta mateixa línia, l’article 21.4, segon paràgraf, de la Llei 39/2015, prescriu 

que, “en tot cas, les administracions públiques han d’informar els interessats del termini 

màxim establert per resoldre els procediments i per notificar els actes que els posin 

terme, així com dels efectes que pugui produir el silenci administratiu. Aquesta menció 

s’ha d’incloure en la notificació o publicació de l’acord d’iniciació d’ofici, o en la 

comunicació que s’ha de dirigir a l’efecte a l’interessat dins dels deu dies següents a 

la recepció de la sol·licitud iniciadora del procediment en el registre electrònic de 

l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació. En aquest últim cas, 
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la comunicació ha d’indicar a més la data en què la sol·licitud ha estat rebuda per 

l’òrgan competent.” 

 

Noti’s que aquest precepte legal afegeix, com a contingut a comunicar, el sentit del 

silenci. 

 

En canvi,  l’article 40.2 de la mateixa Llei 39/2015 sí que exigeix que tota notificació 

d’un acte administratiu (que s’ha de cursar dins del termini de deu dies a partir de la 

data en què s’hagi dictat l’acte), ”ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb 

indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l’expressió dels recursos que siguin 

procedents, si s’escau, en via administrativa i judicial, l’òrgan davant el qual s’hagin de 

presentar i el termini per interposar-los, sense perjudici que els interessats puguin 

exercir, si s’escau, qualsevol altre que considerin procedent.” 

 

En qualsevol dels casos, l’article 38 i el 39 de la Llei 19/2014 són clars quan prescriuen 

que són impugnables, tant en recurs potestatiu de reposició, com davant la GAIP, les 

resolucions expresses “o presumptes” en matèria de dret d’accés. 

 

Tanmateix, i d’acord amb l’interès que persegueix la GAIP en la seva recomanació, 

que es fonamenta en l’elevat índex de silencis que es produeixen, i en virtut de la 

seguretat jurídica que comporta advertir inicialment dels recursos disponibles, per si 

de cas la sol·licitud no s’acabés resolent, es fa una adició al text actual de l’art. 45.2 

del Projecte: 

 

2. La notificació de recepció ha de contenir la data en què la sol·licitud ha tingut entrada 

en el registre electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva 

tramitació, l’òrgan competent per a resoldre, la data màxima per resoldre i notificar la 

resolució, la unitat i persona responsable de la tramitació, així com també els efectes 

que pugui produir el silenci administratiu i la informació relativa als recursos que 

procedeixin contra un eventual acte presumpte, d’acord amb el que disposa l’article 

56.4 d’aquest Reglament. 

 

24. Article 46 

 

A la llum de l’experiència la GAIP entén convenient que el Reglament aclareixi la 

diferència entre una sol·licitud genèrica o d’ampli abast i una sol·licitud imprecisa o 

inconcreta. 

 

En cap cas l’Administració no pot justificar en un pretès caràcter imprecís la 

desestimació extemporània d’una sol·licitud, si prèviament no ha permès a la persona 

sol·licitant que la concreti i li ha donat el suport que preveu la Llei 19/2014 en el seu 

article 28.  
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D’acord amb aquestes observacions, la GAIP proposa addicionar nous apartats en 

aquest article 46: 

 

 El subjecte obligat ha de prestar l’ofici o a instància de la persona sol·licitant 

l’assessorament i a assistència necessaris per tal que la persona sol·licitant 

pugui concretar els termes en què es va formular la seva petició inicial. 

 

 No podrà ser desestimada o inadmesa una sol·licitud pel seu caràcter imprecís 

si durant el termini per resoldre l’Administració no ha requerit formalment a la 

persona sol·licitant la precisió o concreció de la informació sol·licitada i l’hi ha 

prestat l’assistència per fer-ho. 

 

 No es pot qualificar d’inconcreta o imprecisa una sol·licitud atenent l’ampli abast 

de la informació sol·licitada, si els termes que la identifiquen són clars, sens 

perjudici que aquesta amplitud pugui ser causa d’inadmissió per la complexitat 

d’elaboració, si s’acredita. 

 

Estimació en part de l’aportació.  

 

 El reconeixement explícit d’un deure d’assistència perquè el sol·licitant pugui 

concretar la sol·licitud ja es troba contemplat a l’art. 46.2 del Projecte de decret, 

per tant no cal reiterar-ho. 

 

 La necessitat de prestar assistència i la impossibilitat de rebutjar la sol·licitud si 

no es presta aquesta assistència ha estat introduïda com a addició al text del 

precepte arran del tràmit d’audiència del Projecte de decret: 

 

Cal recordar que en l’aportació 1.8 emesa en el tràmit d’audiència per part del 

Síndic de Greuges, ja es feia al·lusió al deure legal de posar a disposició dels 

ciutadans els instruments per esmenar la sol·licitud imprecisa, que constitueix 

un requisit per acordar-ne l'arxiu per manca d'esmena, d'acord amb l'article 28.3 

de la Llei 19/2014. El Síndic entén que aquest deure/requisit “actua com a 

garantia que no es faci un ús irregular de la potestat de requerir l'esmena per 

frenar sol·licituds voluminoses o complexes, o bé per desincentivar a qui 

demana informació de forma reiterada, i hauria de quedar reforçada en el text 

reglamentari”.  

En atenció a aquest deure legal, requisit per a l’arxiu en cas de manca 

d’esmena, el Síndic ja proposava afegir en el Projecte de decret una previsió 

segons la qual si l’Administració no ha prestat o ofert assistència a l'esmena, 

no pot acordar l'arxiu de la sol·licitud, i que correspon a l'òrgan competent per 

acordar l'arxiu verificar-ho prèviament.  
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I en virtut de l’estimació d’aquesta aportació, ja es va introduir un nou (darrer) 

paràgraf a l’article 46.2: 

Cal que en l’expedient consti acreditat l’assessorament o assistència prestats, 

si s’escau. En cas contrari, no procedeix declarar l’arxiu de la sol·licitud sota el 

pretext que la persona sol·licitant no ha concretat o precisat la informació a la 

qual vol tenir accés dins de termini establert a l’apartat 1 d’aquest article. 

 

 S’incorpora per tant, al text –amb alguna esmena formal de redacció–, la 

proposta de la GAIP de distingir entre la informació d’inconcreta o imprecisa i 

l’ampli abast de la informació sol·licitada: 

 

Article 46 

Esmena de la sol·licitud 

 

1. En el cas que una sol·licitud d’accés a la informació pública no reuneixi algun dels 

requisits que assenyala l’article 26.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, la unitat 

d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques ha de 

requerir al sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni les deficiències, 

amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició i s’arxiva 

l’expedient, prèvia resolució dictada a aquest efecte, que s’ha de notificar a la persona 

sol·licitant. 

 

Aquest tràmit no suspèn el termini per resoldre, llevat que l’esmena tingui per objecte 

el supòsit previst a l’apartat segon d’aquest article. 

 

2. Als efectes de l’establert a l’article 28 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, relatiu 

a la manca de compliment del requisit previst a la lletra b) de l’article 26.1, s’entén que 

una sol·licitud és imprecisa quan la descripció de la informació a la qual es pretén tenir 

accés s’expressi de manera vaga, equívoca o ambigua, en termes que no permetin o 

dificultin la identificació de la informació o dades concretes objecte de la sol·licitud. 

 

No es pot qualificar d’imprecisa una sol·licitud d’accés atenent l’ampli abast de la 

informació sol·licitada, sempre que els termes que identifiquen la informació siguin 

clars i concrets, sens perjudici que aquesta amplitud pugui acreditar la concurrència 

d’una causa d’inadmissió amb motiu de la complexitat en la seva elaboració, si escau. 

 

En aquests casos el termini per resoldre i notificar la resolució resta suspès durant el 

temps que transcorri des de la notificació del requeriment d’esmena fins al seu 

compliment efectiu per la persona sol·licitant o, en el seu defecte, pel temps concedit 

per esmenar la sol·licitud. 
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La unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques ha 

de prestar, d’ofici o a instància de la persona sol·licitant, l’assessorament i assistència 

necessaris per tal que la persona sol·licitant pugui concretar els termes en què va 

formular la seva petició inicial.  

 

Cal que en l’expedient consti acreditat l’assessorament o assistència prestats, si 

s’escau. En cas contrari, no procedeix declarar l’arxiu de la sol·licitud sota el pretext 

que la persona sol·licitant no ha concretat o precisat la informació a la qual vol tenir 

accés dins de termini establert a l’apartat 1 d’aquest article. 

 

25. Article 48.1 

 

En relació amb el tràmit d’audiència a tercers, la GAIP efectua dues observacions: 

 

(i) Segon paràgraf de l’art. 48.1. “De cara a l’oposició a l’accés o a la formulació o 

d’al·legacions en defensa dels drets privats de tercers, la identitat de la persona 

sol·licitant pot ser rellevant i l’article 31.3 LTAIPBG preveu que pugui ser 

desvetllada als tercers”.  

 

Als efectes de l’establert a l’article 31.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que es dóna trasllat de la sol·licitud mitjançant la tramesa d’una 

comunicació que indiqui l’objecte la informació que es sol·licita, la motivació o 

justificació de la sol·licitud si s’ha fet constar i, si l’Administració considera que pot 

ser rellevant de cara als drets dels tercers, la identitat de la persona sol·licitant. 

 

 Estimació en part de l’aportació.  

 

S’introdueix un nou tercer paràgraf en què s’indiqui que, tot i que certament, 

d’acord amb l’article 31.3 de la Llei 19/2014 no és obligatori revelar la identitat de 

la persona sol·licitant, l’Administració té la facultat de revelar aquesta identitat si 

considera que pot ser rellevant per a la defensa dels drets i interessos dels tercers. 

 

Tanmateix, però, cal fer conviure aquesta facultat amb una regla general aplicable 

per defecte, que imposa la necessitat de no identificar la persona sol·licitant, amb 

caràcter general. Aquesta regla general esdevé necessària per tal d’evitar 

d’aquesta manera l’exposició innecessària de les seves dades personals. En 

aquest sentit, és de destacar la R. Reclamació 75/2016, en què en el trasllat a les 

persones afectades no s’havia informat de la identitat de la persona sol·licitant, 

d’acord amb l’opció de l’article 31.3 Llei 19/2014. La GAIP conclou que 

l’Administració “ha estat prudent al no desvetllar-la” (...); “aquesta actitud és 

recomanable quan qui sol·licita l’accés és una persona física (per tal d’evitar 

d’aquesta manera l’exposició innecessària de les seves dades personals)”. 
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Cal recordar que aquestes previsions conviuen amb la previsió continguda a 

l’apartat 2n de l’article 48, i que han estat introduïdes arran de les aportacions al 

tràmit d’audiència del Projecte, per l’Oficina Antifrau i l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (aportacions 2.19 i 3.8 respectivament), que plantejaren la necessitat 

que la persona sol·licitant pugui oposar-se a què es desvetlli la seva identitat de 

forma justificada.  

 

En estimació d’aquestes aportacions s’ha modificat l’art. 48.2 (modificació, en 

cursiva): 

 

2. La unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions 

públiques ha d’informar a la/les persona/es sol·licitant/s, mitjançant comunicació, 

tant del trasllat de la sol·licitud a terceres persones afectades, com de la possibilitat 

d’oposar-se justificadament a la revelació de la seva identitat, així com i de la 

suspensió del termini per resoldre fins que s’hagin rebut les al·legacions o bé hagi 

transcorregut el termini de deu dies hàbils concedit a l’efecte. 

 

(ii) Tercer paràgraf de l’art. 48.1. la GAIP proposa la necessitat de validar l’ús de 

canals electrònics corporatius de comunicació que alleugereixin la càrrega del 

trasllat i en limitin el temps necessari per fer-lo quan la notificació del trasllat hagi 

de ser massiva. Per tant, es proposa l’addició següent: 

 

 Quan s’hagi de realitzar un trasllat massiu a una multitud de persones afectades, 

s’emprarà la via o canal que menys alteri el normal funcionament de l’administració 

i serà vàlid i adient l’ús d’intranets o de canals de comunicació electrònica 

corporativa, si existeixen. 

 

Estimació en part de l’aportació.  

 

Des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert entenem que cal faciltar la 

notificació a terceres persones afectades quan aquestes siguin un grup nombrós. 

  

Tanmateix, cal optar per fórmules alternatives garantístiques dels drets de les 

terceres persones afectades. En aquest sentit, l’Oficina Antifrau, a l’aportació 2.20 

en el tràmit d’audiència del Projecte, ja va al·legar que la “previsió de publicació 

en un tauler d’anuncis o “als representants dels col·lectius afectats” (expressions 

dotades, d’altra banda, d’un alt grau d’indeterminació), no s’ajusta a les previsions 

legals d’aplicació i esdevenen poc respectuoses amb els drets que puguin tenir 

aquestes terceres persones afectades i que han de fer poder valer en el 

procediment d’accés a la informació pública.”  

 

A l’aportació 9.24 en tràmit d’audiència, la Sindicatura de Comptes també advertia 

que, “tot i reconèixer la utilitat pràctica d'aquesta mesura, ni la legislació de 
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transparència i accés a la informació pública, ni la de procediment administratiu, 

semblen poder fonamentar-la.” 

 

Com indica l'article 45.1, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, “Els actes administratius han de ser 

objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 

procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 

competent.”  

Per tant, una norma reglamentària com és aquest Projecte pot determinar la 

substitució d’una notificació per una publicació. 

D’altra banda, l’article 5.2 de la mateixa Llei determina que “Les persones físiques 

amb capacitat d’obrar i les persones jurídiques, sempre que ho prevegin els seus 

estatuts, poden actuar en representació d’altres davant les administracions 

públiques”, per la qual cosa les Administracions poden adreçar-se a persones que 

representin les persones interessades o afectades. 

A la R. Reclamació 119/2016, en relació a una sol·licitud sobre controls o 

inspeccions d’ incompliments dels requeriments de salut pública per part 

d’establiments de restauració, la GAIP reconeix que el trasllat de la sol·licitud 

d’informació als establiments inspeccionats té “un caràcter molt massiu (són milers 

els bars i restaurants que hi ha a la ciutat de Barcelona)” i, per ser “per aquest 

motiu, materialment impossible de practicar el trasllat dins dels terminis previstos 

legalment per resoldre les reclamacions davant la GAIP, aquesta Comissió va 

substituir el trasllat singularitzat per una consulta a les principals entitats 

representatives del sector (antecedent 15)” 

En aquest sentit, es va concloure doncs modificar el text del precepte. 

D’acord amb les estimacions parcials de les dues al·legacions anteriors, l’article 48 

resta redactat com segueix: 

1. La unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques 

ha de donar trasllat de la sol·licitud d’accés a les terceres persones eventualment 

afectades per l’accés a la informació pública sol·licitada. 

 

Als efectes de l’establert a l’article 31.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’entén 

que es dona trasllat de la sol·licitud mitjançant la tramesa notificació a les terceres 

persones afectades d’una comunicació que ha d’indicar l’objecte i, si escau,  els motius 

de la sol·licitud d’accés, si s’han fet constar, i ha de concedir un termini de deu dies 

hàbils perquè les terceres persones puguin tenir vista de l’expedient relatiu a la 

sol·licitud d’accés i formular per escrit les al·legacions que considerini ha de ser 

notificada a les terceres persones. Aquest tràmit suspèn el termini per resoldre.  
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Als efectes de l’establert a l’article 31.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, S’entén 

que les terceres persones eventualment afectades són identificades o fàcilment 

identificables quan la unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta 

d’Administracions públiques conegui la seva identitat i disposi o pugui disposar d’un 

canal o via de contacte, inclosa una adreça de correu electrònic. 

 

La comunicació no ha d’incloure la identitat de la persona sol·licitant, tret que, 

excepcionalment, l’Administració consideri de forma motivada que el coneixement de 

la identitat de la persona sol·licitant pot ser rellevant per a la defensa de drets i 

interessos titularitat de terceres persones afectades.  

 

2. En els casos en els quals la notificació individual a un elevat nombre de terceres 

persones esdevingui desproporcionada en relació amb els recursos materials i humans 

disponibles en cada cas, excepcionalment i de forma motivada, es pot substituir la 

notificació individual per una publicació en el taulellr electrònic de l’Administració 

pública competent o per una comunicació notificació als representants dels col·lectius, 

sectors o àmbits afectats, si s’escau. per al cas que les terceres persones afectades 

constitueixin un grup nombrós. 

23. La unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques 

ha d’informar a la persona o persones sol·licitants, mitjançant comunicació, tant del 

trasllat de la sol·licitud a terceres persones afectades, com de la possibilitat d’oposar-

se justificadament a la revelació de la seva identitat, així com i de la suspensió del 

termini per resoldre fins que s’hagin rebut les al·legacions o bé hagi transcorregut el 

termini de deu dies hàbils concedit a l’efecte. 

 

34. Als efectes de l’establert a l’article 31.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que l’òrgan competent per resoldre només ha de tenir en compte les 

al·legacions formulades que puguin fer valdre dades o elements determinants per 

ponderar els drets i interessos de les terceres persones eventualment afectats per la 

sol·licitud d’accés. 

 

26. Article 49.2 

 

Pel que fa als règims específics en matèria d’accés, la GAIP exposa que en 

aquests casos, i d’acord amb la DA 1a, segon apartat, de la Llei 19/2014, 

l’aplicació supletòria d’aquesta Llei permet l’accés a la via de reclamació general 

en els casos d’accés a informació sotmesa a un règim especial d’accés, “ que en 

tot cas s’afegeix com a opció al catàleg de garanties que prevegi el règim especial 

d’accés”. En aquest sentit, proposa una modificació del redactat del precepte 

 

Desestimació de l’aportació. Es modifica el precepte d’acord amb la proposta de 

la GAIP.  
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Entenem que l’aplicació supletòria de la Llei 19/2014 en els casos de règims 

especials i del mecanisme de reclamació de la GAIP ja són recollits en l’actual 

redactat de l’article 49 del Projecte, que, a manca de major especificació per part 

de la GAIP, ha de mantenir-se en la seva actual versió. 

 

No cal tampoc incloure la part final del text proposat (“En aquests casos, la 

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública resoldrà d’acord 

amb el règim jurídic especial i aplicarà, en allò no previst per ell, les disposicions 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.”), perquè entenem que és reiterativa del 

que ja preveu l’apartat 1r de l’article. 

 

27. Nou article (“49 bis”) 

 

La GAIP proposa incloure un nou article, que ha de ser el primer article del Capítol II 

(Causes d’inadmissió”) del Títol III (“dret d’accés”), que reculli en termes generals el 

“contingut que han de tenir de les resolucions que inadmeten sol·licituds d’accés, 

equiparant-les al contingut i requisits de les resolucions desestimatòries, ja que 

ambdues tenen el mateix efecte restrictiu de l’accés.” Proposa el text següent: 

 

La Resolució d’inadmissió d’una sol·licitud d’informació s’ha de notificar dins del 

termini d’un mes i ha de contenir la invocació de la causa d’inadmissió aplicada i 

la justificació de la seva aplicació al cas concret. 

 

Considerant que la inadmissió de la sol·licitud té efectes restrictius de l’accés a la 

informació, la interpretació i aplicació de les causes d’inadmissió s’ha de regir pels 

principis generals, de proporcionalitat i de temporalitat aplicables als límits a 

l’accés, establerts als articles 20 i 22 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 

La Resolució d’inadmissió ha d’indicar la via de reclamació davant la Comissió de 

Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.” 

 

Estimació en essència de l’aportació, amb la introducció d’elements de detall formals 

en la redacció: 

 

Article XXX 

Causes d’inadmissió 

 

L’apreciació d’una causa d’inadmissió d’una sol·licitud d’accés requereix que 

l’òrgan competent per resoldre dicti una resolució en aquest sentit, que s’ha de 

notificar dins del termini per resoldre i ha de contenir la invocació de la causa 

d’inadmissió aplicada i la justificació de la seva aplicació al cas concret, d’acord 
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amb el que disposen els articles 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i [X a 

XX] d’aquest Reglament. 

 

La interpretació i aplicació de les causes d’inadmissió s’ha de regir pels principis 

generals de proporcionalitat i de temporalitat aplicables als límits a l’accés, 

establerts als articles 20 i 22 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 

La resolució d’inadmissió ha d’indicar un peu de recurs en els termes de l’article 

56.4 d’aquest Reglament. 

 

28. Article 50 

 

El text actual del precepte disposa, en relació als documents interns, notes i 

esborranys, el següent: 

 

1. Als efectes del que preveu la lletra a) de l’article 29.1 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública 

quan es tracti, entre d’altres, d’alguna de les informacions següents: 

 

a) Que continguin opinions o valoracions personals que no manifestin la posició 

formal d’un òrgan o servei. 

 

b) Que tinguin caràcter de document preliminar o provisional, sense que 

revesteixin la consideració de final o siguin d’ús intern.  

 

c) Que tinguin caràcter preparatori de l’activitat de l’òrgan o entitat que rep la 

sol·licitud.  

 

d) Que consisteixin en comunicacions informals, internes o externes, o que es 

refereixin a aspectes organitzatius, o que no constitueixin tràmits del procediment. 

 

2. Aquesta causa d’inadmissió no és d’aplicació quan es sol·liciti l’accés a 

informes, tan preceptius com facultatius, emesos per un òrgan o empleat públic o per 

altres administracions o entitats públiques o privades. 

 

La GAIP, en canvi, entén que s’ha de substituir aquest redactat pel següent, que, a 

diferència del Projecte de decret sotmès a informe, sembla definir el terme amb 

concrecions negatives, és a dir, supòsits que “no” s’entenen inclosos en aquesta causa 

d’inadmissió –que, per tant, no es poden inadmetre–: 

 

1. Als efectes del què preveu la lletra a) de l’article 29.1 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, poden ser inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a documents 
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inacabats o interns que no tinguin rellevància o interès per a l’acompliment de la finalitat 

de la transparència. 

 

2. No es poden considerar inclosos en aquest supòsit d’inadmissió els documents 

elaborats per l’Administració o per tercers un cop finalitzats, que tinguin substantivitat 

i identitat pròpia i no siguin mers esborranys de treball. En tot cas ho serà el que s’hagi 

lliurat en execució d’un contracte d’assessorament. 

 

3. Els documents que recullin opinions només podran ser inadmissibles si no tenen 

rellevància o interès, des de la perspectiva del procés de presa de decisions públiques. 

 

4. Als efectes de considerar aplicable aquesta causa d’inadmissibilitat de la sol·licitud 

d’accés pel caràcter de document intern de treball de la informació, resulta irrellevant 

que el procediment en el qual s’emmarca estigui inacabat, o no s’hagi iniciat, o que 

vagi finalitzar sense la presa de decisions o no hagi estat rellevant per a les decisions 

preses, o que tingui caràcter preparatori de l’activitat de l’òrgan o entitat que l’ha 

elaborat o que l’ha contractat. 

 

5. No poden ser considerades sense interès públic o rellevància per a la transparència 

dels processos de presa de decisions les opinions de les persones que tinguin alguna 

responsabilitat en la tramitació del procediment o l’impuls de l’actuació pública, els 

documents o comunicacions que recullin la posició del personal tècnic o les opinions 

d’experts en la matèria que per qualsevol canal o procediment s’hagin fet arribar a 

l’Administració. 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

Vistos els comentaris de la GAIP respecte aquest article, des de la Secretaria de 

Transparència i Govern Obert no podem compartir l’afirmació segons la qual el 

redactat actual del precepte defineixi la causa d’inadmisisó amb concrecions 

negatives, ans el contrari, la relació de supòsits de l’apartat primer pretenen de forma 

clara i ordenada incloure tots els casos que poden definir la causa d’inadmisisó. 

 

Tanmateix, cal que introduir en el text actual de l’article dues matisacions que permeten 

completar adequadament el seu objecte: 

 

1. Als efectes del que preveu la lletra a) de l’article 29.1 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública 

quan es tracti, entre d’altres, d’alguna de les informacions següents: 

 

a) Que continguin opinions o valoracions personals que no manifestin la posició 

formal d’un òrgan o servei ni siguin determinants en la decisió pública finalment 

adoptada. 
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b) Que tinguin caràcter de document preliminar o provisional, sense que 

revesteixin la consideració de final o siguin d’ús intern.  

 

c) Que tinguin caràcter preparatori de l’activitat de l’òrgan o entitat que rep la 

sol·licitud.  

 

d) Que consisteixin en comunicacions informals, internes o externes, o que es 

refereixin a aspectes organitzatius, o que no constitueixin tràmits del procediment. 

 

2. Aquesta causa d’inadmissió no és d’aplicació quan es sol·liciti l’accés a 

informes, tan preceptius com facultatius, emesos per un òrgan o empleat públic o per 

altres administracions o entitats públiques o privades. 

 

Tampoc és aplicable aquesta causa d’inadmissió quan es sol·liciti l’accés a ordres, 

mandats o instruccions emesos, per qualsevol mitjà que en permeti tenir constància, 

per part d’òrgans superiors en virtut del principi de jerarquia administrativa.  

 

29. Article 51 

 

El text actual del precepte, sobre la complexitat en l’elaboració d’informació, disposa 

el següent: 

 

1. Als efectes del que preveu la lletra b) de l’article 29.1 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública 

quan concorri, entre d’altres, alguna de les circumstàncies següents: 

 

a) Quan l’obtenció, l’extracció o la disposició de la informació sol·licitada faci 

preveure raonablement un incompliment del termini màxim prorrogat per resoldre i 

notificar la resolució de la sol·licitud d’accés amb motiu d’alguna de les raons següents: 

 

Primer. Perquè els documents als que es refereix la informació sol·licitada es troben 

en diferents expedients, fonts d’informació, bases de dades o arxius. 

 

Segon. Perquè la informació sol·licitada es conté en un gran volum de documentació. 

 

Tercer. Perquè l’extracció o disposició de la informació sol·licitada requereix la 

realització d’una tasca complexa d’anàlisi o d’interpretació. 

 

b) Quan manquin els mitjans tècnics precisos o els programes informàtics 

especialitzats, fora de l’ús comú o habitual de l’Administració, necessaris per a 

l’obtenció o disposició de dades o valors totals o agregats sol·licitats. 
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2. L’apreciació de qualsevol d’aquestes circumstàncies s’ha de motivar, entre d’altres, 

mitjançant una declaració dels recursos humans i materials necessaris per a poder 

tramitar i resoldre la sol·licitud d’accés, així com una valoració comparativa entre 

aquesta declaració i els recursos humans i materials disponibles a la unitat d’informació 

o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques. 

 

La GAIP, en canvi, entén que s’ha de substituir aquest redactat per les raons següents: 

 

(i) no s’ha de confondre complexitat de la tasca d’elaboració amb volum 

d’informació: el volum de documentació pot justificar una pròrroga del termini 

de resolució, si escau i es motiva (no del termini de lliurament, cal tenir-ho en 

compte, que ja dobla en la seva durada al de la llei bàsica), o també pot justificar 

que l’Administració canviï el format d’accés; 

 

(ii) Sembla procedent incorporar el criteri temporal previst per a la inadmissibilitat 

de la informació pròxima a publicar-se per a poder inadmetre les sol·licituds 

d’informació que en un termini raonable (3 mesos, com en l’altre cas) 

l’Administració té previst o bé, tenir elaborada o bé, disposar de mitjans 

informàtics que li permetin fer-ho amb menys esforç de recursos humans; 

 

(iii) La desproporció dels recursos requerits per elaborar la informació no es pot 

justificar en relació amb el dimensionament de les unitats d’informació (molt 

sovint inexistent i encara més sovint infradotades, cosa que no pot premiar-se 

amb una inadmissibilitat ni pot justificar la vulneració del dret d’accés dels 

ciutadans) sinó amb els recursos humans i materials de què disposa l’òrgan 

competent per resoldre al complet, el qual haurà de reassignar temporalment, 

si escau, el seu personal per complir amb les obligacions legals derivades de 

la llei de transparència. 

 

Estimació en part de l’aportació.  

 

S’estimen les aportacions (i) i (iii) anteriors, per la qual cosa es modifica l’apartat 2n de 

l’article i s’addiciona un nou i darrer apartat (3r) en l’article. 

 

Es desestima l’aportació (ii) anterior, relativa a la proposta d’incorporar el criteri 

temporal previst per a la inadmissibilitat de la informació pròxima a publicar-se per a 

poder inadmetre les sol·licituds d’informació que en un termini raonable. Aquesta 

proposta entenem que no només no té cobertura legal i és identerminada, sinó que 

presta a confusió, atès que l’article 29.1 c) de la Llei 19/2014 ja preveu com a causa 

d’imadmissió la sol·licitud d’informació que és en fase d’elaboració i s’ha de fer pública 

en els propers tres mesos.  
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Pel que fa al primer apartat de l’article, s’incorpora el text proposat per la GAIP, amb 

algun mer detall de redacció modificat: 

 

1. Als efectes del que preveu la lletra b) de l’article 29.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, són han de ser inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació 

pública en les quals quan concorri, entre d’altres, alguna de les circumstàncies 

següents: 

 

a) Quan l’obtenció, l’extracció o la disposició de la informació sol·licitada impliqui una 

càrrega de treball inassumible o desproporcionada pel fet que la informació procedeix 

de diferents expedients, fonts d’informació, bases de dades o arxius, o es conté en un 

gran volum d’informació. 

 

b) Quan l’ elaboració de la informació requereixi d’una tasca d’anàlisi o d’interpretació 

que tingui una complexitat objectivable i desproporcionada i no pugui ser realitzada 

amb l’ajuda dels mitjans informàtics disponibles. 

 

a) Quan l’obtenció, l’extracció o la disposició de la informació sol·licitada faci preveure 

raonablement un incompliment del termini màxim prorrogat per resoldre i notificar la 

resolució de la sol·licitud d’accés amb motiu d’alguna de les raons següents: 

Primer. Perquè els documents als que es refereix la informació sol·licitada es troben 

en diferents expedients, fonts d’informació, bases de dades o arxius. 

Segon. Perquè la informació sol·licitada es conté en un gran volum de documentació. 

Tercer. Perquè l’extracció o disposició de la informació sol·licitada requereix la 

realització d’una tasca complexa d’anàlisi o d’interpretació. 

b) Quan manquin els mitjans tècnics precisos o els programes informàtics 

especialitzats, fora de l’ús comú o habitual de l’Administració, necessaris per a 

l’obtenció o disposició de dades o valors totals o agregats sol·licitats. 

 

2. Les Administracions públiques han de motivar l’apreciació de qualsevol d’aquestes 

circumstàncies s’ha de motivar, mitjançant, entre d’altres, una declaració dels recursos 

humans i materials necessaris per a l’obtenció i elaboració de la informació, i una 

ponderació d’aquests recursos amb els disponibles a l’òrgan competent per resoldre 

per a poder tramitar i resoldre la sol·licitud d’accés, així com una valoració comparativa 

entre aquesta declaració i els recursos humans i materials disponibles a la unitat 

d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques. 

 

3. La inadmissió de les sol·licituds per aquesta causa no es pot justificar exclusivament 

en el volum de la informació, si la tasca d’elaboració o de recopilació no revesteix 

complexitat. 

 

30. Article 53 
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Respecte l’article 53, que fa referència a “altres causes d’inadmissió”, la GAIP proposa 

la supressió de tot l’article atès que “no es poden incorporar per la via reglamentària 

altres causes d’inadmissibilitat no previstes o recollides per la Llei de transparència 

que desplega.”, per tant, “resulta improcedent incorporar per la via reglamentària altres 

supòsits d’inadmissió que el legislador català, deliberadament, no va recollir de la llei 

bàsica amb la voluntat d’establir un perfil més exigent per a les administracions i 

incrementar les garanties del dret d’accés de la ciutadania, com la inadmissió de les 

sol·licituds repetitives o abusives que no s’incorporen a la llei catalana. La relació de 

causes d’inadmissió contingudes a l’article 19 LTAIPBG és de numerus clausus i no hi 

ha cap referència que pugui motivar incloure’n d’altres”.  

 

A més, la GAIP deixa palès que “no es pot inadmetre per repetitiva una sol·licitud que 

reproduís una d’anterior, si la informació a donar fos diferent o hagués d’actualitzar-se 

en relació amb la que ha estat amb anterioritat facilitada.” 

 

Estimació de l’aportació. 

 

A banda de compartir amb la GAIP el risc jurídic de preveure causes d’inadmissió que 

no preveu expressament la Llei 19/2014, en el llistat numerus clausus que es conté en 

el seu article 29, cal dir que, (i) tenint en compte els nous preceptes que s’han 

incorporat al Projecte de decret en atenció a les aportacions de la GAIP 21 i 22 

anteriors, i (ii) tenint en compte que la prohibició de l’abús de dret recollida als articles 

7 dels codis civils, espanyol i català, constitueix un principi general del dret aplicable 

en relació amb l’exercici legítim de qualsevol dret i, per tant, també en relació amb el 

dret d’accés (tal i com ha reconegut la GAIP en nombrosa doctrina -R. Reclamació 

7/2016, 36/2015, R. 88/2017, R. 102/2017 i R. 356/2017, entre d’altres-), no cal que el 

Projecte de decret ho prevegi explícitament; alhora que l’eliminació de la referència 

evita el risc de vulneració legal apuntat. 

 

Per tant, s’elimina l’article 53: 

Article 53 

Altres causes d’inadmissió 

 

2. Són inadmeses les sol·licituds d’accés que tinguin un caràcter repetitiu o abusiu 

no justificat en aplicació dels principis generals de bona fe i prohibició de l’abús de dret 

previstos al dret civil aplicable.  

 

Una sol·licitud és repetitiva quan coincideix amb altres sol·licituds presentades 

anteriorment o simultània per la mateixa persona sol·licitant i amb identitat d’objecte o 

amb una modificació irrellevant, de tal manera que se sol·licita accés a la mateixa 

informació pública. 
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Una sol·licitud té caràcter abusiu quan persegueix causar un perjudici, alteració, 

obstrucció o paralització il·legítima del funcionament normal de l’entitat o l’òrgan al qual 

s’adreça la sol·licitud. 

 

Correspon a les Administracions públiques el deure de justificar motivadament el 

caràcter repetitiu o abusiu de les sol·licituds d’accés.  

 

2. Són inadmeses les sol·licituds relatives a informació que no té la consideració 

d’informació pública d’acord amb l’article 2 b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

per tractar-se d’informació inexistent, en el sentit que no pot ser elaborada ni obtinguda 

prevists a l’article 3.1.a), b) i c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 

3. En tots els casos en què sigui aplicable una causa d’inadmissió, la sol·licitud ha de 

ser admesa i tramitada en relació amb la informació sol·licitada no afectada per la 

causa d’inadmissió. 

 

31. Article 54 

 

En relació amb aquest article, que té per objecte desenvolupar la Llei 19/2014 en 

relació amb els límits al dret d’accés, la GAIP formula una consideració general, 

referent a què, en algun cas, s’hi inclouen “interpretacions extensives dels límits”, que 

“són il·legals”: “no és legalment admissible que reglamentàriament es determinin 

supòsits generals no previstos legalment com a límits generals. Això passa en els 

apartats 4 i 7”, especialment. 

 

Concretament proposa: 

 

- l’addició d’un nou apartat (1r) a l’article 

- modificacions als apartats 1 a 5 

- supressió de l’apartat 7 

 

Amb caràcter general aquesta Secretaria valora positivament la conveniència que en 

aquest article es prevegin criteris i paràmetres que, amb caràcter orientador, serveixin 

de guia per a l’aplicació dels límits previstos legalment, tant en matèria de publicitat 

activa com pel que fa el dret d’accés.  

 

En aquest sentit, les previsions contingudes en el Projecte de decret han de ser 

interpretades en tot cas com a preceptes executius, que desenvolupen normativament 

les previsions legals per tal de concretar-ne l’abast, sense que en cap cas puguin ser 

considerats com interpretacions extensives que vulnerin la reserva legal o que 

s’imposin a la facultat decisòria de les Administracions públiques a l’hora de ponderar, 

en cada cas concret, l’aplicació d’eventuals límits en relació amb determinada 

informació a difondre o objecte d’accés. 
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Addició d’un nou apartat (1r) 

 

La GAIP proposa un nou apartat que té per objecte  l’aplicació general dels límits. 

 

Estimació en part de l’aportació.  

 

S’introdueix el nou apartat 1 a l’article, proposat per la GAIP. Tanmateix: 

 

- s’eliminen les quatre primeres línies del primer paràgraf proposat, perquè entenem 

que són redundants i reiteratives dels principis aplicables, d’acord amb el que preveu 

la Llei 19/2014: “D’acord amb els principis de prevalença de la transparència, 

d’interpretació restrictiva dels límits en benefici del dret d’accés establerts, d’exclusió 

de la potestat discrecional de les Administracions públiques i d’exigència de 

proporcionalitat en l’aplicació dels límits, establerts als articles 7, 20 i 22 de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, (...)” 

 

- s’opta per no introduir el tercer paràgraf proposat, perquè no s’entén ben bé el seu 

abast i finalitat: “En els casos en els quals l’Administració consideri i justifiqui que el bé 

jurídic protegit pel límit aplicable només es lesiona amb la difusió oberta de la 

informació, s’ha de preservar el dret d’accés mitjançant el reconeixement d’un dret 

limitat a la consulta de la informació, amb l’advertiment de la limitació de la seva 

difusió.” 

 

Per contra, entenem necessari traslladar un text similar al d’aquesta proposta com a 

segon paràgraf de l’apartat 3r de l’article 57 del Projecte (format d’accés), tot i que fent 

referència a què pot oferir-se la informació en format consulta en els casos en què la 

còpia de la informació lesiona els béns jurídics protegibles pels límits d’accés. En 

aquest sentit, es proposa el redactat següent: 

 

En els casos en els quals l’Administració pública consideri i justifiqui que el bé 

jurídic protegit pel límit aplicable només es lesiona amb la tramesa a la persona 

sol·licitant d’una còpia de la informació sol·licitada, s’ha de preservar el dret 

d’accés mitjançant el reconeixement d’un dret limitat a la consulta de la 

informació. 

 

- A més, el nou text incorpora alguna mera correcció d’estil respecte de la redacció 

proposada per la GAIP.  

 

Alhora, s’hi afegeix un darrer paràgraf arran de l’estimació parcial de l’aportació núm. 

7.1, que en el tràmit d’audiència d’aquest Projecte va fer la Comissió Nacional d’Accés, 

Avaluació i Tria documental (CNAATD), a la qual ens remetem, els efectes de fer 
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constar que en la ponderació es tinguin en compte les Taules d’Accés i Avaluació 

Documental. 

 

De tot l’anterior, per tant, el nou primer apartat a addicionar a l’article, resta redactat 

de la manera següent: 

 

1. La restricció de l’accés a la informació només queda justificada en el cas que causi 

un perjudici cert i tangible en el bé jurídic protegit, que s’haurà de ponderar cas per cas 

i justificar en la resolució, havent de donar accés parcial a la informació que no en 

quedi afectada.  

 

En el casos en els quals la informació lliurada parcialment pugui ser difícilment 

comprensible, de conformitat amb l’establert a l’article 25.2 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, la resolució d’estimació parcial ha d’incorporar l’oferiment de 

col·laboració de l’Administració per a aportar elements de context que ajudin a la 

comprensió de la informació lliurada. 

 

En la ponderació, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’accés ha de tenir en 

compte, entre d’altres, les Taules d’Accés i Avaluació Documental aprovades 

mitjançant ordre del titular del departament competent en matèria de cultura. 

 

Modificació de l’apartat 1r, segon paràgraf 

 

Aquest apartat estableix que:  

 

1.La resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública ha d’indicar, si 

és procedent, el moment a partir del qual la informació deixarà d’estar afectada 

per l’aplicació de límits.  

 

A aquests efectes, l’òrgan competent per resoldre ha de tenir en compte els 

terminis de conservació dels documents que estableixi la Comissió Nacional 

d’Accés, Avaluació i Tria Documental. 

 

La GAIP al·lega que el redactat del segon paràgraf “confon la temporalitat dels límits 

amb els criteris de conservació documental”. Exposa que la resolució de l’òrgan 

competent en relació amb la sol·licitud d’accés ha de ponderar i justificar, d’acord amb 

l’article 22.2 Llei 19/2014, i en el cas que una llei estableixi el caràcter temporal del 

límit, quin és el lapse de temps en què perduren les raons jurídiques que justifiquen 

l’aplicació de límit, o dit d’altra manera, a partir de quin moment el bé jurídic protegit 

pel límit ja no resultarà lesionat amb l’accés.” 

 

Per tant, conclou la GAIP que “en aquesta ponderació no s’han de tenir en compte els 

terminis de conservació dels documents, ans al contrari, els terminis de conservació 
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dels documents hauran de tenir en compte el valor informatiu que un document té en 

termes de transparència”.  

 

Proposa doncs substituir el segon paràgraf de l’apartat 1r amb el text següent: 

 

Les taules de conservació documental establertes per la Comissió Nacional d’Accés, 

Avaluació i Tria Documental tindran en compte els límits a l’accés de caràcter temporal 

que estableixin les lleis per garantir que la documentació es conserva i pot ser 

consultada quan aquest límit temporal deixi de ser aplicable. 

 

Estimació en part de l’aportació.  

 

La CNAATD, al tràmit d’audiència d’aquest Projecte, va proposar la modificació 

d’aquest art. 54.1 del Projecte de decret, segon paràgraf, per afegir que l’òrgan 

competent per resoldre les sol·licituds d’accés ha de tenir en compte no només els 

terminis de conservació dels documents, sinó també els “criteris d’accés que 

s’estableixen a les Ordres del Departament de Cultura que aproven les Taules d’Accés 

i Avaluació Documental.” Concretament proposava addicionar el següent text (en 

cursiva): 

 

1. La resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública ha 

d’indicar, si és procedent, el moment a partir del qual la informació deixarà d’estar 

afectada per l’aplicació de límits.  

A aquests efectes, l’òrgan competent per resoldre ha de tenir en compte els 

terminis de conservació dels documents i els criteris d’accés que s’estableixen a 

les Taules d’Accés i Avaluació Documental, que s’aproven mitjançant ordre del 

titular del departament competent en matèria de cultura. que estableixi la 

Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. 

Aquesta Secretaria comparteix la necessitat d’aclarir que la ponderació entre l’interès 

en accedir a una informació i altres drets i interessos en joc, que correspon fer en cada 

cas  per resoldre una sol·licitud d’accés, no pot ignorar el valor jurídic de les Taules 

d’Accés i Avaluació documental (TAAD), regulades per la Llei 10/2001, de 13 de juliol, 

d'arxius i documents, i pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i 

tria de documents, que s’aproven mitjançant Ordre del titular del departament 

competent en matèria de cultura.  

 

Tanmateix, convé fer dues puntualitzacions o precisions: 

 

1. D’una banda, recordar que la redacció inicial de l’art. 34.4 de la Llei 10/2001, no 

vigent actualment, perquè fou eliminat per la Llei 20/2015, establia que corresponia 

a la CNAATD  la funció d’ “establir criteris sobre l’aplicació de la normativa que 

regeix l’accés als documents públics.” Arran d’aquesta modificació legal , 
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l’actualment vigent art. 19.2 a) de la Llei 10/2001 preveu, en canvi, que la Comissió 

nacional d’accés, avaluació i tria documental (CNAATD) “estableix criteris sobre 

l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents públics, en coordinació 

amb la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades, d'acord amb el que estableix la disposició 

addicional sisena de la Llei 19/2014.” 

 

Actualment, cal recórrer a l’article 10.1 del Decret 13/2008 citat per tenir en compte 

quin és el contingut que han de tenir les TAAD en relació a les sèries documentals 

avaluades: “Les taules d'avaluació i accés documental s'apliquen a la 

documentació pública i determinen, per a cada sèrie documental, el termini de 

conservació i els criteris sobre l'aplicació de la normativa que regeix l'accés als 

documents.” 

 

La GAIP, tant en el seu Dictamen 1/2016, com en els Informes GAIP 1/2016, 

1/2017, 2/2018 i 1/2019, sobre projectes d’ordre per la quals s’aproven, es 

modifiquen i es deroguen TAAD, ha deixat clar el seu posicionament, relatiu a 

“interpretar el règim d’accés que s’estableix a les taules (...), com unes 

orientacions generals per als gestors documentals del règim d’accés d’una 

determinada sèrie documental”, entenent que l’establiment d’aquests criteris 

generals no evita que sigui absolutament necessari, per exigència de la mateixa 

Llei 19/2014, l’anàlisi cas per cas, davant de cada petició o sol·licitud en funció 

dels límits aplicables i la resolució expressa per l’òrgan competent. Per tant, 

d’acord amb aquesta doctrina  ela GAIP, “les consideracions sobre l’accés que 

preveuen les taules no es poden considerar com la determinació d’un règim 

d’accés aplicable sinó com un instrument orientatiu per als gestors documentals o 

les persones que han de resoldre una petició d’accés a informació pública.”, de tal 

forma que les TAAD “s’han de considerar exclusivament com unes guies i no 

poden tenir per tant, naturalesa de determinació general.” 

 

De tot l’anterior, aquest Secretaria entén necessari que el Projecte de decret, faci 

expressa referència a què, als efectes de la ponderació, l’òrgan competent per 

resoldre les sol·licituds d’accés, tingui en compte les Taules d’Accés i Avaluació 

Documental, que s’aproven mitjançant ordre del titular del departament competent 

en matèria de cultura.  

 

I, a aquests efectes, d’acord amb l’estimació parcial de l’aportació tramesa per la 

CNAATD en el tràmit d’audiència, i aprofitant que la GAIP ha proposat ara introduir 

un nou apartat (primer) en l’article 54, s’hi introdueix un darrer paràgraf en aquest 

nou apartat (1r) de l’article 54, en els termes que s’ha valorat i descrit més amunt 

(“Addició d’un nou apartat” en l’article 54.): 

 



 

201 
 

“En la ponderació, l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’accés ha de 

tenir en compte, entre d’altres, les Taules d’Accés i Avaluació Documental 

aprovades mitjançant ordre del titular del departament competent en matèria de 

cultura.” 

 

2. De l’altra, també és cert que, d’acord amb el que exposa la GAIP en el seu Informe 

emès en relació amb el Projecte de decret, no és oportú mantenir aquest segon 

paràgraf dins de l’article 54.1, tenint en compte que aquest article té per objecte 

garantir que en la resolució d’accés les Administracions tinguin present i apliquin 

l’eventual temporalitat dels límits que pugui establir una llei, atès que, d’acord amb 

l’art. 22.2 de la Llei 19/2014, “són temporals si així ho estableix la llei que els regula, 

i es mantenen mentre perduren les raons que en justifiquen l’aplicació”.  

 

Per tant, podem concloure que els terminis de conservació que pugui fixar la 

CNAATD determinaran la conservació (i destrucció, si escau) de la informació o 

dades (per un període, o de forma permanent, segons els cas), però res tenen a 

veure amb la temporalitat dels límits, que en el cas de ser establerta per una llei, 

determinarà que una informació sigui d’accés limitat durant un temps, i d’accés lliure 

a partir d’un cert moment.  

 

En aquets mateix sentit es pronuncia l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

(APDCAT), que en el seu informe relatiu a aquest Projecte de decret, considera 

que la inclusió d’aquest segon paràgraf “és un error “, perquè “la determinació del 

moment a partir del qual deixa de ser d’aplicació un límit no depèn del termini de 

conservació establert per la CNAATD (...), sinó del que estableixi la normativa 

aplicable”, per la qual cosa aquest paràgraf del Projecte “resulta contrari al que 

estableix l’article 22.2” de la Llei 19/2014. 

 

Per tant, s’elimina el segon paràgraf d’aquest apartat (fins ara 1r, però que passa a 

ser el 2n apartat) de l’article: 

 

12. La resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública ha d’indicar, si és 

procedent, el moment a partir del qual la informació deixarà d’estar afectada per 

l’aplicació de límits.  

 

A aquests efectes, l’òrgan competent per resoldre ha de tenir en compte els terminis 

de conservació dels documents que estableixi la Comissió Nacional d’Accés, 

Avaluació i Tria Documental.  

 

Altra cosa ben diferent, com diu la GAIP, és que la CNAATD, entre les funcions que 

té encomanades, sigui cridada a determinar el termini de conservació de la 

documentació i que, a aquest efecte, a l’hora d’elaborar les TAAD, també hagi de 
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tenir en compte, tant els límits aplicables, com la seva temporalitat, si escau, així 

com el valor informatiu que un document té en termes de transparència. 

 

Tanmateix, no podem acollir aquesta pretensió proposada per la GAIP, d’introduir 

en aquets sentit un nou paràgraf amb el següent text: “Les Taules d’Accés i 

Avaluació Documental han de tenir en compte l’aplicació dels límits legals a l’accés, 

així com el seu caràcter temporal quan aquest sigui establert per llei, amb la finalitat 

de garantir que la documentació es conservi i pugui ser consultada quan aquest 

límit temporal deixi de ser aplicable.”, atès que aquesta Secretaria de 

Transparència i Govern Obert no té les competències suficients i necessàries per 

poder determinar obligacions a imposar a la CNAATD en relació amb les TAAD, la 

qual cosa correspondria, en tot cas, al Departament de Cultura. 

 

Modificació de l’apartat 2n 

 

La GAIP proposa afegir un incís final en aquest precepte, que preveu que en cas que 

un informe motivi l’aplicació d’un límit, l’informe s’ha de publicar activament. 

 

(i) Concretament la GAIP proposa afegir una previsió semblant però respecte dels 

límits quan són aplicables a informació de publicitat activa: Si (el límit) afecta a 

informació objecte de publicitat activa, l’informe es publicarà, a més, en l’espai 

web on sistemàticament hauria de publicar-se aquella informació;  

 

(ii) A més, proposa preveure que “si l’informe justifica la desestimació total o parcial 

d’una sol·licitud d’informació, es difondrà juntament amb la resolució 

desestimatòria de l’accés que s’hi empara.” 

 

Estimació en essència de l’aportació.   

 

(i) Pel que fa al primer incís, tot i estar d’acord amb el parer i criteri de la GAIP, 

aquesta Secretaria entén que aquest article 54.2 del projecte no és l’adient per 

a incloure aquesta nova previsió, perquè el que regula aquest article (de fet tot 

el Títol III), és el dret d’accés, no la publicitat activa. 

 

Per tant, es modifiquen els articles 11.6 i 25.6 del Projecte de decret (que amb 

els canvis introduït, entre ells l’estimació de l’aportació 1.7 del Síndic de 

Greuges en el tràmit d’audiència del Projecte passen a ser els articles 11.9 i 

25.9) , que queden redactats com segueix: 

 

9. Els límits aplicables a les obligacions de transparència activa són els 

mateixos que el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, estableix per 

al dret a l’accés a la informació pública.  
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Especialment la publicitat de dades referents a persones físiques pot 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. 

 

En els casos en els quals l’aplicació d’un límit estigui motivada explícitament en 

un informe, aquest s’ha de publicar en el lloc que ocuparia la informació que es 

deixa de publicar en virtut de l’aplicació del límit. 

 

(ii) S’afegeix la proposta de la GAIP, tot i que amb modificacions, a l’article 54.2 

(que passa a ser l’art. 54.3), i que queda redactat com segueix: 

 

23. Quan En els casos en els quals la desestimació total o parcial d’una 

sol·licitud d’accés es fonamenti en l’aplicació d’un límit es trobi motivada 

explícitament en un informe, aquest s’ha de fer públic de forma activa juntament 

amb la resolució desestimatòria de l’accés. aquest informe. 

 

Modificació de l’apartat 3r 

 

En aquest apartat es preveu la possibilitat de donar accés parcial a la informació, quan 

l’aplicació del límit afecti una part de la informació. 

 

Atès que aquest objecte ja ha estat tractat en el nou (primer) apartat addicionat a 

l’article 54 del Projecte, d’acord amb l’estimació de l’aportació anterior de la GAIP, perd 

sentit que es reiteri en aquest apartat tercer. 

 

D’acord amb això, la GAIP proposa modificar aquest art. 54.3 del Projecte de decret, 

per tal de modificar el seu objecte en el sentit de preveure una referència semblant, 

però en relació amb la publicitat activa (addició proposada, en cursiva): 

 

“3. En virtut dels principis de proporcionalitat i d’accés parcial, en els casos en els quals 

sigui d’aplicació un límit a informació que, d’acord amb els articles 9 a 15 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, s’ha de publicar en el portal de transparència, s’hi 

difondrà aquella informació sol·licitada en un resum, extracte o llistat sempre que la 

protecció de l’interès o del bé jurídic tutelat pel límit ho permeti. 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

Tot i compartir el parer de la GAIP, atès que es tracta d’una previsió relativa a 

continguts d’informació a publicar activament, s’addiciona aquesta previsió (tot i que 

amb matisis d’estil) als articles 11.6 i 25.6 del Projecte de decret (que de fet, amb les 
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modificacions introduïdes passen a ser els articles 11.9 i 25.9), que queden redactats 

com segueix: 

 

79. Els límits aplicables a les obligacions de transparència activa són els 

mateixos que el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, estableix per 

al dret a l’accés a la informació pública.  

 

Especialment la publicitat de dades referents a persones físiques pot 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. 

 

En els casos en els quals l’aplicació d’un límit estigui motivada explícitament en 

un informe, aquest ha de publicat en el lloc que ocuparia la informació que es 

deixa de publicar en virtut de l’aplicació del límit. 

 

En virtut dels principis de proporcionalitat i d’accés parcial, quan l’aplicació d’un 

límit afecti només una part de la informació que s’ha de publicar, s’ha de 

difondre la informació sol·licitada en un resum, extracte o llistat, sempre que la 

protecció de l’interès o del bé jurídic tutelat pel límit ho permeti. 

 

En conseqüència, queda eliminat l’apartat 3r de l’article 54 (la numeració de la resta 

d’apartats s’ha de modificar): 

 

3. En virtut dels principis de proporcionalitat i d’accés parcial, en els casos en 

els quals sigui d’aplicació un límit s’ha de donar accés a la informació 

sol·licitada en un resum, extracte o llistat, sempre que la protecció de l’interès 

o del bé jurídic tutelat pel límit aplicable ho permeti. 

 

Modificació de l’apartat 4r 

 

Pel que fa al límit e la seguretat pública, la GAIP exposa que (i) el Reglament no pot 

introduir elements de ponderació discrecional en mans de l’Administració ni ampliar 

l’exigència de dany en el bé jurídic protegit a supòsits hipotètics i conceptes jurídics 

indeterminats (“que pugui causar alarma social...”); i (ii) que la referència a la limitació 

de la informació que pugui perjudicar la investigació o la sanció d’infraccions penals, 

administratives o disciplinàries té un encaix específic en l’article 21.1.b) i per tant, 

resulta incongruent introduir-la com a criteri d’aplicació del límit de l’article 21.1.a 

(seguretat pública).” 

 

Per tant, proposa substituir el text actual del precepte: 
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4. Als efectes del que preveu la lletra a) de l’article 21.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’entén que l’accés a la informació pública perjudica la seguretat pública 

quan concorri, entre d’altres, alguna de les circumstàncies següents: 

 

a) Quan l’accés a la informació posi o pugui posar en una situació de risc tangible la 

seguretat o integritat personal, física, jurídica o patrimonial de les persones, o generi o 

pugui generar alarma social o alteració de la convivència ciutadana o de l’ordre públic. 

 

b) Quan l’accés a la informació posi o pugui posar en una situació de perill les persones 

membres de les forces i cossos de seguretat o dels cossos d’emergències, o suposi o 

pugui suposar un obstacle, entrebanc o perjudici per al correcte exercici de llurs 

funcions. 

 

c) Quan l’accés a la informació pugui impedir, dificultar o causar un perjudici a l’eficàcia 

de les actuacions destinades a la prevenció, evitació o repressió de conductes o 

situacions que posin o puguin posar en risc o en perill la seguretat o integritat de 

persones, o que generin o puguin generar alarma social o alteració de la convivència 

ciutadana o de l’ordre públic. 

 

... pel text següent que proposa, que ve a ser un resum del text anterior: 

 

4. Per a la ponderació de l’aplicació del límit relatiu a la seguretat pública tant en la 

informació que ha de ser objecte de publicitat activa com en el marc d’un procediment 

d’accés a la informació en tindrà en compte com a elements de valoració casuística el 

rics tangible i directe per a la seguretat o integritat de les persones i del seu patrimoni 

o l’afectació de la convivència ciutadana i l’ordre públic, l’afectació de la seguretat dels 

membres del cos policial o el dany directe sobre la investigació policial.” 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

L’actual text d’aquest article del Projecte fou redactat seguint les indicacions i 

propostes efectuades pel Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament 

d’Interior i per la divisió d’Avaluació de Serveis dels Mossos d’Esquadra en la primera 

consulta interdepartamental del Projecte de decret, el mes d’octubre de 2018.  

 

En les seves propostes, es demanava afegir un nou apartat a l’article amb el 

desenvolupament de l’abast i significació del límit de la seguretat pública, amb el 

següent text: 

 

 “2. Als efectes del que preveu la lletra a) de l’article 21.1 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, s’entén que l’accés a la informació pública perjudica la 
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seguretat pública quan concorri, entre d’altres, alguna de les circumstàncies 

següents: 

 

a) Quan pugui posar en perill la seguretat dels membres de les forces i cossos 

de seguretat o la dels membres dels cossos d’emergències, en les seves 

actuacions professionals o en la seva vida personal. 

b) Quan pugui facilitar la identificació de les persones implicades en les 

actuacions policials o d’emergència com a víctimes, testimonis o agents de 

l’autoritat.  

c) Quan afecti a dades d’investigacions o procediments administratius en curs 

o a informació susceptible de veure’s modificada a curt termini.   

d) Quan la difusió de les dades pugui evitar o dificultar la prevenció de fets 

delictius o facilitar-ne la seva comissió,  distorsionar la percepció de seguretat 

o provocar alarma social injustificada.” 

 

En la valoració de les aportacions la Secretaria de Transparència i Govern Obert va 

proposar incloure l’apartat en la major part del contingut que es proposava, tot 

justificant algun dels canvis que finalment han donat lloc a la redacció actual de l’article 

que ara es sotmet a audiència i informació pública. 

 

- Va desestimar-se incorporar la referència a la facilitació de la identificació de 

les persones implicades en les actuacions policials o d’emergència com a 

víctimes, testimonis o agents de l’autoritat, principalment perquè aquesta 

circumstància queda circumscrita a l’existència en la informació sol·licitada de 

dades personals identificatives de persones que ostenten una participació o 

relació directa amb investigacions policials o d’emergència (per llur condició de 

presumptes víctimes, testimonis o agents de l’autoritat, entre d’altres), la qual 

cosa ja és prevista als articles 23 i 24 de la Llei 19/2014.  

 

- També va destesimar-se, per les mateixes raons que ara esgrimeix la GAIP, 

incorporar la previsió relativa a “Quan afecti a dades d’investigacions o 

procediments administratius en curs o a informació susceptible de veure’s 

modificada a curt termini. “, que “es refereix a l’accés a informació objecte de 

tutela en l’article 21.1 b) de la Llei 19/2014 ( –perjudici per a la investigació o 

sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries-), per la qual 

cosa seria redundant la seva inclusió i, per tant, convé desestimar-la.” 

 

- En canvi, va estimar-se atendre en essència l’aportació referent al supòsit 

“Quan la difusió de les dades pugui evitar o dificultar la prevenció de fets delictius 

o facilitar-ne la seva comissió, distorsionar la percepció de seguretat o provocar 

alarma social injustificada.” amb la redacció de la lletra c) de l’actual text de 

l’article 54.4 del Projecte, que amplia el seu objecte, que no pot quedar reduït a 
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la prevenció o comissió de fets delictius, entesos aquests com a fets de 

naturalesa o rellevància penal, perquè el bé jurídic de la seguretat pública va molt 

més enllà i abasta altres possibles vulneracions de l’ordenament jurídic, així com 

situacions en les quals, com s’ha dit, es pugui posar la integritat de les persones 

en una situació de risc o perill. 

 

La inclusió d’aquesta lletra c) de l’article 54.4 del Projecte, per tant, no 

necessàriament s’ha de reconduir al límit previst a l’art. 21.2 b) de la Llei 19/2014 

(investigació i sanció d’infraccions), ans el contrari, la prevenció, evitació 

repressió de conductes que posin en risc la seguretat o integritat de persones  va 

més enllà de la sanció d’infraccions, des del moment en què és directament 

relacionada (i derivada) de les mesures i continguts dels Plans de seguretat de 

les forces i cossos de seguretat. 

 

Per tant, i a mode de conclusió, cal dir que la redacció actual de l’article obeeix a les 

aportacions rebudes del Departament d’Interior i, foren incorporades en la seva major 

part arran de la seva valoració per part d’aquesta Secretaria, per la qual cosa entenem 

que cal mantenir el contingut del precepte. 

 

Modificació de l’apartat 5è 

 

La GAIP, en relació a aquest precepte sobre el límit de la investigació o sanció 

d’infraccions, proposa eliminar la referència “entre d’altres”, per resultar injustificat, 

obert i indeterminat. 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

Des de la Secretaria e Transparència i Govern Obert no entenem oportú eliminar 

l’expressió referida, en la mesura que la recent doctrina jurisprudencial al respecte pot 

evolucionar i preveure continguts i criteris d’aplicació diferents als que cal seguir 

actualment. 

 

Eliminació de l’apartat 7è  

 

La GAIP exposa que “entendre que, en qualsevol cas, les dades del procés d’admissió 

d’alumnes o de la composició social dels centres escolars afavoreix la segregació 

escolar i, per tant, és afectat pel límit de la protecció dels menors d’edat, és una 

suposició molt qüestionable, ja que és igualment defensable que la difusió d’aquestes 

mateixes dades serveixi a la protecció dels drets dels menors d’edat en determinats 

casos; per tant, aquesta previsió comporta un desenvolupament esbiaixat del límit que 

només és admissible si es fa per llei, doncs no es pot descartar que en els casos 

concrets, que és quan s’ha de decidir l’aplicació del límit, es pugui acreditar 

precisament que el millor per als menors d’edat afectats, en aquell cas, pugui ser la 
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difusió d’aquestes dades. Per tant, el redactat resulta limitatiu del dret d’accés i contrari 

a la llei, en predeterminar el sentit de la ponderació, i és necessari eliminar-lo.” 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

D’acord amb el Pacte contra la Segregació Escolar emès pel Síndic de Greuges, el 

Departament d’Educació i més d’un centenar d’ajuntaments i agents de la comunitat 

educativa, han posat de relleu la necessitat de prohibir de manera explícita la difusió 

(activa i a petició de tercers) dels resultats de les proves d’avaluació desagregada per 

centre i per alumne, i la prohibició explícita de difusió (activa i a petició de tercers) 

d’altres informacions sensibles del centre a efectes de la lluita contra la segregació 

escolar (composició socials, etc.)  

 

El posicionament del Síndic de Greuges de Catalunya també és contrari a donar dades 

desagregades de resultats de centres o de la seva composició social amb la 

identificació del nom del centre, atès que s’ha demostrat que contribueix a debilitar la 

demanda dels centres amb una composició social desfavorida i a incrementar el risc 

de segregació escolar, que té efectes provats sobre el rendiment de l’alumnat. Així en 

l’actuació d’ofici AO-00231/2018 (adjunt) el Síndic defensa la necessitat de fer 

compatible el dret a la informació pública amb el dret a la protecció dels infants, que 

també preveu l’art. 21.1.e) de la LTAIPBG, amb el dret a l’educació en igualtat 

d’oportunitats, i recomana evitar els efectes d’una eventual segregació escolar amb la 

informació anonimitzada per centre, fet que evitaria una possible estigmatització del 

centre sense afectar el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, cosa que no resulta 

possible quan les dades sol·licitades fan referència a un únic centre. 

 

Departament d’Educació sempre ha estat el d’intentar conciliar el dret a la informació 

amb la protecció dels menors, entenent que la segregació escolar va en detriment de 

la igualtat d’oportunitats dels menors al sistema educatiu equitatiu a què els atorga dret 

la Llei 12/2009, d’educació, i que el fet de facilitar informació pública a nivell de centres 

permet fer llistes o rànquings de centres que afavoreixin la segregació. D’acord amb 

l’anterior, el Departament ha aprovat la Instrucció 2/2019 - Document de Política de 

Transparència, pel qual  s’estableix que el Servei d’Educació de Catalunya, que es 

regeix pels principis d’equitat, inclusió educativa i foment de la cohesió social, no  

facilitarà les dades dels centres educatius relacionades amb la segregació escolar, 

perquè s’ha comprovat que fer-ne difusió comporta un perjudici greu per als drets dels 

infants, com ve recollit en les limitacions de l’article 21.1.e) de la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

Per tant, aquesta Secretaria entén justificat mantenir el precepte objecte d’al·legació 

per part de la GAIP, tot i que amb una major concreció, i a aquests efectes ens remetem 

a la modificació estimada en l’aportació 2.23 emesa per en el tràmit d’Audiència 

d’aquest Projecte de decret, en què l’Oficina Antifrau va manifestar la seva opinió en 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6058/Pacte%20segregacio%20escolar%202018_definitiu.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCDepartament/Transparencia/Politica_transparencia_educacio.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCDepartament/Transparencia/Politica_transparencia_educacio.pdf
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relació a què quan el precepte defineix la segregació escolar en relació amb la 

informació relativa al “procés d’admissió de l’alumnat”, és excessivament genèric. 

 

El precepte, doncs, queda redactat amb el següent text, tal i com es va indicar (en 

cursiva, les modificacions): 

 

Als efectes de la lletra e) de l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i 

específicament en l’àmbit educatiu, s’entén que l’accés a la informació pública pot 

perjudicar els drets dels menors d’edat en la mesura en què, entre d’altres 

supòsits,  pugui afavorir la segregació escolar. S’entén que afavoreix la segregació 

escolar l’accés als resultats de les proves d’avaluació desagregades per nom del 

centre; a les dades relatives a la composició social i econòmica del centre; o a les 

dades relatives al procés d’admissió de l’alumnat que puguin derivar en una relació 

ordenada de les preferències de la demanda a nivell de centre. 

 

32. Article 55.1 

 

1. Als efectes del que preveu l’article 23 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

les excepcions a la denegació de l’accés a informació que contingui dades 

especialment protegides han d’emparar-se en el règim vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal. 

 

Se’n proposa una modificació de redactat en dos sentits: 

 

 Eliminar la remissió a la normativa de protecció de dades: ”atès que no 

s’entén a quines excepcions es refereix.” i que “l’article 23 LTAIPBG és 

taxatiu en determinar l’exclusió de l’accés tret que s’aporti el 

consentiment.”, es considera que “resulta innecessari remetre a la 

legislació de protecció de dades per interpretar i desplegar un precepte de 

la llei de transparència prou clar.” 

 

 Alhora, es proposa determinar la forma en què cal acreditar el 

consentiment. 

 

Estimació en essència de l’aportació. Es modifica el precepte, que queda redactat 

com segueix: 

 

1. Als efectes del que preveu l’article 23 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

les excepcions a la denegació de l’accés a informació que contingui dades 

especialment protegides han d’emparar-se en el règim vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal correspon a la persona sol·licitant aportar 

el consentiment exprés i escrit de les persones titulars de les dades personals 

afectades per l’accés sol·licitat. Les Administracions públiques poden donar 
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trasllat de la sol·licitud i del consentiment a la persona titular de les dades amb la 

finalitat d’acreditar el consentiment escrit aportat, en cas de dubte de la seva 

veracitat. 

 

33. Article 55.2 

 

La GAIP (p. 6) proposa que en el moment d’iniciar la prestació de serveis a les 

administracions o al sector públic, les persones contractades o nomenades (servidors 

públics) hagin de ser informades formalment de què les seves dades personals 

(merament identificatives), en el marc de la relació jurídica que tenen amb 

l’administració o amb el sector públic (llevat de les que siguin especialment protegides), 

poden ser cedides si són sol·licitades en exercici del dret d’accés a la informació 

pública, amb l’advertiment d’ “acceptar que aquestes cessions es facin sense que se’ls 

faci prèviament el trasllat previ regulat per l’article 31 LTAIPBG, llevat que posin de 

manifest o l’administració o entitat pública en la que presten els seus serveis que la 

difusió de la seva identitat al servei públic pugui causar-los un perjudici singular per 

motius fonamentats”. 

 

Estimació de l’aportació. Es modifica el text del precepte en el sentit d’incloure un nou 

(segon) paràgraf en aquest article 55.2, en el sentit següent: 

 

 2. Als efectes del que preveu l’article 24.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, són 

dades personals merament identificatives les consistents en el nom i cognoms, el 

càrrec o lloc ocupat, cos i escala, les funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces, 

postal i electrònica, de contacte professional, referides a empleades i empleats públics, 

alts càrrecs i personal directiu del sector públic de les Administracions públiques. 

 

Als efectes de l’accés a aquestes dades personals merament identificatives, amb 

caràcter previ a l’inici de la prestació de serveis o ocupació del càrrec les 

Administracions públiques han d’informar a les seves empleades i empleats públics, 

alts càrrecs i personal directiu, que aquestes dades personals seves poden ser difoses 

o cedides en virtut de l’exercici del dret d’accés a la informació pública sense necessitat 

de donar-los el trasllat de la sol·licitud d’accés a què es refereixen els articles 31 de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, i 48 d’aquest Reglament. En la comunicació cal 

advertir-los dels drets a oposar-s’hi i a posar de manifest, de forma motivada, la 

prevalença del perjudici singular que la cessió pugui causar a les seves dades 

personals o altres drets constitucionalment protegits. 

 

34. Article 55.5 

 

Aquest precepte disposa, pel que fa al mandat contingut a la disposició addicional sisena 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió d’Accés, 
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Avaluació i Tria Documental han de reunir-se amb una periodicitat mínima anual per tal 

d’adoptar criteris d’aplicació homogènia i coordinada entre els règims de protecció de 

dades personals i d’accés a la informació pública. 

 

La GAIP, però, proposa suprimir-lo per dues raons: 

 

(i) Perquè, al seu parer,  “aquesta previsió legal de coordinació no implica, com 

interpreta el Projecte, que les tres parts hagin d’adoptar criteris conjuntament, sinó 

que cadascú en el seu respectiu àmbit d’actuació vetllarà per l’actuació coordinada” 

 

(ii) I perquè, el desplegament d’aquesta disposició addicional sisena (que ja ha estat 

desplegada al Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 

Informació Pública, en el seu article 56), “sistemàticament no correspon a aquest 

Projecte de decret, que expressament fixa en la seva Exposició de motius que 

desplega les previsions dels títols I a III de la Llei.” 

 

Estimació de l’aportació. S’elimina l’article 55.5: 

 

5. En compliment del mandat contingut a la disposició addicional sisena de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió d’Accés, Avaluació i 

Tria Documental han de reunir-se amb una periodicitat mínima anual per tal d’adoptar 

criteris d’aplicació homogènia i coordinada entre els règims de protecció de dades 

personals i d’accés a la informació pública. 

 

35. Article 56.3 (segon paràgraf) 

 

Pel que fa  a la possibilitat de prorrogar el termini per resoldre, l’art. 33.2 de la Llei 

19/2014 empara la facultat en “si ho justifiquen el volum o la complexitat de la 

informació requerida”. 

 

L’article 56.3, al segon paràgraf, té l’objecte de concretar aquests motius d’empara i a 

aquest efecte es remet a la concurrència d’alguna de les circumstàncies (“indicis”) que 

d’acord amb l’art. 51 del Projecte emparen una complexitat en l’elaboració de la 

informació sol·licitada, però sense arribar a l’extrem que la causa d’inadmissió per 

aquest motiu sigui apreciada, perquè, tot i les dificultats, “es prevegi dictar resolució 

dins del termini prorrogat”.  

 

La GAIP proposa eliminar la referència al motiu de pròrroga i a la remissió a l’art. 51, 

perquè “La pròrroga del termini de resolució s’ha de motivar en la dificultat de resoldre 

(afectació de tercers, ponderació de límits, identificació o localització de la informació 

que es sol·licita i anàlisi del seu contingut per copsar si hi concorren límits... ) per 
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qualsevol tasca prèvia a la determinació del sentit que haurà de tenir la resolució de la 

sol·licitud”: 

 

L’acord de pròrroga, que ha de ser dictat i comunicat a les persones interessades 

abans del transcurs del termini inicial per resoldre i comunicat a les persones 

interessades, ha d’estar motivat en alguna de les circumstàncies referides a l’apartat 

primer de l’article 51 d’aquest Reglament, sempre que, tot i la concurrència d’alguna 

d’aquestes circumstàncies, es prevegi dictar resolució dins del termini prorrogat.” 

 

Estimació en part de l’aportació. 

 

L’objecte del precepte al·ludeix als casos en què, tot i la complexitat o dificultats per 

resoldre, es preveu que ampliant el termini per fer-ho, es podrà donar compliment al 

deure de resoldre. 

 

Entenem doncs que probablement la remissió a la causa d’inadmissió desenvolupada 

a l’article 51 del Projecte de decret no és encertada, perquè pot generar confusió 

interpretativa, per la qual cosa es comparteix el criteri de la GAIP d’eliminar-la.  

 

Tanmateix, però, i en la línia que argumenta la GAIP, entenem que és necessari que 

el Projecte, en aquets punt, faci l’esforç de concretar la previsió legal, és a dir, els 

casos en què podem entendre que “el volum o complexitat de la informació requerida” 

pot justificar una decisió de pròrroga. 

  

Per això, es modifica l’apartat 3r de l’article, en el sentit següent: 

 

3. Als efectes del que preveu l’article 33.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, la 

unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques pot 

acordar la pròrroga del termini inicial per resoldre la sol·licitud per un termini màxim de 

quinze dies naturals addicionals. 

 

L’acord de pròrroga, que ha de ser dictat i notificat a les persones interessades abans 

del transcurs del termini inicial per resoldre i comunicat a les persones interessades i 

ha s’ha de motivar en l’elevat volum o complexitat que comporti l’elaboració o obtenció 

de la informació, o en l’especial dificultat en el compliment de les tasques de tramitació, 

anàlisi i ponderació prèvies a la resolució de la sol·licitud d’accés., sempre que en 

alguna de les circumstàncies referides a l’apartat primer de l’article 51 d’aquest 

Reglament, sempre que, tot i la concurrència d’alguna d’aquestes circumstàncies, es 

prevegi dictar resolució dins del termini prorrogat. 

 

36. Article 56.4 
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La GAIP en fa dues propostes de modificació del precepte, relatiu al contingut que han 

d’incloure les resolucions: 

 

(i) Modificar la lletra a) (indicació d’un peu de recurs), en el sentit de traslladar dins 

d’aquesta lletra a), com a millora sistemàtica, el darrer paràgraf de l’article 56.4, 

precisament perquè té com a objecte indicar o explicar quins són els recursos 

possibles. 

 

(ii) Modificar la lletra c), relatiu a l’avís d’haver d’actuar d’acord amb la normativa 

de protecció de dades, si escau, en el sentit que en el precepte es prevegi que 

la resolució hagi de concretar, a més, en cada cas, quines obligacions 

assumeix la persona sol·licitant en relació amb les dades personals que es 

puguin contenir en la informació. Es proposa aquest afegitó (en cursiva): 

 

c) Un avís legal que estableixi l’obligació d’actuar d’acord amb la normativa de 

protecció de dades personals, si escau, que determinarà de forma clara i 

precisa les obligacions que adquireix la persona que ha sol·licitat la informació 

en relació amb les dades personals que s’hi conté i les limitacions concretes de 

difusió que deriven de la normativa de protecció de dades, si escau. 

 

Estimació de l’aportació. Es modifica l’apartat 4rt de l’article 56 d’acord amb els 

suggeriments e la GAIP, tot i que modificant lleugerament el tenor literal de l’afegitó 

proposat a la lletra c), en el sentit següent: 

 

4. Les resolucions de les sol·licituds d’accés, que en tot cas posen fi la via 

administrativa, han d’incloure, entre d’altres, els continguts següent: 

 

a) Un peu de recurs en què s’indiqui que la resolució posa fi a la via administrativa, 

així com els recursos que procedeixen, l’òrgan davant del qual han de presentar-

se i el termini per a interposar-los. 

 

Pel que fa a la informació relativa als recursos que procedeixen, amb caràcter 

general s’ha d’indicar la possibilitat d’interposar un recurs potestatiu de reposició, 

una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública o un recurs en via contenciosa administrativa, llevat en el cas de les 

resolucions dictades per societats públiques, fundacions del sector públic i 

consorcis, el peu de recurs de les quals ha d’indicar la possibilitat d’interposar una 

reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública o un recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

b) Les condicions i garanties d’ús aplicables a la informació pública reutilitzable, 

d’acord amb el que disposa l’article 60 d’aquest Reglament. 
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c) Un avís legal que estableixi l’obligació d’actuar d’acord amb la normativa de 

protecció de dades, si escau, i que determini de forma clara i precisa les 

obligacions que adquireix la persona sol·licitant en relació amb les dades 

personals que contingui la informació i les limitacions concretes de difusió que 

deriven de la normativa de protecció de dades. 

 

d) La identificació amb nom i cognoms de la persona o persones titulars del drets 

de propietat intel·lectual o industrial, si escau. 

 

e) El moment a partir del qual la informació deixarà d’estar afectada per l’aplicació 

de límits, si escau. 

 

Pel que fa a la informació relativa als recursos que procedeixen, amb caràcter 

general s’ha d’indicar la possibilitat d’interposar un recurs potestatiu de reposició, 

una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública o un recurs en via contenciosa administrativa, llevat en el cas de les 

resolucions dictades per societats públiques, fundacions del sector públic i 

consorcis, el peu de recurs de les quals ha d’indicar la possibilitat d’interposar una 

reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública o un recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

37. Nou article 56 bis 

 

La GAIP recomana, per ser convenient, incloure un nou article en el Projecte, que tingui 

per objecte les “Reclamacions en matèria de dret d’accés”, sota l’argumentari què 

“Resulta sistemàticament convenient reproduir i desplegar en aquest Reglament les 

obligacions de col·laboració i d’execució de les resolucions de la Comissió que es 

recullen tant en la llei com en el reglament de la Comissió. Igualment, resulta  adequat 

preveure la publicació de les resolucions estimatòries de reclamacions del dret 

d’accés”. 

 

A aquest efecte, proposa el redactat següent: 

 

Article 56 bis Reclamacions en matèria de dret d’accés 

 

1. Les Administracions atendran amb la màxima diligència i, en tot cas, dins del termini 

de quinze dies des que li ha estat notificada la reclamació davant de la Comissió de 

Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, el requeriment que li faci aquest 

òrgan de garantia de remetre-li l’expedient relatiu a la sol·licitud d’informació que és 

objecte de reclamació, l’informe jurídic que reculli el seu posicionament, i la 

identificació de les terceres persones afectades, si n’hi ha. 

 



 

215 
 

2. Les Administracions han de col·laborar amb la GAIP en el trasllat de la reclamació 

a les terceres persones afectades sempre que li ho requereixin. La cessió de les dades 

personals d’aquestes terceres persones queda legitimada per la finalitat del 

procediment, per bé que la Comissió no les desvetllarà si les terceres persones 

afectades ho sol·liciten. Quan li ho sol·liciti la Comissió, l’Administració realitzarà el 

trasllat de la reclamació per compte i li en retrà comptes. 

 

3. La manca de col·laboració d’un subjecte obligat amb la Comissió de Garantia del 

Dret d’Accés a la Informació Pública no impedeix que aquest òrgan de garantia continuï 

amb el procediment de reclamació fins a la seva Resolució, que l’obligarà i tindrà 

caràcter executiu igualment, sens perjudici de les responsabilitats que puguin ser-li 

exigides per aquest entorpiment o dilació del procediment. 

 

4. El subjectes obligats a lliurar informació per una resolució la Comissió de Garantia 

del Dret d’Accés a la Informació Pública han de comunicar-li puntualment les 

actuacions dutes a terme en execució d’aquella Resolució. En tot cas, quan davant de 

la queixa de la persona reclamant la Comissió requereixi que s’informi dels motius de 

l’incompliment i de la previsió de lliurament de la informació, el subjecte obligat atendrà 

el requeriment dins del termini de deu dies. La desatenció d’aquest requeriment donarà 

lloc a l’exigència de responsabilitats d’acord amb l’article 43.3 de la llei i pot ser 

sancionat com a una infracció molt greu en relació amb el dret d’accés a la informació 

pública d’acord amb l’article 77.2.b 

 

5. Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 

estimatòries de les reclamacions han de ser publicades al respectiu portal de 

transparència. També s’han de difondre els requeriments de compliment o les peticions 

d’incoació de procediment sancionador que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 

a la Informació Pública adreci als subjectes obligats, d’acord amb l’apartat anterior.” 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

Tant les previsions relatives al deure de col·laboració de les Administracions amb la 

GAIP com el deure de publicar activament les resolucions de les reclamacions i el 

règim sancionador, tal i com reconeix la GAIP, ja es troben previstos i regulats per 

l’ordenament jurídic, tant als articles 43 i 44 i 77 de la Llei 19/2014, com, especialment, 

en el Reglament de la GAIP (Decret  111/2017, de 18 de juliol, articles 6.04 i 34.1 bis, 

principalment) 

 

Per tant, en la línia argumental que aquesta Secretaria ha vingut fonamentant les seves 

valoracions, convé tenir present que no és objecte del Projecte de decret reiterar o 

redundar en obligacions i previsions normatives ja establertes en l’ordenament jurídic. 
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D’altra banda, tot i que l’objecte de desenvolupament del Projecte de decret ho són els 

Títols II i III de la Llei 19/2014, no es preveu com objecte d’aquest Projecte un 

desenvolupament normatiu específic de la GAIP ni de la reclamació que pot interposar-

se davant d’aquest organisme,  tenint en compte que la mateixa Llei 19/2014, a la 

Disposició Final 3a, preveu, en el punt 4rt, un mandat específic al Govern per aprovar 

el reglament de la GAIP, de forma diferenciada del mandat genèric (contingut a 

l’apartat 1r), pel qual s’autoritza el Govern a “dictar les disposicions que calguin per a 

desplegar i aplicar” la Llei 19/2014. 

 

Sumat a l’anterior, cal apuntar que estimar les aportacions de la GAIP en aquest extrem 

suposaria incomplir el procediment específic d’elaboració normativa que estableix 

l’article 41.2 de la Llei 19/2014 en relació amb la regulació de l’organització i 

funcionament de la GAIP. 

 

És clar doncs que l’objecte d’aquest Projecte de decret ha de ser desenvolupar les 

obligacions de publicitat activa i el procediment específic per a exercir el dret subjectiu 

que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública. Per tant, la regulació 

d’aspectes referents a les vies impugnatòries que poden ser exercides o interposades 

davant una estimació o desestimació de dret d’accés, especialment la reclamació 

especial davant la GAIP, haurien de quedar al marge d’aquest Projecte de decret.  

 

Per tal de fer més explícita aquesta exclusió del seu objecte, es proposen però les 

següents modificacions, de tal forma que quedi exclòs del desenvolupament 

reglamentari el Capítol IV del Títol III de la Llei 19/2014 (relatiu a les “Garanties del dret 

d’accés a la informació pública”): 

- Modificació de la memòria general  que acompanya el Projecte, que 

reculli aquesta exclusió 

 

- Modificació de l’11è paràgraf del Preàmbul del Projecte de Decret, que 

queda redactat com segueix: 

Aquest decret desenvolupa de forma parcial la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, concretament, els títols I i II, i els capítols I, II i III del Títol a 

III, referents a les disposicions generals, les disposicions sobre 

transparència i les disposicions sobre dret d’accés a la informació 

pública. Resta fora per tant de l’objecte d’aquest decret el 

desenvolupament del règim de garanties del dret d’accés a la informació 

pública previst al Capítol IV del Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre. El decret s’estructura seguint l’ordre dels títols esmentats.  

 

- Modificació de l’article 1 del Projecte, que passa a ser redactat com 

segueix: 
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Aquest Reglament té per objecte el desenvolupament dels Títols I i II i 

dels capítols I, II i III del Títol a III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord 

amb l’habilitació continguda a l’apartat primer de la disposició final 

tercera de la Llei esmentada.  

 

38. Article 57. Nou apartat 5è (adició) 

 

La GAIP, a la pàg. 15 del seu escrit d’aportacions, recomana “valorar la possibilitat de 

preveure específicament en algun dels preceptes relatius a definir la informació pública 

o les causes d’inadmissibilitat la previsió específica de què el dret d’accés a la 

informació pública no empara el dret a obtenir certificats, compulses o indexacions 

d’expedients, que s’hagin de fer expressament per atendre la sol·licitud.” 

 

Estimació en essència de l’aportació. Aquesta recomanació té empara en nombrosa 

doctrina de la GAIP (vegi’s R.167/2017 R. 363/2017, R. 25/2018, R. 227/2017, entre 

d’altres). A més, d’acord amb el Dictamen 1/2016, el dret d’accés tampoc concedeix la 

facultat de sol·licitar una traducció de la informació a la que es tingui accés. 

 

Per tat, entenem necessari incloure un precepte que se’n faci ressò expressament i ho 

positivitzi: 

 

5. Amb caràcter general i tret que la protecció de drets i interessos de terceres 

persones ho justifiqui, el dret d’accés a la informació pública inclou el dret a obtenir 

còpies o reproduccions de la informació sol·licitada a la qual es tingui dret a accedir.  

 

No obstant això, el dret d’accés no empara el dret a obtenir certificats, còpies 

autèntiques, indexacions d’expedients ni traduccions de documents si l’Administració 

els ha d’elaborar expressament per atendre una petició explícita de la persona 

sol·licitant amb aquest objecte. En aquests casos, en els quals l’objecte de la petició 

excedeix del concepte d’informació pública, cal resoldre i notificar la inadmissió de la 

petició. 

 

39. Article 57.6  

 

La GAIP (p. 13), proposa incloure en l’articulat el Projecte aquest nou precepte:  

 

Per al cas que l’accés en el format sol·licitat estigui subjecte a una taxa per expedició 

de còpia o transposició de format, les Administracions públiques ho advertiran i en 

donaran un import aproximat abans d’elaborar les còpies, i podrà condicionar el 

lliurament de la informació a l’abonament de la taxa. En tot cas, la taxa només podrà 

rescabalar del cost material de l’operació. 
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Estimació en essència de l’aportació. 

 

Aquesta nova previsió es proposava com a part integrant d’un nou article relatiu a 

requisits de la sol·licitud, proposat també al seu torn per la GAIP. 

 

Tanmateix, entenem més adient plantejar-ho en l’article 57.6 del Projecte, que 

precisament ja té per objecte el cobrament de taxes pels cost de les còpies i 

transposició de formats.  

 

Per aquest motiu, es convé modificar l’actual text de l’art. 57.6 per tal de recollir, amb 

algunes variacions de redacció, la proposta de la GAIP. No s’incorpora la referència 

final proposada a què “la taxa només podrà rescabalar del cost material de l’operació.”, 

perquè ja ho prescriu així expressament l’article 37.2 de la Llei 19/2014, i no cal 

redundar-ho. 

 

6. Als efectes del que preveu l’article 37.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el 

cost de l’expedició de còpies i de la transposició a formats diferents de l’original es 

determina conforme el règim de taxes i preus públics vigent aplicable a cadascuna de 

les Administracions públiques. 

 

En la resolució de la sol·licitud d’accés, en la comunicació substitutòria prevista en 

l’article 58 d’aquest Reglament, o mitjançant una comunicació per al cas d’estimació 

presumpta de la sol·licitud d’accés, les Administracions públiques han d’informar la 

persona sol·licitant, amb caràcter previ a l’expedició de les còpies o a l’execució de la 

transposició de formats, tant del deure concret d’haver d’abonar la taxa corresponent, 

en el cas que decideixin exigir-la com a condició prèvia al lliurament de la informació, 

com del seu import aproximat. 

 

40. Article 58 

 

En relació amb aquest article, que regula el procediment simplificat (comunicació 

substitutòria de la resolució), la GAIP proposa modificar els apartats 1r i 3r: 

 

(i) Apartat 1r: Proposa canviar el redactat del supòsit de fet i de la regulació del 

procediment, i afegir un paràgraf amb una prohibició d’aplicar aquest procediment: 

 

1. D’acord amb l’article 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, quan en la 

tramitació de la sol·licitud d’accés no s’apreciï la concurrència de límits a l’accés ni 

de tercers afectats per l’accés, l’Administració podrà simplificar el procediment 

substituint la resolució estimatòria plena per una comunicació d’aquesta estimació 

a la què s’acompanyi la informació sol·licitada o s’indiqui de forma clara i precisa 

l’enllaç web on consultar-la. 
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Aquest procediment simplificat no podrà aplicar-se per al cas que la informació 

l’accés a la qual es comunica no satisfaci completament i sense restriccions la 

sol·licitud, o la informació es lliuri en un format diferent del sol·licitat. 

 

Estimació parcial de l’aportació. 

 

- S’estima parcialment i s’incorpora en part la descripció proposada del 

supòsit habilitador del procediment simplificat: “quan en la tramitació de 

la sol·licitud d’accés no s’apreciï la concurrència de límits a l’accés”, 

perquè aquesta circumstància ve a traduir o a explicar el supòsits exigit 

per l’art. 34.8 de la Llei 19/2014, relatiu a què la sol·licitud ‘”estima” en 

la seva integritat (estimació total), la qual cosa significa necessàriament 

que s’ha descartat l’aplicació de qualssevol dels límits 

 

Ara bé, no pot acollir-se la “manca d’apreciació de l’existència de tercers 

afectats” que proposa la GAIP com a  idea relativa a l’altre requisit que 

ha de concórrer conjuntament amb l’estimació total: 

 

D’acord amb l’art. 34.8 Llei 19/2014, literalment parla de què “no s’hagi 

produït oposició de tercers”, afectats per l’accés la qual cosa no sempre 

és equivalent a la manca d’existència de tercers afectats. Poden haver 

casos en què els tercers afectats hi siguin, però que no s’hagin oposat 

a la sol·licitud, cas aquest en què igualment procedeix tramitar la SAIP 

per procediment simplificat (comunicació substitutiva). 

 

- Considerem adient mantenir, però, la resta de l’apartat 1r actual, (i) 

perquè especifica que la comunicació s’ha de notificar; (ii) perquè 

especifica que és l’òrgan que tramita la sol·licitud el que pot signar i 

notificar la comunicació  substitutiva; i (iii) es determina que cal donar 

accés directe o l’enllaç a la informació “dins del termini per resoldre”, 

per la qual cosa, i a diferència del que proposa la GAIP, convé mantenir 

que no té perquè facilitar-se la informació o enllaç de forma immediata, 

és a dir, acompanyant la comunicació, al mateix moment, sinó que hi 

ha prou amb que es faci “dins del termini per resoldre”, la qual cosa ja 

representa un avantatge o simplicitat respecte dels 30 dies hàbils des 

de la resolució que amb caràcter general (quan hi ha resolució) es 

disposa per donar la informació.  

 

- S’estima i s’incorpora el segon paràgraf de la proposta, tot i que 

entenem que respon a una millor sistemàtica incloure’l com a apartat 4rt 

(final). S’hi introdueixen, però, matisos d’estil i redacció. 
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(ii) Apartat 3r: proposa una adició (incís final, en cursiva) per tal de preveure 

explícitament la possibilitat de reclamar davant la GAIP també en aquests casos: 

 

3. Les comunicacions substitutòries, que en tot cas posen fi la via administrativa, 

han de contenir les previsions contemplades a l’apartat quart de l’article 56 d’aquest 

Reglament, si escau. En tot cas, inclourà en tot cas la referència a la via de 

reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. 

 

Desestimació de l’aportació: 

 

Arran de l’aportació 4.10 anterior, s’aclaria que la comunicació substitutiva comporta 

una decisió administrativa que ha de poder ser impugnada, no només per la persona 

sol·licitant que suposadament rep la informació, que pot trobar-se que, materialment, 

només n’obtingui finalment una part, sinó també per tercers afectats, per exemple, 

titulars d’interessos i drets protegits per límits eventualment concurrents (encara que 

no s’hagi apreciat la seva concurrència, i encara que els tercers no s’hi hagin oposat 

prèviament). 

En aquest sentit, en més d’una ocasió la GAIP ha resolt una reclamació en contra 

d’una comunicació substitutiva, per la qual cosa és reiterada la doctrina de la GAIP 

en què s’admet a tràmit la impugnabilitat (reclamació) contra les comunicacions 

substitutives. Per exemple, en casos en els quals finalment no es dóna accés a la 

informació o la informació proporcionada no es correspon exactament amb la 

sol·licitada (R. Reclamació 30/2015, R. Reclamació 27/2015, R. 354/2017, R. 1/2018 

o R. 340/2018). 

A l’Administració de la Generalitat, és recurrent la impugnació davant la GAIP de 

comunicacions substitutives: 2 l’any 2015; 9 l’any 2016; 17 l’any 2017; 4 l’any 2018 i 

19 l’any 2019. 

Tanmateix, i un cop aclarida la impugnabilitat de les comunicacions substitutòries de 

les resolucions, en atenció a les recomanacions del Síndic de Greuges (informes 

general d’avaluació de l’aplicació de la LTAIPBG, de 2017, 2018 i 2019) convé 

comptar amb un procediment simplificat de tramitació de les sol·licituds d’accés quan 

no sigui aplicable cap límits, de tal forma que resulti clara l’estimació total de l’accés 

a la informació sol·licitada. 

El procediment simplificat que a aquest efecte preveu l’article 58 del Projecte ja 

suposa, en aquests casos de comunicacions substitutòries de les resolucions, un 

estalvi de temps, perquè les Administracions han de donar accés efectiu a la 

informació demanada dins del termini per resoldre d’un mes, sense que sigui aplicable 

el termini addicional de 30 dies més que l’article 36 de la Llei 19/2014 preveu per a 

subministrar la informació estimada per resolució. 
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Així i tot, entenem que la flexibilitat i simplicitat del procediment simplificat que es 

regula en el precepte ha de ser superior, per la qual cosa convé: (i) eliminar l’exigència 

de notificar formalment les comunicacions substitutòries de les resolucions,  de tal 

forma que sigui suficient adreçar-la a la persona sol·licitant per qualsevol mitjà; i (ii) 

eliminar l’exigència de contenir, l’escrit de comunicació, el mateix contingut que 

l’article 56 del Projecte de decret exigeix per a les resolucions, especialment el que té 

a veure amb la introducció d’un peu de recurs, sense que la seva manca de constància 

expressa en cap cas impedeixi, com s’ha dit, una eventual impugnació de la 

comunicació substitutiva, en els casos en què s’hagi emès contravenint el pressupòsit 

legal que s’ha de donar per a fer-ne ús. 

En aquest darrer sentit, convé tenir present el Dictamen de la GAIP núm. 2/2016, 

sobre una consulta general sobre accés a informació que es troba als arxius 

municipals, en què afirma que “les comunicacions a què es refereix no requereixen 

cap mena de resolució administrativa. Consisteixen, simplement, a comunicar la 

informació sol·licitada, com a molt acompanyada d’un escrit de cortesia fent referència 

a aquest precepte.“ “Es tracta, a més, de comunicacions, és a dir, que no necessiten 

notificació formal, de manera que la informació demanada es pot donar per correu 

ordinari o per correu electrònic”, per la qual cosa representen “un procediment lleuger 

que pot ser perfectament igual a les actuals compareixences que, segons indica a la 

seva consulta, es celebren a l’arxiu municipal.”, és a dir, una “manera molt més 

lleugera i àgil, sense necessitat d’implicar la intervenció de cap òrgan municipal, 

mitjançant la comunicació prevista per l’article 34.8 LTAIPBG, sempre que es 

compleixin els requisits d’aquest precepte. 

 

Per tant, l’article 58 del Projecte queda redactat com segueix: 

 

Article 58 

Procediment simplificat 

 

1. D’acord amb l’article 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, quan en la 

tramitació de la sol·licitud d’accés no s’apreciï la concurrència de límits a l’accés i no 

s’identifiquin terceres persones afectades per l’accés o, tot i haver-se identificat 

terceres persones afectades, no consti en l’expedient la seva oposició a l’accés  quan 

en la tramitació de la sol·licitud d’accés no es prevegi cap afectació a cap dels límits 

a l’accés, i cap tercera persona eventualment afectada per l’accés s’hagi oposat a 

l’accés, la unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions 

públiques, dins del termini per resoldre la sol·licitud, pot notificar adreçar a la persona 

o les persones sol·licitants, per qualsevol mitjà, una comunicació que substitueixi el 

deure de dictar i notificar una resolució estimatòria de la sol·licitud. 

 

En tot cas, s’ha de i facilitar a la persona o les persones sol·licitants,, dins del mateix 

termini, a la persona o les persones sol·licitants, o bé l’accés directe a la informació 
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sol·licitada, o bé un enllaç o adreça al lloc o adreça on es trobi ubicada la informació, 

o bé informació relativa a la forma o canal pel qual pot obtenir-se la informació 

sol·licitada. 

 

2. En qualsevol cas, la unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta 

d’Administracions públiques ha de prestar l’assessorament o les indicacions 

necessàries per tal que l’accés a la informació sigui immediat, complet i eficaç. 

 

3. Les comunicacions substitutòries, que en tot cas posen fi la via administrativa., han 

de contenir les previsions contemplades a l’apartat quart de l’article 56 d’aquest 

Reglament, si escau. 

 

4. Les Administracions públiques no poden tramitar les sol·licituds d’accés d’acord 

amb el procediment simplificat previst en aquest article si la informació que es 

comunica no satisfà completament i sense restriccions la sol·licitud d’accés o es lliura 

en un format diferent del sol·licitat. 
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III. MEMÒRIA DE VALORACIÓ DE LES OBSERVACIONS I AL·LEGACIONS 

FORMULADES PER L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (APDCAT) 

EN EL SEU INFORME DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2019,  EN RELACIÓ AMB EL 

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE 

DESENVOLUPAMENT PARCIAL DE LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE DESEMBRE, DE 

TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN (PROJECTE 

DE DECRET) 

 

 

I. ANTECEDENTS  

 

1. La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència està tramitant Projecte de Decret pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Projecte de 

decret). 

El Projecte de decret ha estat sotmès en dues ocasions (juliol 2018 i juliol de 2019) al 

tràmit de participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, en 

compliment de l’article 69 de la Llei 19/2014, i al tràmit de consulta interdepartamental 

en el Fòrum SIGOV, de conformitat amb l’article 66 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2. Així mateix, la darrera versió del Projecte de decret, aprovada pel Consell Tècnic del 

Govern en sessió de 25 de setembre, ha estat sotmesa, d’acord amb el que disposen 

els articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, als tràmits preceptius d’audiència 

i d’informació pública.  

3. En compliment dels articles 5 lletra m) i 8.2 lletra f) de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 

de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i de l’article 15.1 lletra f) del Decret 

48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció 

de Dades, el conseller d’Acció Exterior Relacions Institucionals i Transparència, va 

adreçar un ofici, de data 24 d’octubre de 2019, a la directora de l’APDCAT, pel qual  

sol·licitava l’emissió de l’informe preceptiu per a la seva valoració i incorporació a 

l’expedient. 

En data 12 de novembre de 2019 la Secretaria de Transparència i Govern Obert rep 

l’informe PD 13/2019, emès i signat en la mateixa data per la directora de l’APDCAT. 

S’adjunta, com a Annex IV a aquesta memòria, una taula amb indicació de les 

aportacions presentades i de les dades bàsiques relatives a llur contingut i valoració. 

4. Amb fonament en l’apartat 5è de l’article 64 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, –segons 

el qual l'expedient dels projectes de disposicions reglamentàries ha d'incloure una 

memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta 
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interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i també de les 

raons que han dut a desestimar-les, si és el cas–, aquest informe té com a finalitat 

contenir la valoració que la Secretaria de Transparència i Govern Obert ha efectuat de 

les observacions formulades per l’APDCAT en el seu informe. 

 

II. VALORACIÓ DE LES APORTACIONS 

 

1. Article 7.1 c) 

 

Tot i valorar positivament el fet que el precepte afegeix que “En cap cas s’entén compresa 

en aquest supòsit la percepció de fons públics per una persona física amb motiu de les 

seves circumstàncies personals d’especial vulnerabilitat social”, l’APDCAT entén que el 

dret a la protecció de dades pot justificar la preservació de la identitat de les persones 

beneficiàries no només en aquests casos (als quals es refereix expressament l’article 15.1 

de LTC) sinó també quan la seva divulgació afecti a dades a les quals es refereix l’article 

23 de la Llei 19/2014 i per això proposa modificar el darrer paràgraf de l’article 7.1.c) amb 

la redacció següent, que addiciona un incís final: 

 

En cap cas s’entén compresa en aquest supòsit la percepció de fons públics per una 

persona física amb motiu de les seves circumstàncies personals d’especial vulnerabilitat 

social, o per qualsevol altre motiu que suposi la revelació de dades mereixedores d’especial 

protecció, supòsit en el qual caldrà preservar la identitat dels beneficiaris. 

Desestimació de l’aportació.  
 
D’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, els motius de vulnerabilitat, així com la 

protecció de dades especialment protegibles, han de poder fonamentar especialment límits 

a la revelació de la identitat de beneficiaris de subvencions, d’acord amb el q ue l’APDCAT 

proposa en la seva aportació posterior núm. 19, en relació amb l’article 23 del Projecte de 

decret (publicitat activa de subvencions atorgades). 

 

Tanmateix, aquestes excepcions relatives a les dades personals especialment protegibles 

no tenen sentit en el darrer paràgraf de l’art. 7.1 c) del Projecte, tenint en compte que aquest 

article està delimitant el supòsit objectiu pel qual les persones poden estar obligades a 

l’establert a l’article 3.2 de la Llei 19/2014 (percepció de fons públics per a funcionar, la qual 

cosa ha d’excloure la percepció d’ajuts públics amb motiu de circumstancies de 

vulnerabilitat social. 

 

2. Article 8.2 

L’APDCAT fa dues aportacions en relació amb aquest precepte, que desenvolupa l’art. 3.4 
de la Llei 19/2014: 
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(i) Caldria ometre la referència a “persones físiques”, que no estan incloses en l’art. 

3.4 de la Llei 19/2014 

 

Estimació de l’aportació. Se’n dona un altre redactat al precepte d’acord amb la 

valoració de les aportacions 1.2 emesa pel Síndic de Greuges en el tràmit 

d’audiència i 1.12 per la Intervenció General en el tràmit d’informació pública, en el 

que s’omet aquesta referència a persones físiques. 

 

(ii) El darrer paràgraf obliga les entitats privades a mantenir la informació, “com a 

mínim, durant tot el període de justificació de l’ajuda o subvenció rebuda, així com 

durant el termini de prescripció del dret de l’Administració a la revocació de l’ajut o 

subvenció.” 

 

Per contra, l’article 15.1 c) de la Llei 19/2014 obliga les administracions a publicar 

la informació sobre les subvencions concedides durant els darrers 5 anys. 

 

El termini de prescripció del dret de l’Administració a la revocació de l’ajut o 

subvenció és de 4 anys, amb caràcter general, però pot ser interromput per 

qualsevol de les causes previstes a l’article 39 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions (LGS) i per tant allargar-se més dels 5 anys. 

 

Per això, es proposa establir aquí també un termini de 5 anys per mantenir, les 

entitats privades, la informació publicada en el seu web. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

Per assolir una major seguretat jurídica per a les entitats privades obligades per 

aquest precepte, i en coherència amb l’establert a l’article 11.4 del Projecte de 

decret, que obliga a les Administracions a mantenir publicada la informació, com a 

regla genera, durant el termini de 5 anys des de la seva difusió, es modifica el darrer 

paràgraf de l’article 8.2, que queda redactat com segueix: 

 

S’ha de procedir a la publicació de la informació abans del trenta-u de gener de 

l’exercici següent a aquell en què se superen els llindars previstos a les lletres a) o 

b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i es mantenen, com a 

mínim, durant cinc anys des del moment de la seva difusió. tot el període de 

justificació de l’ajuda o subvenció rebuda, així com durant el termini de prescripció 

del dret de l’Administració a la revocació de l’ajut o subvenció. 

 

3. Article 11.2 

 

L’APDCAT recomana que s’elimini la menció “sense condicions” que el precepte 

conté en relació amb la reutilització, perquè aquesta “suposa un tractament de 
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dades personals, i per tant els reutilitzadors hauran de complir amb la normativa de 

protecció de dades.” “El principi de limitació de finalitat (article art. 5.1.b) RGPD) 

exigeix que les dades personals que s’han recollit per a una finalitat específica no 

s’utilitzin de manera incompatible.” Per tant, “la reutilització de les dades publicades 

està condicionada al fet que s’utilitzin de manera compatible amb la finalitat de 

control i transparència de l’activitat administrativa”: “no es pot parlar de reutilització 

sense condicions, quan es tracta d’informació que conté dades personals.” 

 

Estimació de l’aportació. Es proposa la següent modificació del precepte: 

 

2. La informació objecte de publicitat activa s’ha d’oferir en formats electrònics i ha 

d’utilitzar estàndards oberts que permetin la seva reutilització, sense subjecció a 

condicions, en els termes que estableix el Títol IV d’aquest Reglament, sempre que 

resulti tècnicament possible. 

 

4. Article 11.3 

 

Aquest apartat estableix el termini temporal a què ha de fer referència la informació 

a publicar: 

 

 Estableix una regla general: “La informació a publicar ha de fer referència a 

l’any en curs” 

 

 I dues especificitats: 

 

a) La informació a publicar compresa al capítol II del títol II de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre (la major part de la informació 

administrativa), ha de ser, com a mínim, la informació pública rebuda 

o generada des de l’entrada en vigor de la llei.  

 

b) La informació sobre contractació pública i activitat subvencional 

compresa al capítol III del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, ha de fer referència als cinc anys anteriors a l’any en curs. 

 

L’APDCAT en fa dos comentaris: 

 

a) La previsió continguda a la lletra a) és de difícil comprensió, perquè si la 

informació s’ha de referir “ a tota la que s’ha generat des de l’entrada en 

vigor de l’LTC”, això no només encaixa malament amb el que estableix 

l’article 11.4 del Projecte (que diu que la informació publicada s’ha de 

mantenir un mínim de 5 anys publicada, des de la seva difusió, llevat que 

s’estableixi un altre termini de permanència), sinó que quan contingui dades 
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personals, pot entrar en contradicció amb la normativa de protecció de 

dades. 

 

b) Sembla justificat que la informació relativa a l’activitat contractual i 

subvencional hagi de referir-se als darrers cinc anys, tot i que “no s’aplica a 

l’activitat convencional” (que també es recull al Capítol III del Títol II de la 

Llei 19/2014). 

 

Estimació de les aportacions  

 

(i) Es proposa suprimir aquesta lletra a), perquè en el moment en què 

s’aprovi el present Projecte de decret hauran transcorregut més de 5 

anys des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, la qual cosa fa 

perdre el sentit d’aquesta previsió. 

 

(ii) Es modifica el precpete per tal d’incloure els convenis subscrits entre 

la informació que ha de fer referència als darrers 5 anys, perquè tot 

i que la Llei 19/2014 només preveu que la informació sobre 

contractes subscrits (art. 13.1 d) i sobre subvencions i ajuts atorgats 

(art. 15.1 c) han de “fer referència, com a mínim, als darrers cinc 

anys”, res no impedeix que aquest termini s’apliqui també a l’activitat 

convencional, que conjuntament a les anteriors formen part de les 

informacions relatives a la gestió administrativa (articles 13, 14 i 15 

de la Llei 19/2014), i la difusió de tota aquesta activitat és l’exigida 

també a les entitats privades sotmeses a l’art. 3.4 de al Llei 19/2014.  

 
  Per tant, el precepte queda redactat com segueix: 
 

3. La informació a publicar ha de fer referència, com a mínim, a l’any en curs, 
amb les especificitats següents:  
 

a) La informació a publicar compresa al capítol II del títol II de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, ha de ser, com a mínim, la informació pública 

rebuda o generada des de l’entrada en vigor de la llei.  

 

b)  La informació sobre contractació pública i activitat subvencional 

compresa al capítol III del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, ha de 

fer referència als cinc anys anteriors 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. 



 

228 
 

 

5. Article 11.6 

Aquest precepte, que d’acord amb la valoració de les aportacions en tràmit d’audiència 

passa a ser renumerat com a apartat 7è, estableix, en primer lloc, que “Els límits 

aplicables a les obligacions de transparència activa són els mateixos que el títol III de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, estableix per al dret a l’accés a la informació pública.”.   

 

El segon paràgraf afegeix que “Especialment la publicitat de dades referents a persones 

físiques pot 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.” 

 

L’APDCAT adverteix però de la conveniència de suprimir aquest precepte, que resulta 

confús perquè poden haver altres motius, emparats per altres límits que justifiquin 

l’omissió de la publicació.  

 

Desestimació de l’aportació.  

 

Certament és de reconèixer que el segon paràgraf ve a ser una concreció o 

exemplificació, i oberta, del que ja preveu el primer, relatiu a què els límits aplicables a 

les obligacions de transparència activa són els mateixos que el títol III de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, estableix per al dret a l’accés a la informació pública.  

 

Tanmateix, també entenem que cal tenir especialment cura d’evitar la difusió d’informació 

quan es donin aquests supòsits, d’especial magnitud i significació, per la qual cosa res no 

impedeix fer-se ressò, el Projecte de decret, de l’aplicació d’aquestes excepcions en 

matèria de publicitat activa en informacions relatives a persones físiques, seguint el 

mateix criteri que la CITGO ha inclòs en les seves interpretacions relatives a diversos 

deures de publicitat activa (funció pública, o llistat de formació). 

 

6. Nou article 11 (bis) 

 

Per tal de protegir la identificació de les autoritats públiques i empleats (des que en virtut 

de les seves funcions professionals són autors d’informació pública – administrativa a 

publicar, l’APDCAT, d’acord amb la seva doctrina (dictamen CNS 1/2019 i Auditoria 

1/2018) proposa introduir aquest nou article en el Projecte de decret: 

 

“Article 11.bis Identificació d’autoritats i persones empleades públiques  

 

1. Quan la publicació d’una resolució, acord, contracte, conveni o altre document, 

requereixi la identificació de l’autor, o les persones que el subscriuen, s’ha d’identificar 
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amb el nom i cognoms, el càrrec, i l’ens al qual representen o del qual formen part. S’han 

d’eliminar les dades de localització, el núm. de DNI o equivalent, la signatura manuscrita 

i altres dades identificatives de les persones autores o que subscriuen el document.  

 

Si la signatura és electrònica, s’ha de publicar una imatge del document signat 

electrònicament de manera que no es pugui accedir a les propietats del certificat 

electrònic emprat per a la signatura. 

 

2. Quan es tracti de membres de les forces i cossos de seguretat o d’altres casos que per 

raons de seguretat requereixin una especial protecció, la identificació amb noms i 

cognoms ha de ser substituïda per la publicació d’un codi o número professional. 

 

3. Correspon als subjectes obligats informar al personal al seu servei sobre la publicació 

de les seves dades personals, als efectes que, si escau, puguin exercir els seus drets, en 

especial el dret d’oposició.” 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

Entenem que l’interès de l’APDCAT ve referit al que es coneix com a “dades merament 

identificatives” relacionades amb l’organització i funcionament de les Administracions, a 

què es refereix l’article 24.1 de la Llei 19/2014. 

 

És l’article 55.2 del Projecte de decret el que té per objecte definir quines són les dades 

merament identificatives dels servidors públics. Per tant, per coherència, abans que crear 

un altre article, entenem que caldria ampliar l’article 55.2 amb les consideracions que fa 

l’APDCAT. 

 

Dit això, cal destacar que, en aquest mateix respecte, la GAIP, en el seu informe sobre 

aquest Projecte de decret, ha proposat preveure que en el moment d’iniciar la prestació 

de serveis a les administracions o al sector públic, les persones contractades o 

nomenades (servidors públics) hagin de ser informades formalment de què les seves 

dades personals (merament identificatives), en el marc de la relació jurídica que tenen 

amb l’administració o amb el sector públic (llevat de les que siguin especialment 

protegides), poden ser cedides si són sol·licitades en exercici del dret d’accés a la 

informació pública, amb l’advertiment d’ “acceptar que aquestes cessions es facin sense 

que se’ls faci prèviament el trasllat de la sol·licitud regulat per l’article 31 LTAIPBG, llevat 

que posin de manifest a l’Administració o entitat pública en la que presten els seus serveis 

que la difusió de la seva identitat pot causar-los un perjudici singular per motius 

fonamentats”. 

 

Aquesta aportació incideix en el mateix objecte que el punt 3r del text proposat per 

l’APDCAT, i ha estat estimada: en virtut de la mateixa s’ha inclòs un nou (segon) paràgraf 

en aquest article 55.2 (en cursiva), en el sentit següent: 
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 2. Als efectes del que preveu l’article 24.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, són 

dades personals merament identificatives les consistents en el nom i cognoms, el càrrec 

o lloc ocupat, cos i escala, les funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces, postal i 

electrònica, de contacte professional, referides a empleades i empleats públics, alts 

càrrecs i personal directiu del sector públic de les Administracions públiques. 

 

Als efectes de l’accés a aquestes dades personals merament identificatives, amb caràcter 

previ a l’inici de la prestació de serveis o ocupació del càrrec les Administracions 

públiques han d’informar a les seves empleades i empleats públics, alts càrrecs i personal 

directiu que aquestes dades personals seves poden ser difoses o cedides en virtut de 

l’exercici del dret d’accés a la informació pública sense necessitat de donar-los el trasllat 

de la sol·licitud d’accés a què es refereixen els articles 31 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, i 48 d’aquest Reglament. En la comunicació cal advertir-los del dret a oposar-

s’hi i posar de de manifest, de forma motivada, la prevalença del perjudici singular que la 

cessió pugui causar a les seves dades personals o altres drets constitucionalment 

protegits. 

 

Per tant, l’estimació de l’aportació de l’APDCAT comportaria ara incloure en el redactat 

del mateix art. 55.2 les previsions que proposa introduir l’APDCAT en els apartats 1 i 2 de 

la seva aportació. 

 

Es procedeix a incorporar el text proposat per l’APDCAT, en aquests punts 1r i 2n de 

l’aportació, a mode de nous paràgrafs integrants de l’art. 55.2, tot i que amb alguns canvis 

menors de redacció i estil. 

  

Així, el redactat final de l’apartat segon de l’art. 55 queda finalment redactat com segueix: 

 

2. Als efectes del que preveu l’article 24.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, són 

dades personals merament identificatives les consistents en el nom i cognoms, el càrrec 

o lloc ocupat, cos i escala, les funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces, postal i 

electrònica, de contacte professional, referides a empleades i empleats públics, alts 

càrrecs i personal directiu del sector públic de les Administracions públiques. 

 

En els casos en els quals la publicació o l’accés a un document administratiu requereixi 

la identificació del seu autor, s’han d’eliminar, especialment, les dades de localització, el 

número del seu 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.  

 

En el cas de membres de les forces i cossos de seguretat o d’altres col·lectius que per 

motius de seguretat requereixin una especial protecció, la seva identificació amb noms i 



 

231 
 

cognoms ha de ser substituïda per la publicació d’un codi o número identificatiu 

professional. 

 

Als efectes de l’accés a aquestes dades personals merament identificatives, amb caràcter 

previ a l’inici de la prestació de serveis o ocupació del càrrec les Administracions 

públiques han d’informar a les seves empleades i empleats públics, alts càrrecs i personal 

directiu que aquestes dades personals seves poden ser difoses o cedides en virtut de 

l’exercici del dret d’accés a la informació pública sense necessitat de donar-los el trasllat 

de la sol·licitud d’accés a què es refereixen els articles 31 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, i 48 d’aquest Reglament. En la comunicació cal advertir-los del dret a oposar-

s’hi i posar de de manifest, de forma motivada, la prevalença del perjudici singular que la 

cessió pugui causar a les seves dades personals o altres drets constitucionalment 

protegits. 

 

7. Nou article 11 (ter) 

 

L’APDCAT proposa incloure un nou article en el Projecte de decret per tal de definir 

els termes d’ “anonimització” i de “pseudonimització”, i en proposa el següent 

redactat: 

 

“Als efectes d’aquest Reglament s’entén per: 

a) Anonimització: “eliminació de les dades personals de les persones físiques 

afectades que consten a la informació i també qualsevol altra informació que pugui 

permetre identificar-les directament o indirecta sense esforços desproporcionats. 

Això sens perjudici de poder mantenir, si escau, les dades merament identificatives 

dels càrrec o empleats públics que dicten o intervenen en l’acte o resolució.” 

b) Pseudonimització: ““tractament de dades personals de manera que ja no es 

puguin atribuir a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que 

aquesta informació consti per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i 

organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s'atribueixen a una 

persona física identificada o identificable” 

 

Estimació de l’aportació.  

 

Es tracta de termes emprats, definits i regulats per l’ordenament jurídic en matèria 

de protecció de dades (Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 

les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals). 

 

Pel seu especial interès, considerem necessari que el Projecte de decret se’n faci 

ressò d’alguna manera, però no amb la creació d’un nou article sinó més aviat, per 
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raons de coherència i sistemàtica, com a part integrant de l’actual article 55.3, relatiu 

al règim de protecció de dades personals. 

 

Per tant, es recull la proposta de l’APDCAT (amb alguna correcció d’estil menor) 

com a addició a l’actual text de l’art. 55.3 del Projecte de decret, que queda redactat 

com segueix:  

 

3. Quan En els casos en els quals en aplicació de la ponderació raonada de l’article 

24.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, es denegui l’accés a la informació 

pública que conté dades personals, les Administracions públiques, en aplicació dels 

principis de proporcionalitat i d’accés parcial, han de donar accés a la resta 

d’informació, prèvia anonimització o pseudonimització d’aquestes dades.  

 

A aquests efectes s’entén per anonimització la supressió de les dades personals de 

la informació pública sol·licitada, i per pseudonimització, el tractament de dades 

personals de manera que ja no es puguin atribuir a una persona interessada sense 

utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació consti per separat i 

estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les 

dades personals no s'atribueixen a una persona física identificada o identificable. 

 

Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per anonimització l’eliminació de les dades 

personals de les persones físiques afectades que consten en la informació així com 

qualsevol altra informació que pugui permetre identificar-les directament o indirecta 

sense esforços desproporcionats, sense perjudici de poder mantenir, si escau, les 

dades merament identificatives dels càrrecs o empleats i empleades públics que 

dicten o intervenen en l’acte administratiu; s’entén per pseudonimització el 

tractament de dades personals de manera que no es puguin atribuir a un interessat 

sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació consti per 

separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir 

que les dades personals no s'atribueixen a una persona física identificada o 

identificable. 

 

8. Article 12.2 

 

Es recomana, en la publicació de determinada informació de les persones titulars 

d’òrgans, aclarir que el telèfon es refereix al “telèfon professional”. 

 

Estimació de l’aportació, que de fet ja fou estimada, en idèntic sentit, arran de 

l’aportació núm. 1.3 del Síndic de Greuges en el tràmit d’audiència d’aquest Projecte 

de decret. 

 

9. Article 13.2 a) 
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L’APDCAT fa dos comentaris en a aquest precepte, que preveu la publicació de la 

indentificació de les persones que ocupen llocs singulars, eventuals i laborals amb 

càrrecs: 

 

(i) Aquesta identificació no s’empara en l’art. 9.1 d) de la Llei 19/2014, que es 

limita a exigir la publicació de la RLT i plantilla.  

 

Estimació. Efectivament la lletra a) de l’apartat 2n no té empara en la lletra 

d) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014 sinó en la seva lletra b).  

 

Tanmateix, convé observar que la referència a la lletra d) es fa a l’apartat 1r 

de l’article 13, però no en aquest apartat 2n. 

 
(ii) Convé substituir el terme “pseudoaninitmització” pel de “pseudonimització” 

 

Estimació. Es tracta d’un error material que cal corregir: 

a) La identificació amb noms i cognoms de les persones que ocupen llocs 

singulars, del personal eventual i del personal laboral que ocupi llocs 

assimilats, tant si ocupen llocs de treball inclosos a la relació de llocs de 

treball, com si presten serveis sense ocupar llocs de treball inclosos a la 

relació de llocs de treball. 

Les dades identificatives poden ser anonimitzades o pseudoanonimitzades 

en cas de ser aplicable algun dels límits legalment previstos, prèvia 

ponderació.  

 

10. Article 13.3 

 

Pel que fa a aquest apartat, relatiu a la publicació de convocatòries i resultats, 

l’APDCAT tramet diversos comentaris i puntualitzacions: 

 

(i) Lletra d): “procediments de selecció de personal interí o laboral temporal, 

incloses les borses d’interins” 

 

“La publicació d’una relació nominal de les persones que formen part de les 

borses de treball que es desprèn de la lletra d), no sembla que pugui encabir-

se dins aquestes previsions.” “Es tracta de demandants de feina amb més o 

menys expectatives de ser finalment contractades però que no ocupen cap 

lloc de treball pel fet d’estar a la borsa, sinó que només tenen una 

expectativa”. I “només estaria justificada la divulgació de dita informació en 

els termes previstos en l’article 9.1.d) de l’LTC, a partir del moment i respecte 
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de les persones que, formant part d’aquestes borses, passin a ocupar 

efectivament un lloc de treball.” 

 

A tal efecte, es proposa redactar la lletra d) de l’article 13 esmentat en els 

termes següents (en cursiva la modificació): 

 

d) Procediments de selecció de personal interí o laboral temporal, incloent 

les persones que integren les borses d’interins de treball que passin a 

ocupar llocs de treball.  

 

Desestimació. De la redacció del precepte, no compartim que se n’extregui 

la necessitat d’identificar les persones que formen part de les borses 

d’interins.  

 

Ans el contrari: el segon paràgraf del precepte ja preveu que només les 

persones admeses seleccionades són identificades.  

 

En aquest sentit, convé aclarir que les borses d’interins han de ser 

concebudes com a una selecció prèvia o preliminar de persones amb la 

condició de candidats, però en cap cas en condició de persones admeses a 

una prova o exercici en convocatòries de personal i encara menys com a 

persones finalment seleccionades. 

 

(ii) Lletra e): “beques i ajuts per prestar serveis”.  

 

Es proposa afegir que cal protegir els casos en què els ajuts s’hagin atorgat 

per motius de vulnerabilitat social o altres revelacions de dades d’especial 

protecció. 

 

Desestimació. Entenem que aquest interès ja és cobert per la modificació 

que, en virtut d’aquest informe de l’APDCAT, s’introdueix  a l’article 23 

(publicitat activa de les subvencions i ajuts concedits, d’acord amb 

l’aportació núm. 19), sense que sigui convenient repetir o concretar la 

mateixa excepció o idea al llarg de tot el Projecte de decret. 

 

(iii) El segon paràgraf fa referència, a l’hora d’identificar les persones admeses 

o seleccionades, a la inclusió de 4 números del document nacional d’identitat 

o document equivalent, d’acord amb la DA 4a de la LOPD. 

 

Tanmateix, l’APDCAT proposa incloure un afegitó final que faci referència a 

la determinació de quins són els dígits concrets a publicar, en referència a 

les orientacions recentment publicades en relació amb un sorteig pel qual es 

va determinar que els dígits són els que ocupen les posicions 4a a 7a del 
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número d’identitat. Proposa doncs afegir l’incís final: “d’acord amb els criteris 

establerts en matèria de protecció de dades.” 

 

Estimació. Es modifica el text del paràgraf, que al seu torn ja fou modificat 

en l’estimació de l’aportació 2.6 de l’Oficina Antifrau en el tràmit d’audiència: 

 

Les dades a publicar han de fer referència, com a mínim, a l’anunci de la 

convocatòria, a les bases, als anuncis oficials, i al 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. 

 

(iv) darrer paràgraf d’aquest mateix apartat 3 estableix que “l’actualització de la 

publicació de les dades és continua, en funció del desenvolupament de cada 

convocatòria.”  

 

L’APDCAT entén que caldria completar-la amb el termini màxim d’exposició 

dels resultats finals de les proves, en virtut del principi de minimització de 

les dades personals: “el resultat dels processos selectius i per descomptat 

també el resultat de les fases intermitges del procés selectiu, no sembla que 

hagi de perllongar-se més enllà del termini per a poder presentar recurs 

administratiu o contenciós administratiu.”, i, per tant, proposa una redacció 

com la següent: 

 

“L’actualització de la publicació de les dades és continua, en funció del 

desenvolupament de cada convocatòria, i no s’ha de mantenir més enllà del 

termini de dos mesos des de la finalització del procés.” 

 

Desestimació.  

 

Entenem que el termini màxim d’exposició proposat, tot i fonamentar-se amb 

la mínima exposició de dades personals, respon a l’interès d’impugnació que 

afecta a les persones interessades en els procediments e selecció, però no 

a l’interès públic de la ciutadania en la transparència, que exigeix poder 

conèixer aquesta informació sense la limitació temporal que es proposa.  

 

11. Article 14 

 

S’apunta que aquest article sembla referir-se, per la seva redacció, només a les 

entitats del sector públic. Cal que on es diu “sector públic” es digui “Administració 

de la Generalitat”. 

 



 

236 
 

Estimació de l’aportació. D’acord amb l’estimació de l’aportació 2.1 de l’Oficina 

Antifrau, l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic passen a denominar-

se conjuntament “Administració de la Generalitat”. 

 

A més, concretament i d’acord amb l’estimació de l’aportació 3.4 de l’AMB en el 

tràmit d’audiència d’aquest Projecte, els títols dels articles 14 i 28 queden redactats 

com segueix: 

 

Article 14 

Alts càrrecs i personal directiu  

Article 28 

Alts càrrecs i al personal directiu  

 

12. Article 14.2 

 

En relació amb la publicitat de les llistes de formació, es recomana que es faci referència 

explícita al desenvolupament de la lletra g) de l’art. 9.1 Llei 19/2014 

 

Estimació de l’aportació. En conseqüència, s’addiciona una nova redacció al principi del 

primer paràgraf de l’apartat: 

 

2. Als efectes de la lletra g) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’han 

de publicar les designacions per a l’accés dels alts càrrecs i del personal directiu de les 

entitats del sector públic a qualsevol activitat formativa que suposi una despesa per a 

l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic. 

 

13. Article 14.4 

 

Pel que fa a la publicació de les retribucions dels alts càrrecs i personal directiu, l’APDCAT 

entén que seria menys intrusiu identificar el càrrec però no amb el nom i cognoms sinó 

amb el càrrec ocupat. La mateixa APDCAT reconeix que igualment, però, es permetria la 

identificació indirecta per altres vies. 

 

Desestimació de l’aportació. La finalitat de la transparència exigeix poder identificar 

directament les retribucions individualment percebudes per cadascun dels alts càrrecs i 

directius.  

 

En aquest sentit, i des de l’acord de la Comissió Interdepartamental de Transparència i 

Govern Obert (CITGO) de data 28 d’octubre de 2016, pel qual es van aprovar els criteris 

en relació amb les obligacions de publicitat activa en matèria d’Administració pública i 

funció pública, es venen publicant les retribucions que es perceben amb identificació dels 

noms i cognoms. 
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14. Article 15.3 

 
L’APDCAT adreça dos comentaris en relació amb aquest apartat: 

 

(i) Quan es concreta la publicació d’actes administratius, als efectes de la lletra f) de 

l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, amb motiu d’entendre que 

“concorren raons d’interès públic especial”, l’APDCAT considera que aquestes 

conclusions no haurien d’aplicar-se de forma automàtica, com es desprèn del 

redactat 

 

Estimació de l’aportació. S’addiciona una paraula al text del precepte: 

 

Als efectes de valorar la concurrència de S’entén que concorren raons d’interès 

públic especial en actes administratius, declaracions o comunicacions quan puguin 

afectinar cal tenir en compte la seva 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. 

 

Es modifica, en idèntic sentit, també l’article 29.3 del Projecte (Administracions 

locals) 

 

(ii) Pel que fa a l’obligació de publicar els Acords de Govern, l’APDCAT entén que no 

hauria d’operar de forma automàtica, i que cal anonimitzar les dades personals que 

hi puguin aparèixer. 

 

Desestimació de l’aportació. Els Acords de Govern, en la mesura que han estat 

fins fa poc ocults a la llum de la ciutadania en molts casos, alhora que, atenent al 

fet que són aprovats pel màxim òrgan de govern col·legiat de la Generalitat i, per 

tant, considerant els seus transcendents efectes (polítics, jurídics...), entenem que 

la finalitat de la transparència ha de prevaldre en la publicació general d’aquests 

acords. 

 

Dit això, i tal i com succeeix en tots els continguts a publicar de forma activa, a la 

publicació dels acords de govern els seran d’aplicació tots els límits legals 

oposables, entre ells, la protecció de les dades personals que hi puguin aparèixer. 

 

La cautela d’aplicar-los els límits i, en especial, el de protecció de dades personals, 

ja es preveu explícitament a l’article 7 de la Llei 19/2014, a l’article 11 d’aquest 

Projecte de decret i, especialment, al seu article 55.2, que arran precisament d ela 
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proposta núm. 6 de l’APDCAT en aquest informe, regula especialment el 

tractament de les dades personals identificatives dels empleats i alts càrrecs. 

 

Als efectes de mitigar el risc per l’aparició de dades personals en els acords de 

govern, així com l’eventual perjudici als béns i interessos protegits per altres límits 

legals, la CITGO , en sessió de 27 de maig de 2016, va aprovar un circuit intern 

per tal de poder excepcionar, totalment o parcial, la publicitat de determinats 

acords, en aplicació de qualsevol dels límits, als efectes del que cal comptar amb 

un informe favorable d’aquesta Secretaria de Transparència i Govern Obert. 

 

15. Article 15, nou apartat (7è) 

 

Es suggereix incloure un nou apartat 7 que aclareixi l’abast de l’anonimització, amb el text 

següent: “7. Per anonimitzar la informació i els documents que es publiquin, cal eliminar 

les dades personals de les persones afectades, siguin interessades o no, que hi consten i 

també qualsevol altra informació que pugui permetre identificar-les directament o indirecta 

sense esforços desproporcionats. Això sens perjudici de poder mantenir, si escau, les 

dades merament identificatives dels càrrec o empleats públics que dicten o intervenen en 

l’acte o resolució.” 

 

Desestimació de l’aportació. Tal i com hem argumentat més amunt, raons de coherència i 

tècnica normativa no fan aconsellable reiterar, en cadascun dels preceptes, la possibilitat 

d’aplicar el límit relatiu a la protecció de dades personals, ni les tècniques d’accés parcial 

com l’anonimització o psedonimitazió, que es pressuposen d’efectiva i obligatòria 

consideració en tots els àmbits que es regulen al Projecte, ateses les previsions generals 

que al respecte s’hi contenen, així com d’acord amb els articles 7, 23 i 24 de la Llei 

19/2014. 

 

16. Article 16 

 

En aquest article, sobre la informació relativa al procés d’elaboració normatiu, es proposa 

afegir un segon paràgraf a l’apartat 3r, per aclarir que, en relació amb els processos de 

participació ciutadana, “Sens perjudici de la identificació dels grups d’interès, la publicació 

d’aquesta informació s’ha de fer prèvia anonimització de la informació sobre les persones 

físiques.” 

 

Desestimació de l’aportació. A banda de les mateixes argumentacions que acabem 

d’exposar en relació amb l’aportació anterior, cal dir que les dades personals que permeten 

identificar les persones que participen en aquests tràmits ja són tractades d’acord amb la 

normativa de protecció de dades, per la qual cosa els portals participatius disposen 

actualment de mecanismes per obtenir el consentiment del titular de les dades, en cas que 

es publiqui finalment la seva identitat. 

 



 

239 
 

 

17. Article 20.9 

 

L’APDCAT trasllada el seu interès en què la relació de personal adscrit pels adjudicataris 

no reveli en cap cas la seva identitat. Aquets risc és expressament contemplat en el 

precepte, que concreta que “la relació consistirà en un llistat anonimitzat dels llocs 

ocupats” . Tanmateix, per una major coherència interna, es proposa afegir el text següent 

(en cursiva): 

 

“9. Als efectes de la lletra h) de l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre els 

adjudicataris de contractes de serveis hauran de comunicar a l’òrgan de contractació, 

d’acord amb el format que aquest estableixi, una relació amb els llocs de treball la relació 

del personal que prestarà el servei en les dependències de l’Administració o entitat del 

sector públic. La relació del personal consistirà en un llistat anonimitzat dels llocs de treball 

ocupats i de les categories professionals del personal que l’adjudicatària adscriu a 

l’execució del contracte. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

Tot i que la versió actual del precepte ja preveu l’anonimització del llistat de forma 

expressa, per a més aclariment es modifica el text del precepte en el sentit proposat, amb 

una correcció de la redacció proposada: 

 

“9. Als efectes de la lletra h) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre els 

adjudicataris de contractes de serveis hauran de comunicar a l’òrgan de contractació, 

d’acord amb el format que aquest estableixi, una relació dels llocs de treball la relació del 

personal que relatius a la prestaràció de el serveis per part del personal dels adjudicataris 

en les dependències de l’Administració pública o entitat del sector públic. La relació del 

personal ha de consistir consistirà en un llistat anonimitzat dels llocs de treball ocupats i 

de les categories professionals del personal que l’adjudicataria adscriu a l’execució del 

contracte. 

 

Aquest personal en cap cas té la consideració de personal al servei de les Administracions 

públiques ni pot ocupar llocs de treball a les Administracions públiques, per la qual cosa 

mantenen el vincle laboral amb l’empresa adjudicatària o, si s’escau, amb l’empresa 

subcontractada. 

 

18. Article 22 

 

L’APDCAT manifesta que l’art. 14 de la Llei 19/2014 obliga a publicar la relació de 

convenis, però no el seu text íntegre (“publicació íntegra”), la qual cosa es proposa 

eliminar. 
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Desestimació de l’aportació. La referència a la publicació íntegra dels convenis no obsta 

què, com s’ha dit, en tots els continguts a publicar de forma activa són d’aplicació tots els 

límits legals oposables, entre ells, la protecció de les dades personals que hi puguin 

aparèixer. 

 

Aquesta publicació ja es porta fent en el Portal de transparència, i el contrari suposaria un 

retrocés en detriment de l’interès públic en conèixer aquesta informació. 

 

19. Article 23 

 

L’APDCAT emet dues observacions en relació amb aquest article: 

 

(i) Segon paràgraf de l’apartat 2n. La Llei 19/2014 (art. 15.1 c) no obliga a publicar 

íntegrament la resolució de concessió de subvencions sinó només l’ “import, 

objecte i beneficiaris”, per tan es proposa eliminar aquest contingut el precepte. 

 

(ii) Nou apartat 5è, que convindria incloure per preveure expressament que “Cal 

preservar la identitat dels beneficiaris en el cas de subvencions i ajuts públics 

atorgades pers motius de vulnerabilitat social, o en qualsevol altre que suposi la 

revelació de dades mereixedores d’especial protecció”. 

Estimació de les aportacions.  
 

(i) D’acord amb els Criteris de publicació en relació amb matèries competència de la 

Intervenció General (articles 11.1 a) i c) i 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern), aprovats 

per la CITGO en sessió de 22 d’octubre de 2019, actualment els departaments de 

la Generalitat informen de les concessions de les subvencions en les seves webs 

departamentals, i aquestes es publiquen al Portal de Transparència de la 

Generalitat. Aquesta informació s’ha de presentar mitjançant la informació inclosa 

en la web d’Ajuts i subvencions de VEH a través del RAISC, en el qual es detallen 

les subvencions registrades amb el detall de l’import, objecte i beneficiaris de totes 

les subvencions atorgades (incloses aquelles sense publicitat i concurrència), 

sempre preservant, en els casos de vulnerabilitat social, la identitat dels 

beneficiaris. El Portal de Transparència de la Generalitat es vincula a la web d’Ajuts 

i subvencions. 

 

(ii) Certament l’art. 15.1 c) de la Llei 19/2014 ja imposa el deure de preservar la 

identitat de beneficiaris d’ajuts per motius de vulnerabilitat social. Tanmateix, és 

important que el Projecte ho recordi i sobretot, alhora, especifiqui l’ampliació que 

l’APDCAT considera oportuna, relativa a l’afectació de les dades personals 

especialment protegibles. 
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Es modifiquen tant l’article 23 com també, per coherència, l’article 36 del Projecte: 

 

2. El compliment del deure de publicar la informació relativa a subvencions i ajuts atorgats, 

establert a la lletra c) de l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, es fa efectiu 

mitjançant la tramesa d’aquesta informació al Registre de Subvencions i Ajuts de 

Catalunya, que ha de ser accessible 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, 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, a la resolució de concessió, i a la informació sobre l’import, 

l’objecte i els beneficiaris de les subvencions i els ajuts públics atorgats amb publicitat i 

concurrència competitiva o sense., al conveni que instrumenti la subvenció directa, si 

escau. 

 

(...) 

 

5. Cal preservar la identitat de les persones físiques beneficiàries de subvencions i d’ajuts 

públics atorgats per motius de vulnerabilitat social, o en qualsevol altre cas que suposi la 

revelació de dades personals mereixedores d’especial protecció. 

 

20. Article 24 

 

En l’obligació de publicar la informació sol·licitada de forma més freqüent, l’APDCAT entén 

que, quan sigui aplicable algun límit, aquesta informació no s’haurà de publicar, i proposa 

que així es reconegui expressament en l’article. 

 

Desestimació de l’aportació. Una vegada més convé tenir present que un recordatori 

genèric com el que es pretén incloure, que excepcioni la publicitat “quan concorri algun 

límit”, no pot ser reiterat en cadascun dels continguts a publicar, perquè la seva aplicació 

es desprèn de l’imperatiu legal que es conté als articles 7, 23 i 24 de la Llei 19/2014, així 

com del mateix Projecte de decret (articles 11 i 56). 

 

A més, el nou redactat donat al precepte en virtut de l’aportació 2.15 emesa per l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, parla d’informació l’accés a la qual hagi estat reconegut, per la qual 

cosa en aquest reconeixement ja s’han hagut de tenir en compte els límits aplicables i, 

entre ells, la protecció de les dades personals: 

2. 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.  
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21. Article 41.1 

 

Es proposa introduir una esmena de redacció en el precepte (en cursiva): 

 

“1. Als efectes del que preveu la lletra a) de l’article 26.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, s’ha de garantir la constància de la identitat de la persona sol·licitant. 

 

La persona sol·licitant s’ha d’identificar en tot moment conforme la normativa de 

procediment administratiu comú i, a aquest efecte, en la sol·licitud d’accés a la informació 

pública ha de fer constar el seu nom i cognoms o la seva raó social i, si s’escau, el nom i 

cognoms de la persona que la representi” 

 

Estimació de l’aportació. De fet, aquesta modificació ja s’ha introduït, arran de l’aportació 

4.7 presentada en el tràmit d’audiència del Projecte per la Diputació de Barcelona. 

 

22. Article 41.3 

 

Es trameten dues observacions: 

 

a) segon paràgraf 

 

L’APDCAT argumenta que, d’acord amb la DA 1a, 2n, de la LOPD, relativa a les mesures 

de seguretat en l’àmbit del sector públic, “Los responsables enumerados en el artículo 

77.1 de esta ley orgánica deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las 

medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de 

Seguridad, así como impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en 

las empresas o fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al Derecho privado. (...)  

 

Per tot això, es recomana modificar el paràgraf segon de l’article 41.3 en el sentit 

d’incloure, en relació amb les “credencials de nivell de seguretat baix”, una remissió als 

“criteris establerts a l’Esquema Nacional de Seguretat.” 

 

Estimació de l’aportació.  

 

Esquema Nacional de Seguretat feu aprovat mitjançant Reial Decret 3/2010, de 8 de 

gener, té per objecte determinar la política de seguretat en la utilització de mitjans 

electrònics en el seu àmbit d'aplicació  i està constituït pels principis bàsics i requisits 

mínims que permetin una protecció adequada de la informació(requisits de seguretat 

exigibles en tot cas). Posteriorment, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 

Sector Públic, recull l'Esquema Nacional de Seguretat en el seu article 156 apartat 2 en 

similars termes. 

 

Es modifica el precepte en aquest sentit. 
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b) Tercer paràgraf 

 

En establir que “En aquests casos els subjectes obligats estan facultats per requerir en 

qualsevol moment a la persona sol·licitant l’aportació dels documents necessaris per tal 

de verificar la seva identitat.”, no queda clar a quins casos es refereix.  

 

Estimació de l’aportació. El precepte es refereix al supòsit objecte de regulació en l’apartat 

3r en el qual s’integra, és a dir, quan la persona sol·licitant triï comunicar-se per mitjans 

electrònics.  

 

De totes maneres, aquest precepte ha estat eliminat, arran de la valoració de l’aportació 

4.7 presentada per la Diputació de Barcelona en el tràmit d’audiència del Projecte. 

 

Es procedeix doncs a modificar l’apartat 3r de l’art. 41, sobre la modificació ja operada 

arran de la valoració de l’aportació 4.7 presentada per la Diputació de Barcelona en el 

tràmit d’audiència del Projecte: 

3. La identitat de la persona sol·licitant que ha triat el canal electrònic per a la 

presentació de la sol·licitud s’acredita mitjançant els mecanismes d'identificació que 

s'hagin posat a disposició per a la tramitació de les sol·licituds o comunicacions del 

procediment, essent suficient l’admissió de mecanismes d’identificació basats en un 

registre ordinari d’usuaris o que proveeixen els usuaris d’unes credencials de nivell 

de seguretat baix, d’acord amb els criteris establerts a l’Esquema Nacional de 

Seguretat. 

 

23. Denominació de les “unitats d’informació o òrgan corresponent en la resta 

d’administracions públiques” 

 

L’APDCAT adverteix de la dificultat de comprensió que genera l’ús d’aquesta expressió de 

designació al llarg del Projecte de Decret, per la qual cosa recomana una altra designació 

més simple, com “unitat competent en matèria d’accés a la informació”. 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

Cal tenir en compte que aquests òrgans no només tenen funcions en matèria de dret 

d’accés, sinó també en el compliment dels deures de publicitat activa. 

 

A aquest efecte ens remetem a la valoració de l’aportació 2.3 presentada per l’Oficina 

Antifrau en el tràmit d’audiència d’aquest Projecte, d’acord amb la qual convé denominar 

aquests òrgans, als únics efectes d’aquest Projecte de decret, com a ““unitats 

d’informació”. Per tal d’aclarir el concepte funcional i respectar l’autonomia de les diferents 
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Administracions per a determinar la designació de l’òrgan concret que desenvolupi les 

funcions, s’ha introduït un nou article (3) en el Projecte de decret.  

 

24. Article 47 

 

El parer de l’APDCAT en relació amb la regulació de l’acumulació de sol·licituds és que 

aquesta és prescindible perquè ja és prevista a la Llei 39/2015.  

 

Alternativament, si es manté el precepte, entén que cal incloure una referència al que 

preveu l’art. 40.5 de la Llei 39/2015, per garantir la confidencialitat. 

 

Estimació de l’aportació. 

 

a) D’una banda, certament l’article 57 de la Llei 39/2015 ja regula amb caràcter general la 

potestat d’acumular un procediment administratiu de l’òrgan administratiu que iniciï o 

tramiti un procediment, d’ofici o a instància de part, a d’altres procediments “amb els quals 

guardi identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi 

de tramitar i resoldre el procediment.”, i afegeix que “contra l’acord d’acumulació no és 

procedent cap recurs.” 

 

Tanmateix, entenem necessari preveure aquesta facultat en l’àmbit del dret d’accés de 

forma expressa, no només per la seva importància i utilitat pràctiques, sinó també perquè 

l’article 47 del Projecte en concreta particularitats d’interès, com ara qui pot acordar 

l’acumulació (les unitats administratives tramitadores), el termini a l’efecte, el termini breu 

de 5 dies hàbils per a comunicar-ho a les persones interessades, o el dies a quo per a la 

resolució conjunta de les sol·licituds acumulades. 

 

b) De l’altra, l’article 40.5 de la Llei 39/2015 preveu la facultat de les administracions 

públiques d’adoptar les mesures necessàries “per protegir les dades personals que constin 

a les resolucions i els actes administratius, quan aquests tinguin per destinataris més d’un 

interessat.” Aquest precepte és d’aplicació, en qualsevol cas, al procediment de tramitació 

de les sol·licituds d’accés i, alhora, esdevé una exigència per aplicació del règim de 

protecció de dades personals. 

 

Tanmateix, potser val la pena recordar aquest extrem en el precepte i, a aquest efecte, 

se’n fa l’addició d’un nou apartat, en els termes següents: 

 

Article 47 

Acumulació de sol·licituds  

 

1. La unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions públiques, 

responsable de la tramitació de dues o més sol·licituds d’accés que hagin de ser resoltes 

pel mateix òrgan o unitat competent i tinguin per objecte accedir a informació pública 
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d’identitat substancial o que es trobi en íntima connexió, pot acordar, d’ofici o a instància 

d’alguna de les persones interessades, l’acumulació dels procediments, amb la finalitat de 

tramitar-los conjuntament i dictar una única resolució. 

 

La facultat d’acordar l’acumulació només pot ser exercida en cas que no hagi transcorregut 

el termini per resoldre establert a l’article 33.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 

2. L’acord d’acumulació, que no és recurrible, s’ha de notificar a les parts interessades, 

mitjançant tramesa de comunicació, dins dels cinc dies hàbils següents a la seva adopció.  

 

3. El còmput del termini per a dictar i notificar la resolució de les sol·licituds acumulades 

s’inicia la data en la qual la primera de les sol·licituds acumulades hagi tingut entrada en 

el registre electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació. 

 

4. En el tràmit de notificació de la resolució de les sol·licituds acumulades cal que les 

Administracions públiques adoptin les mesures necessàries per protegir les dades 

personals que s’hi puguin contenir. 

 

25. Article 48 

 

Pel que fa al tràmit d’audiència a tercers, l’APDCAT fa diverses consideracions: 

 

(i) Segon paràgraf de l’apartat 1r. Mentre que la Llei 19/2014 (art. 31) prescriu que en 

els trasllat a tercers cal indicar els motius, el Projecte ho planteja de forma optativa 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

Atès que l’article 26.2 de la Llei 19/2014 expressament preveu que no és necessari 

consignar els motius de la sol·licitud, el trasllat a tercers només els haurà de 

contenir si realment han estat consignats. 

 

Per aquest motiu s’ha modificat el precepte (segon paràgraf de l’art. 48.1), d’acord 

amb la proposta núm. 25 que es conté a l’informe de la GAIP sobre aquest Projecte 

de decret (modificat, en cursiva): 

Als efectes de l’establert a l’article 31.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que es dona trasllat de la sol·licitud mitjançant la tramesa notificació a les 

terceres persones afectades d’una comunicació que ha d’indicar l’objecte i, si 

escau,  els motius de la sol·licitud d’accés, si s’han fet constar, i ha de concedir un 

termini de deu dies hàbils perquè les terceres persones puguin tenir vista de 

l’expedient relatiu a la sol·licitud d’accés i formular per escrit les al·legacions que 

considerini ha de ser notificada a les terceres persones. Aquest tràmit suspèn el 

termini per resoldre.  



 

246 
 

 

(ii) Es posa de manifest que en l’article no es recull la possibilitat prevista al precepte 

legal relativa a revelar la identitat del sol·licitant i a la conveniència de permetre-li 

oposar-s’hi. 

 

Estimació en essència de l’aportació.  

 

Igualment s’ha modificat el precepte en aquest mateix extrem, i d’acord amb la 

proposta núm. 25 que es conté a l’informe de la GAIP sobre aquest Projecte de 

decret, s’ha introduït un nou (tercer) paràgraf, amb el següent tenor literal: 

“La comunicació no ha d’incloure la identitat de la persona sol·licitant, tret que, 

excepcionalment, l’Administració consideri de forma motivada que el 

coneixement de la identitat de la persona sol·licitant pot ser rellevant per a la 

defensa de drets i interessos titularitat de terceres persones afectades. “ 

 

Aquestes previsions conviuen amb la previsió continguda a l’apartat 2n de l’article 

48, i que han estat introduïdes arran de les aportacions al tràmit d’audiència del 

Projecte, per l’Oficina Antifrau i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (aportacions 

2.19 i 3.8 respectivament), que plantejaren la necessitat que la persona sol·licitant 

pugui oposar-se a que es desvetlli la seva identitat de forma justificada. En 

estimació d’aquestes aportacions s’ha modificat l’art. 48.2 (modificat, en cursiva): 

“2. La unitat d’informació o òrgan corresponent en la resta d’Administracions 

públiques ha d’informar a la/les persona/es sol·licitant/s, mitjançant 

comunicació, tant del trasllat de la sol·licitud a terceres persones afectades, 

com de la possibilitat d’oposar-se justificadament a la revelació de la seva 

identitat, així com i de la suspensió del termini per resoldre fins que s’hagin 

rebut les al·legacions o bé hagi transcorregut el termini de deu dies hàbils 

concedit a l’efecte.” 

 

(iii) Tercer paràgraf de l’apartat 1r. Recomana aclarir els supòsits en què es pot 

substituir la notificació individual per una publicació, i tenir en compte que el 

subjecte obligat pot disposar de canals de comunicació per fer la comunicació 

fàcilment (per exemple una comunicació per correu electrònic a tots el personal 

d’una entitat) 

 

Estimació en part de l’aportació.  

 

L’Oficina Antifrau, a l’aportació 2.20 en el tràmit d’audiència del Projecte, ja va 

al·legar que la “previsió de publicació en un tauler d’anuncis o “als representants 

dels col·lectius afectats” (expressions dotades, d’altra banda, d’un alt grau 

d’indeterminació), no s’ajusta a les previsions legals d’aplicació i esdevenen poc 

respectuoses amb els drets que puguin tenir aquestes terceres persones 
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afectades i que han de fer poder valer en el procediment d’accés a la informació 

pública.”  

 

Aquesta Secretaria va estimar la recomanació i d’acord amb la mateixa va 

modificar el precepte. 

 

A l’aportació 9.24 en tràmit d’audiència, la Sindicatura de Comptes també advertia 

que, “tot i reconèixer la utilitat pràctica d'aquesta mesura, ni la legislació de 

transparència i accés a la informació pública, ni la de procediment administratiu, 

semblen poder fonamentar-la.” 

 

Tenint en compte aquestes aportacions, i d’acord amb el que s’estableix en la 

valoració de l’aportació núm. 25 de la GAIP, s’ha modificat el redactat del precepte, 

que queda redactat com segueix: 

“En els casos en els quals la notificació individual a un elevat nombre de 

terceres persones esdevingui desproporcionada en relació amb els recursos 

materials i humans disponibles en cada cas, excepcionalment i de forma 

motivada, es pot substituir la notificació individual per una publicació en el 

taulellr electrònic de l’Administració pública competent o per una 

comunicació notificació als representants dels col·lectius, sectors o àmbits 

afectats, si s’escau. per al cas que les terceres persones afectades 

constitueixin un grup nombrós.” 

26. Article 54 

 

Respecte d’aquest article l’APDCAT en fa diverses consideracions: 

 

(i) Amb caràcter general, aprecia que una norma reglamentària no pot regular els 

límits al dret d’accés i transparència (entre ells, el de protecció de dades 

personals), la qual cosa “ha de fer-se a través d’una norma amb rang de llei”. 

Desestimació de l’aportació. Com a valoració, ens remetem al mateix argumentari 
que aquesta Secretaria ha exposat en valorar l’aportació núm. 31 del l’informe de 
la GAIP: 

 
Aquesta Secretaria valora positivament la conveniència que en aquest article es 

prevegin criteris i paràmetres que, amb caràcter orientador, serveixin de guia per 

a l’aplicació dels límits previstos legalment, tant en matèria de publicitat activa com 

pel que fa el dret d’accés.  

 

En aquest sentit, les previsions contingudes en el Projecte de decret han de ser 

interpretades en tot cas com a preceptes executius, que desenvolupen 

normativament les previsions legals per tal de concretar-ne l’abast, sense que en 
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cap cas puguin ser considerats com interpretacions extensives que vulnerin la 

reserva legal, que contravinguin les previsions legals, o que s’imposin a la facultat 

decisòria de les Administracions públiques a l’hora de ponderar, en cada cas 

concret, l’aplicació d’eventuals límits en relació amb determinada informació a 

difondre o objecte d’accés. 

 

(ii) Segon paràgraf de l’art. 54.1 El precepte, als efectes de determinar el moment a 

partir del qual la informació deixarà d’estar afectada per l’aplicació de límits”, indica 

que cal tenir en compte els terminis de conservació dels documents establerts per 

la CNAATD. 

 

L’APDCAT considera però que aquesta referència als terminis de conservació de 

les TAAD “és un error”, i, “per això s’hauria de suprimir aquest paràgraf”: 

 

“La determinació del moment a partir del qual deixa de ser d’aplicació un límit no 

depèn del termini de conservació establert per la CNAATD per a cada sèrie 

documental a les taules d’avaluació documental, sinó del que estableixi la 

normativa aplicable.” “En aquest sentit, aquest paràgraf del reglament resulta 

contrari al que estableix l’article 22.2 de l’LTC, segons el qual, “Els límits del dret 

d’accés a la informació pública són temporals si així ho estableix la llei que els 

regula, i es mantenen mentre perduren les raons que en justifiquen l’aplicació.“ 

 

Estimació de l’aportació.  

 

En un sentit molt similar al que defensa ara l’APDCAT, la GAIP, en el seu informe 

sobre aquest mateix Projecte de decret, al·lega que el redactat del segon paràgraf 

de l’art. 54.1 del Projecte “confon la temporalitat dels límits amb els criteris de 

conservació documental”. Exposa que la resolució de l’òrgan competent en relació 

amb la sol·licitud d’accés ha de ponderar i justificar, d’acord amb l’article 22.2 Llei 

19/2014, i en el cas que una llei estableixi el caràcter temporal del límit, quin és el 

lapse de temps en què perduren les raons jurídiques que justifiquen l’aplicació de 

límit, o dit d’altra manera, a partir de quin moment el bé jurídic protegit pel límit ja 

no resultarà lesionat amb l’accés.” 

 

Per tant, conclou la GAIP que “en aquesta ponderació no s’han de tenir en compte 

els terminis de conservació dels documents, ans al contrari, els terminis de 

conservació dels documents hauran de tenir en compte el valor informatiu que un 

document té en termes de transparència”.  

 

I d’acord amb el que exposa la GAIP entenem certament que no és oportú mantenir 

aquest segon paràgraf dins de l’article 54.1, tenint en compte que aquest article té 

per objecte garantir que en la resolució d’accés les Administracions tinguin present 

i apliquin l’eventual temporalitat dels límits que pugui establir una llei, atès que, 
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d’acord amb l’art. 22.2 de la Llei 19/2014, “són temporals si així ho estableix la llei 

que els regula, i es mantenen mentre perduren les raons que en justifiquen 

l’aplicació”.  

 

Altra cosa ben diferent és que la CNAATD, entre les funcions que té encomanades, 

sigui cridada a determinar el termini de conservació de la documentació i que, a 

aquest efecte, a l’hora d’elaborar les TAAD, també hagi de tenir en compte, tant 

els límits aplicables, com la seva temporalitat, si escau, així com el valor informatiu 

que un document té en termes de transparència. 

 

Per tant, podem concloure que els terminis de conservació que pugui fixar la 

CNAATD determinaran la conservació (i destrucció, si escau) de la informació o 

dades (per un període, o de forma permanent, segons els cas), però res tenen a 

veure amb la temporalitat dels límits, que en el cas de ser establerta per una llei, 

determinarà que una informació sigui d’accés limitat durant un temps, i d’accés 

lliure a partir d’un cert moment.  

 

(iii) Art. 54.2: estableix que “Quan l’aplicació d’un límit es trobi motivada explícitament 

en un informe, s’ha de fer públic de forma activa aquest informe.”.  

 

L’APDCAT entén que “en determinats casos revelar el contingut de l’informe pot 

ser contraproduent, perquè el mer accés de la persona sol·licitant (i encara amb 

major motiu de la resta de persones que hi podrien accedir a través de la 

publicació) pot revelar la informació a la qual es conclou que no s’ha de poder 

accedir.”  

 

Per això proposa la supressió d’aquest apartat o, si més no, modificar-ne la 

redacció per garantir l’anonimització amb la redacció següent (addicions 

proposades, en cursiva): 

 

“2. Quan l’aplicació d’un límit es trobi motivada explícitament en un informe, s’ha 

de fer públic de forma activa aquest informe, prèvia anonimització. De manera 

excepcional, pot no publicar-se l’informe quan, malgrat l’anonimització, pugui 

acabar revelant-se informació afectada pel límit que la persona sol·licitant o 

terceres persones puguin relacionar-la amb persones físiques identificables.” 

 

Estimació en essència de l’aportació. 

 

Arran de l’informe emès per la GAIP en relació amb el Projecte de decret, aquest 

precepte, 54.2, ja ha estat modificat (modificació en cursiva): 

 

“2. Quan la desestimació total o parcial d’una sol·licitud d’accés es fonamenti 

en l’aplicació d’un límit es trobi motivada explícitament en un informe, aquest 
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s’ha de fer públic de forma activa juntament amb la resolució desestimatòria de 

l’accés. aquest informe.” 

 

Alhora s’ha inclòs un precepte equivalent als efectes de la publicitat activa, 

mitjançant la modificació dels articles 11.6 i 25.6 del Projecte de decret (que de fet, 

amb l’estimació de l’aportació 1.7 del Síndic de Greuges en el tràmit d’audiència 

del Projecte, passen a ser els articles 11.9 i 25.9) , que queden redactats com 

segueix (addició, en cursiva): 

 

“7.Els límits aplicables a les obligacions de transparència activa són els 

mateixos que el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, estableix per 

al dret a l’accés a la informació pública.  

 

Especialment la publicitat de dades referents a persones físiques pot 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. 

 

Quan l’aplicació d’un límit estigui motivada explícitament en un informe, aquest 

s’ha de publicar en el lloc que ocuparia la informació que es deixa de publicar 

en virtut de l’aplicació del límit.” 

 

Convé ara, doncs, amb l’estimació de l’aportació e l’APDCAT, tornar a modificar els 

preceptes, en el sentit de millorar-ne la redacció amb l’addició d’aquesta expressió: 

“prèvia anonimització, i sempre que no reveli la informació afectada pel límit,” 

 

Per tant,  

 

a) L’art. 54.2 queda redactat com segueix: 

 

2. En els casos en els quals la desestimació total o parcial d’una sol·licitud 

d’accés es fonamenti en l’aplicació d’un límit motivada explícitament en un 

informe, aquest s’ha de fer públic de forma activa prèvia anonimització, 

juntament amb la resolució desestimatòria de l’accés. 

 

En el cas que el contingut de l’informe pugui revelar informació afectada pel 

límit, la necessitat de publicació de l’informe s’entén satisfeta amb la publicació 

d’un extracte o resum del seu contingut de tal manera que no permeti revelar la 

informació afectada pel límit. 

 

b) El tercer paràgraf dels articles 11.9 i 25.9 queden redactats com segueixen: 
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Quan l’aplicació d’un límit estigui motivada explícitament en un informe, aquest 

s’ha de publicar en el lloc que ocuparia la informació que es deixa de publicar 

en virtut de l’aplicació del límit, prèvia anonimització. 

 

En el cas que el contingut de l’informe pugui revelar informació afectada pel 

límit, la necessitat de publicació de l’informe s’entén satisfeta amb la publicació 

d’un extracte o resum del seu contingut de tal manera que no permeti revelar la 

informació afectada pel límit. 

 

27. Article 55 

 

L’APDCAT trasllada diverses observacions i cometaris en relació amb aquest article: 

 

(i) Apartat 1r. 

 

1. Als efectes del que preveu l’article 23 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

les excepcions a la denegació de l’accés a informació que contingui dades 

especialment protegides han d’emparar-se en el règim vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal. 

L’APDCAT entén que “una norma reglamentària no pot alterar el que ja estableix 

l’article 23” de la Llei 19/2014. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

Es modifica el precepte. I a aquest efecte, es té en compte l’aportació núm. 32 de 

l’informe de la GAIP, segons la qual es recomanava també eliminar la remissió a 

la normativa de protecció de dades: ”atès que no s’entén a quines excepcions es 

refereix” i que “l’article 23 LTAIPBG és taxatiu en determinar l’exclusió de l’accés 

tret que s’aporti el consentiment.”, es considera que “resulta innecessari remetre 

a la legislació de protecció de dades per interpretar i desplegar un precepte de la 

llei de transparència prou clar.” 

 

L’article ja ha estat modificat, en el sentit següent (modificacions en cursiva): 

 

1. Als efectes del que preveu l’article 23 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

les excepcions a la denegació de l’accés a informació que contingui dades 

especialment protegides han d’emparar-se en el règim vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal correspon a la persona sol·licitant aportar 

el consentiment escrit i exprés de les persones titulars de les dades personals 

afectades per l’accés sol·licitat. Les Administracions públiques ha de donar trasllat 

de la sol·licitud i del consentiment a la persona afectada, i és facultada a fer ús 

dels mecanismes adients per a autenticar el consentiment escrit aportat. 
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(ii) Apartat 3r. 

 

3. Quan en aplicació de la ponderació raonada de l’article 24.2 de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, es denegui l’accés a la informació pública que conté dades 

personals, les Administracions públiques, en aplicació dels principis de 

proporcionalitat i d’accés parcial, han de donar accés a la resta d’informació, prèvia 

anonimització o pseudonimització d’aquestes dades. 

 

L’APDCAT proposa addicionar al final l’expressió “sempre que això sigui possible.” 

 

Estimació de l’aportació. Es modifica el precepte en el sentit següent: 

 

3. Quan en aplicació de la ponderació raonada de l’article 24.2 de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, es denegui l’accés a la informació pública que conté dades 

personals, les Administracions públiques, en aplicació dels principis de 

proporcionalitat i d’accés parcial, han de donar accés a la resta d’informació, prèvia 

anonimització o pseudonimització d’aquestes dades, quan sigui possible. 

 

(iii) Apartat 3r, segon paràgraf 

 

A aquests efectes s’entén per anonimització la supressió de les dades personals 

de la informació pública sol·licitada, i per pseudonimització, el tractament de dades 

personals de manera que ja no es puguin atribuir a una persona interessada sense 

utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació consti per separat i 

estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les 

dades personals no s'atribueixen a una persona física identificada o identificable. 

 

L’APDCAT proposa eliminar aquest precepte, atès que recull un concepte 

d’anonimització que no s’adequa a les exigències en matèria de protecció de 

dades, atès que pot no ser suficient eliminar les dades personals, sinó que cal 

eliminar qualsevol informació que pugui identificar o fer identificable una persona 

física. 

 

Estimació de l’aportació. S’elimina la redacció actual d’aquest paràgraf i 

s’introdueix un nou text, d’acord amb la valoració continguda en l’aportació 7 

anterior. 

 

(iv) Apartat 5è 

L’APDCAT recomana eliminar-lo, en la mesura que preveu que la Comissió de 

Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades i la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental han de reunir-se amb 
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una periodicitat mínima anual per tal d’adoptar criteris d’aplicació homogènia i 

coordinada entre els règims de protecció de dades personals i d’accés a la 

informació pública. 

 

Alternativament, proposa que, en el cas que es consideri necessari el 

manteniment d’una disposició d’aquesta naturalesa, no hauria de formar part del 

text articulat, sinó en tot cas d’una disposició addicional. 

 

Estimació de l’aportació. Aquest precepte ha quedat eliminat arran de l’aportació 

núm. 34 formulada per la GAIP en el seu informe sobre aquest Projecte de decret, 

que ha fonamentat en un sentit similar al defensat aquí per l’APDCAT. 

 

28. Article 56.4 c) 

L’APDCAT proposa substituir l’expressió “l’obligació d’actuar d’acord amb la 

normativa de protecció de dades” per l’expressió “l’obligació de tractar la informació 

rebuda d’acord amb la normativa de protecció de dades.” Continguda en aquest 

article, que té per objecte regular els continguts de la resolució d’accés. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

Aquest precepte ha estat modificat arran de l’estimació de l’aportació núm. 36 que 

la GAIP ha fet valdre en el seu informe sobre aquest Projecte de decret, segons la 

qual s’addiciona un desenvolupament del precepte (en cursiva): 

 

“c) Un avís legal que estableixi l’obligació d’actuar d’acord amb la normativa de 

protecció de dades personals, si escau, i que determini de forma clara i precisa 

les obligacions que adquireix la persona sol·licitant en relació amb les dades 

personals que contingui la informació i les limitacions concretes de difusió que 

deriven de la normativa de protecció de dades.” 

Ara l’APDCAT en proposa una altra modificació, que afegim a la modificació ja 

efectuada. 

 

Es modifica el redactat del precepte contingut a l’art. 56.4 c), que queda redactat 

com segueix: 

 

c) Un avís legal que estableixi l’obligació de tractar la informació d’actuar 

d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, si escau, i que 

determini de forma clara i precisa les obligacions que adquireix la persona 

sol·licitant en relació amb les dades personals que contingui la informació i les 

limitacions concretes de difusió que deriven de la normativa de protecció de 

dades. 
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29. Article 59.1 

En relació amb aquest article, que regula la reutilització de la informació, l’APDCAT 

suggereix que s’hi afegeixi un incís que recordi la subjecció als límits legals que deriven 

de la reutilització. 

 

Desestimació de l’aportació. Tal i com s’ha argumentat, en tots els continguts a publicar 

de forma activa, així com respecte de les informacions accessibles, són d’aplicació tots 

els eventuals límits legals oposables, entre ells, la protecció de les dades personals 

que hi puguin aparèixer, la qual cosa no esdevé oportú de recordar en cadascun dels 

preceptes que es contenen en el Projecte de decret 

 

En aquest sentit, els articles 7.2 i 21.2 de la Llei 19/2014 s’encarreguen de remetre’s 

a l’aplicació de qualsevol limitació, i no només les establertes en aquesta mateixa Llei, 

que, d’acord amb una norma amb rang de llei, sigui aplicable en cada cas i matèria 

específica.  

 

30. Article 60.2 

Entre les condicions generals que ha de complir qualsevol llicència d’ús figura, a la 

lletra f) del precepte, el deure de garantir la “prohibició de revertir el procediment de 

dissociació de dades mitjançant l’addició de noves dades obtingudes“. 

 

Al respecte, l’APDCAT considera que convé modificar el precepte per deixar més clar 

que no ha de ser possible la reversió de la informació anonimitzada o pseudonimitzada. 

 

Estimació de l’aportació. 

 

Es modifica la redacció d’aquest article en el sentit següent: 

 

 

2. La Llicència Oberta d’Ús d’Informació – Catalunya i les llicències creative commons 

han de garantir d’indicar, en tot cas, el deure de reutilitzar la informació obtinguda  

compliment de amb subjecció a les condicions generals següents: 

 

(...) 

 

f) Quan la informació s’hagi facilitat de manera anonimitzada o pseudonimitzada, 

encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin 

permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, ha d’incloure la 

prohibició de dur a terme activitats tendents a revertir el procés de dissociació de 

revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes 

d’altres fonts.  
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IV. MEMÒRIA D’OBSERVACIONS I AL·LEGACIONS FORMULADES EN EL TRÀMIT 

D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ARTICLE 68 DE LA LLEI 26/2010, DEL 3 D’AGOST,  EN 

RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE 

DESENVOLUPAMENT PARCIAL DE LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE DESEMBRE, DE 

TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN (PROJECTE 

DE DECRET) 

 

 

I. ANTECEDENTS  

 

1. La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència està tramitant Projecte de Decret pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Projecte de 

decret). 

El Projecte de decret ha estat sotmès en dues ocasions (juliol 2018 i juliol de 2019) al 

tràmit de participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, en 

compliment de l’article 69 de la Llei 19/2014, i al tràmit de consulta interdepartamental 

en el Fòrum SIGOV, de conformitat amb l’article 66 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2. Conforme amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, els 

projectes de disposició reglamentària es poden sotmetre a informació pública per un 

termini no inferior a quinze dies hàbils, que es pot reduir fins a un mínim de set dies 

hàbils motivadament. Tanmateix, pot coincidir temporalment amb el d'audiència i s'ha 

de posar a disposició de les persones que ho sol·licitin la documentació preceptiva. 

El tràmit d'informació pública es pot instrumentar per mitjans electrònics, indicant el 

termini, publicant el text del projecte de disposició reglamentària a la seu electrònica i 

presentant les al·legacions en el registre electrònic corresponent. 

3. D’acord amb la memòria general que acompanya el text del Projecte de decret, es 

considera convenient realitzar el tràmit d’informació pública, previst per l’article 68 de 

la Llei 26/2010, ja que permet que participin aquelles persones que tenen un interès 

en la norma i no han pogut ser identificades per l’Administració en el tràmit d’audiència. 

4. En virtut de l’anterior, la Secretaria de Transparència i Govern Obert, l’1 d’octubre 

mitjançant edicte sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s'aprova el 

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

transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb la finalitat de permetre 

la participació de la ciutadania en el procés d'elaboració del Projecte de decret 

esmentat, d'acord amb el citat l'article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el 
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termini de vint dies hàbils comptats des de l'endemà de la data de publicació d'aquest 

edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

5. Durant els 20 dies hàbils referits d’aquest tràmit d’audiència, un total de deu (10) 

entitats han tramès a aquesta Secretaria de Transparència i Govern Obert, escrits 

d’aportacions o observacions: 

 

1. Per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 

2. Per par de l’Associació d’Arxivers-Gestors de documents de Catalunya 

3. Per part de La Unió Catalana d’Hospitals 

4. Per part de la Sra. Eva M.S. 

5. Per part de la Federació ECOM 

6. Per part de la Fundació Pere Tarrés 

7. Per part del Sr. Joan Antoni O.O. 

8. Per part del despatx d’advocats Tornos Abogados S.L.P 

9. Per part de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 

Catalunya 

10. Per part de la Coordinadora Catalana de Fundacions 

 

S’adjunta, com a Annex V a aquesta memòria, una taula amb indicació de les 

aportacions presentades i de les dades bàsiques relatives a llur contingut i valoració. 

 

6. Amb fonament en l’apartat 5è de l’article 64 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, segons el 

qual l'expedient dels projectes de disposicions reglamentàries ha d'incloure una memòria 

de les observacions i les al·legacions presentades i de les raons que han dut a desestimar-

les, si és el cas, aquest informe té com a finalitat contenir la valoració que la Secretaria de 

Transparència i Govern Obert ha efectuat de les observacions formulades. 

 

II. VALORACIÓ DE LES APORTACIONS 

 

1. INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (IG) 

1.1. Article 3. Concepte d’entitats del sector públic de la Generalitat” 

L’article estableix que, als efectes d’aquest Reglament, tenen la consideració 

d’entitats del sector públic de la Generalitat, en tot cas, les entitats amb personalitat 

jurídica pròpia que consten inscrites amb aquesta condició al Registre del sector 

públic de la Generalitat de Catalunya. 

La IG entén que, atès que les entitats del sector públic de la Generalitat són aquelles 

establertes a la llei de pressupostos, per seguretat jurídica cal realitzar una remissió 

a la normativa que realitza la definició. 
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Estimació en part de l’aportació: 

També la Sindicatura de Comptes, en un similar sentit, entén que el Registre del 

sector públic de la Generalitat “no ha de ser l’element decisiu per concloure que una 

entitat integra el sector públic” perquè  és “una eina de suport a l’organització i a la 

gestió patrimonial de la Generalitat” i la informació que s’hi inscriu “no produeix 

efectes jurídics, ni les dades que s’hi recullen poden ser emprades per fer valer drets 

davant de la Generalitat, ni davant de tercers” (article 1.2), per la qual cosa el Registre 

té caràcter declaratiu i no constitutiu.  

Des de la Secretaria de Transparència, tot i coincidir amb els arguments exposats en 

aquesta aportació, sobre els efectes declaratius del Registre, en la redacció del 

Projecte havia entès convenient remetre’s a les entitats que, amb la condició 

d’entitats instrumentals del sector públic (art. 3.1 de l’Ordre ECO/22/2015), consten 

escrites al Registre, per tal d’evitar haver de donar una definició del terme “sector 

públic”, amb el risc de poder no ser exacta o ser excloent d’algunes entitats, o evitar 

de remetre’s a normativa sectorial, amb el risc de la seva contingència, en la mesura 

que pot patir canvis constants. 

Tanmateix, i d’acord amb l’estimació de les aportacions 9.7 i 9.9 del tràmit 

d’audiència, emeses per la Sindicatura de Comptes, es modifica finalment l’article 3 

del Projecte, tot incorporant en llistat d’entitats que d’acord amb l’article 3.1 de l’Ordre 

ECO/22/2015 integren el sector públic de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya. 

1.2. Article 7 apartat 1.c.  Persones obligades a subministrar informació a les 

Administracions responsables (art. 3.1 d) i e), i art. 3.2) 

“A aquests efectes, s’entenen per fons públics les aportacions dineràries qualificades 

com a subvencions i no com a transferència, és a dir, sense contraprestació directa, 

provinents de qualssevol Administració pública a favor de persones físiques o 

jurídiques, amb exclusió de les transferències o aportacions entre administracions 

públiques, sempre que tinguin caràcter corrent, siguin destinades a finançar 

despeses de funcionament de la persona receptora i que es consignin en el capítol 4 

del pressupost de despesa.” 

 

La IG indica que no es poden realitzar transferències a les entitats no incloses a) b) i 

c) de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, i per tant, la puntualització relativa a la 

transferència (“no com a transferència”) pot conduir a error en la seva interpretació i 

a una manca de seguretat jurídica. Per tant es proposa la supressió de l’expressió 

“no com a transferència”. 
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Estimació de l’aportació: l’exclusió de les transferències o aportacions entre 

administracions públiques no té sentit en aquest article, atès que l’article fa referència 

a les entitats privades. 

 

Proposta de nou article: 

 

A aquests efectes, sS’enténen per fons públics qualssevol forma d’aportació de fons 

públics les aportacions dineràries qualificades com a subvencions i no com a 

transferència, és a dir, sense contraprestació directa, provinents de qualssevol 

Administració pública, i sempre que tinguin caràcter corrent, siguin destinades a 

finançar despeses de funcionament de la persona receptora i que es consignin en el 

capítol 4 del pressupost de despesa. 

 

1.3. Article 8.2 (entitats privades de l’art. 3.4 Llei 19/2014) 

La IG en fa 3 observacions: 

(i) La definició de subvenció ha de ser la corresponent a la normativa d’aplicació (Llei 

General de Subvencions i Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya). 

“es recomana que es faci una remissió a la normativa (realitzar “una definició ... pot 

implicar una manca de seguretat jurídica”) 

 

Estimació. El concepte de subvenció que figura en aquest article 8.2  s’ha de referir 

als únics efectes de les entitats privades de l’art. 3.4 Llei 19/2014 (tal i com 

expressament recull el primer paràgraf de l’art. 8.2 del Projecte), i té per objecte 

especificar que han de ser “reconegudes en el curs d’un exercici comptable”, als 

efectes del còmput o quantificació que exigeixen els llindars establerts a l’art. 3.4 

referit. Per tant, es proposa aquest redactat: 

 

Als aquests efectes del càlcul del seu l’import de les, s’entén per subvencions o 

ajuts públics qualssevol forma d’aportació dinerària de fons públics provinents de 

qualssevol Administració pública, a favor de persones físiques o jurídiques, amb 

exclusió per tant de les transferències o aportacions entre administracions 

públiques, i d) s’ha de tenir en compte la suma del total de subvencions o ajuts 

públics provinents de qualssevol Administració pública que hagin estat 

reconegutdes en el curs d’un exercici econòmic comptable. 

 

S’elimina la remissió que els articles 23.1 i 36.1 del Projecte feien a aquesta definició 

continguda a l’article 8.2 del Projecte, als efectes donar un concepte genèric de 

subvencions, als efectes dels deures de publicitat activa de l’art. 15 de la Llei 19/2014.  

 

(ii) Pel que fa als mecanismes de control i seguiment, així com les conseqüències 

derivades del seu incompliment esmentats en el penúltim paràgraf del segon apartat, 

la IG entén que aquests no poden estar establerts per bases reguladores, si 
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prèviament no s’estableix en una norma amb rang legal i/o reglamentària els tipus de 

mecanismes de control i seguiment: “s’hauria de realitzar una remissió expressa a la 

normativa que reguli les infraccions i sancions.” 

 

Estimació en part.  

Entenem que les bases reguladores de subvencions i els plecs de contractes sí que 

poden establir obligacions i els efectes del seu incompliment sense base normativa 

específica o concreta, per exemple, la resolució contractual o la revocació de 

subvencions davant l’incompliment de determinades obligacions establertes. 

 

Tanmateix, atès que la previsió general dels efectes ha d’estar reconeguda en 

l’ordenament jurídic, es procedeix a modificar el text dels preceptes continguts als 

articles 7.2 i 8.2 en el sentit següent: 

 

2. 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, ha d’indicar tant el termini perquè la persona 

física o jurídica faciliti la informació, que no pot superar els deu dies hàbils des de la 

recepció del requeriment de l’Administració o entitat del sector públic amb la qual es 

relaciona o vincula, com les obligacions específiques de subministrament d’informació, 

el mecanisme per a la tramesa de la informació, així com els mecanismes de control i 

seguiment i les conseqüències derivades de l’incompliment de les obligacions de 

conformitat amb l’ordenament jurídic.  

 

2. Les bases reguladores de les subvencions i les resolucions i convenis que 

concedeixin subvencions directes han de recollir les obligacions de transparència de 

les entitats privades beneficiàries que compleixen els requisits establerts en les lletres 

a) o b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, així com els mecanismes 

de control i seguiment i les conseqüències derivades del seu incompliment de 

conformitat amb l’ordenament jurídic. 

 

(iii) Segons la IG, “no s’entén quina és la informació que ha de ser objecte de publicació 

abans del trenta-u de gener de l’exercici següent esmentada en l’últim paràgraf de 

l’apartat 8.2 i per tant caldria detallar-la.” 

 

S’ha de procedir a la publicació de la informació abans del trenta-u de gener de 

l’exercici següent a aquell en què se superen els llindars previstos a les lletres a) o b) 

de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i es mantenen, com a mínim, 

durant tot el període de justificació de l’ajuda o subvenció rebuda, així com durant el 

termini de prescripció del dret de l’Administració a la revocació de l’ajut o subvenció. 

 

Estimació.  
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S’introdueixen les modificacions a l’article 8 a què ens referim més endavant, en la 

valoració de l’aportació de la IG núm. 1.12, per tal d’aclarir quines entitats hi estan 

subjectes, quina informació han de publicar de forma concreta i per fer coincidir el 

moment de la publicació amb el de la presentació dels comptes anuals per les entitats 

privades subjectes al precepte, entre d’altres modificacions. 

 

1.4. Article 8.3 

 

3. En el cas de subvencions o ajuts públics de caràcter plurianual, les obligacions de 

transparència contingudes als articles 38, 39 i 40 d’aquest Reglament s’han de complir 

respecte totes les anualitats quan almenys en una d’elles l’import reconegut superi els 

llindars previstos a les lletres a) o b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre. 

 

La IG considera que el redactat d’aquest apartat no queda clar: “Quan s’esmenta el 

caràcter pluriennal, no queda clar a què s’està referint si al fet que la concessió estigui 

en el marc d’una despesa de la Generalitat de caràcter pluriennal o a que el pagament 

es realitzi en dos exercicis diferents. Aquest fet ha de ser aclarit, atès que aquesta 

obligació també implica una verificació i per tant no hauria de donar lloc a diverses 

interpretacions.” 

 

Estimació:  

 

Es proposa la modificació del text del precepte en el sentit que es detalla en la valoració 

de l’aportació de la IG núm. 1.12, posterior.  

 

1.5. Article 10.3, segon paràgraf 

A criteri de la IG  “no queden clars quins són els títols jurídics”  que estableixen l’exercici 

de  potestats administratives”, als efectes de determinar la informació objecte de la 

declaració responsable per entitats subvencionades, en relació a les retribucions dels 

seus directius (es recomana que s’aclareixi) 

 

Desestimació: no es concreta perquè els “títols jurídics” esdevé un concepte obert per 

tal de referir-se a qualssevol contractes o convenis o atribució de fons públics que 

justifiquin o habilitin a desenvolupar alguna potestat, servei  o percepció de fons 

públics.  

 

1.6. Article 21.1, segon paràgraf 

La IG apunta que el segon paràgraf de l’apartat 1 no s’ajusta a la normativa aplicable 

pel que fa al control intern realitzat per la Intervenció General, els informes de la qual 

han de ser exclosos de la publicitat. 
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Estimació de l’aportació. Es modifica el text del precepte en el sentit següent: 

 

Als efectes del paràgraf anterior, s’entenen informes, estudis i dictàmens a publicar, 

entre d’altres, els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització, tant emesos per 

òrgans de control extern. als efectes de l’article 11.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, com també els informes d’auditoria interna. 

 

En coherència, cal modificar també l’article 34 (Administracions locals) 

 

1. Als efectes de la lletra h) de l’article 8.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entenen informes i estudis a publicar, entre d’altres, els informes d’auditoria de 

comptes i de fiscalització, tant emesos per òrgans de control extern, als efectes de 

l’article 11.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, com també els informes 

d’auditoria interna. s’ha de publicar la informació relativa als informes, estudis i 

dictàmens que s’hagin contractat. 

 

Als efectes del paràgraf anterior, s’entenen informes, estudis i dictàmens a publicar, 

entre d’altres, els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització, tant emesos per 

òrgans de control extern. als efectes de l’article 11.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, com també els informes d’auditoria interna. 

 

2. Aquesta obligació s’entén acomplerta amb la publicació íntegra del text dels estudis, 

informes i dictàmens, acompanyat d’una referència a la identificació de l’expedient de 

contractació al qual es refereixen. 

1.7. Article 22.4, últim paràgraf 

En relació amb aquest darrer paràgraf, que estableix que l’instrument de formalització 

d’un encàrrec de gestió ha de ser un conveni de col·laboració, de la IG “Es tenen 

dubtes sobre si una norma de rang reglamentari que desenvolupa l’àmbit de 

transparència és l’instrument adequat per desenvolupar la normativa aplicable al 

procediment administratiu i règim jurídic del sector públic en general.”. 

 

Estimació de l’aportació: 

 

Sense la pretensió de pretendre desenvolupar la normativa de règim jurídic, el 

precepte, als únics efectes de la publicitat, concreta la necessitat de publicar un enllaç 

a la publicació oficial de l’instrument de formalització, que en cas d’encàrrecs entre 

administracions han de revestir la forma de conveni, d’acord amb l’art. 11.3 b) Llei 

40/2015-( encàrrecs de gestió d’activitats materials regulats a l’article 11 de la Llei 

40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, subscrits entre òrgans 

de la mateixa o diferent administració pública), entesos com a manifestació de la 

col·laboració administrativa i alteració d’exercici de competències orgàniques en virtut 

del principi d’eficàcia administrativa, sense contraprestació econòmica, i que, 
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apareixeran en el referit Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat quan siguin acordats entre administracions diferents. 

 

Per tal d’aclarir l’objecte del precepte, es proposa modificar el text: 

 

4 3. S’han de publicar, de forma diferenciada, els encàrrecs de gestió que d’acord amb 

l’article 11 de la Llei 40/2015, de l’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, ha de contenir, com a mínim, 

si escau, la identificació de les parts que els subscriuen, el seu 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 les 

subcontractacions que es facin amb menció dels adjudicataris, el procediment seguit 

per a l’adjudicació i l’import d’aquesta. 

 

S’ha de publicar a més un enllaç a la publicació oficial corresponent de l’instrument de 

formalització., que ha de consistir en un conveni de col·laboració quan l’encàrrec de 

gestió se subscriu entre dues administracions diferents, i la resolució de l'encàrrec. 

 

En el mateix sentit, per coherència, es proposa modificar l’article 35.3 del Projecte de 

decret 

 

1.8.  Article 23.1  

És criteri de la IG que la definició de subvenció ha de ser la corresponent a la normativa 

d’aplicació (Llei General de Subvencions i Text Refós de la Llei de Finances Públiques 

de Catalunya), per tant es recomana que es faci una remissió. 

 

Estimació de l’aportació: es modifica el precepte en el sentit següent: 

 

1. Als efectes de l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’entenen cal estar 

als conceptes de per subvenció o i ajut públic donats per la normativa bàsica en matèria 

de subvencions i pel reglament que regula el Registre de subvencions i ajuts de 

Catalunya. 

 

En coherència, es modifica també l’article 36.1 (Administracions locals) 

1.9. Article 23.2.  

La IG considera que el precepte “s’està extralimitant en allò que estableix la Llei 

19/2014 en l’establir l’obligació de publicar la resolució de concessió i el conveni que 

instrumenti la subvenció directa.”: “es proposa que es suprimeixi del paràgraf 
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l’expressió “a la resolució de concessió, i al conveni que instrumenti la subvenció 

directa, si escau”. 

 

Estimació de l’aportació:  

 

L’article 15.1 c) obliga tan sols a publicar “les subvencions i els ajuts públics atorgats, 

amb indicació de “diverses dades (“import, objecte i beneficiaris”). 

 

Per tant, i d’acord amb la valoració de l’aportació núm. 19 de l’Informe emès per 

l’APDCAT en relació amb aquest Projecte, l’art. 23.2 del Projecte de decret ha quedat 

modificat en el sentit següent (modificació en cursiva): 

 

2. El compliment del deure de publicar la informació relativa a subvencions i ajuts 

atorgats, establert a la lletra c) de l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

es fa efectiu mitjançant la tramesa d’aquesta informació al Registre de Subvencions i 

Ajuts de Catalunya, que ha de ser accessible 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, 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, a la resolució de concessió, i a la 

informació sobre l’import, l’objecte i els beneficiaris de les subvencions i els ajuts 

públics atorgats amb publicitat i concurrència competitiva o sense., al conveni que 

instrumenti la subvenció directa, si escau. 

1.10. Article 23.4  

La IG detecta un error en el text del precepte: “L’esment que la informació ha de ser 

“complerta” no afegeix contingut i crea inseguretat jurídica. Per tant, es proposa que o 

bé s’esmenti la informació que cal, o bé es suprimeixi aquest apartat.” 

 

Estimació de l’aportació: es corregeix l’errada material: 

 

4. Als efectes de l’apartat segon de l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

l’obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, públiques o privades, de 

comunicar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 

administració, ha de ser complerta complida d’acord amb els conceptes de retribucions 

i d’òrgans de direcció o administració definits als articles 9 i 10 d’aquest Reglament. 

 

1.11. Article 36.2 (segon paràgraf) 

Segons la IG, aquest apartat no aporta cap element nou, atès que repeteix el que 

esmenta la llei. Per aquest motiu es proposa la seva supressió. 
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Desestimació de l’aportació:  

 

Compartim el fet que aquesta previsió reitera l’apartat 4rt de l’art. 96 bis el text refós 

de la Llei de finances públiques de Catalunya, introduït per l’art. 155 de la Llei 5/2017, 

de 28 de març, d’acord amb el qual “l'obligació establerta per l'article 15.c de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, es fa efectiva amb la tramesa de la informació exigida al Registre de 

subvencions i ajuts de Catalunya.” En aquest sentit ho preveu també el Decret 

271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de 

subvencions i ajuts de Catalunya, que en el seu article 6.1 preveu expressament que 

“el subministrament de la informació al RAISC fa efectiva l'obligació establerta en 

l'article 15.1.c de la Llei 19/2014” i que la informació continguda al RAISC es publicarà 

al lloc web de la Generalitat (http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-

subvencions/), o en el que correspongui, d'acord amb la competència en matèria 

d'establiment dels criteris procedimentals, direcció i control d'ajuts i subvencions. 

 

Tanmateix, per coherència, completesa i integració normativa, entenent que 

l’esmentada previsió legal té directa incidència en l’objecte que preveu aquest precepte 

del Projecte, creiem necessari mantenir el segon paràgraf de l’article 36.2 del Projecte. 

 

1.12. Articles 38, 39 i 40 

La IG trasllada dos comentaris generals en relació amb les obligacions concretes de 

publicitat activa imposades a les entitats privades que reben subvencions per sobre 

dels llindars de l’art. 3.4 Llei 19/2014: 

(i) Caldria detallar l’objectiu de fer pública tota la informació que esmenten ambdós 

articles, “atès que aquestes obligacions de publicitat activa poden suposar una 

càrrega addicional que dificulti l’accés a les subvencions públiques”. 

 

(ii) En aquest sentit, cal tenir en compte la diversitat i precarietat de les entitats 

subvencionades. 

 

Estimació de l’aportació:  

És necessari que el Projecte de decret concreti l’art. 3.4 Llei 19/2014, pel que fa a 

diversos extrems: 

(i) D’una banda, estableixi quins són els ens privats obligats per aquest precepte 

legat, tot acotant el seu àmbit d’actuació territorial a Catalunya i fent al·lusió als 

registres públics corresponents. 

 

(ii) De l’altra, cal que determini la inconcreció de què adoleix l’article 3.4 de la Llei des 

del punt de vista objectiu , perquè el precepte legal es refereix a què els són 
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aplicables “les obligacions de transparència establertes pel Títol II”, però de tots 

els articles d’aquets Títol II només el 13, 14 i 15 (Capítol III, sobre gestió 

administrativa) s’exigeixen a “tots els subjectes obligats”, la qual cosa  ha 

d’incloure també les entitats privades de l’art. 3.4, a diferència dels articles 9 a 12, 

que tan sols es refereixen a les “Administracions públiques” i, per tant, no poden 

ser d’aplicació, com és lògic i coherent per continguts, a les entitats privades. 

 

(iii) En tercer lloc, la determinació objectiva, de la informació a publicar, ha de permetre 

la seva coherència  i compatibilitat amb els deures de publicitat activa que 

s’exigeixen a les entitats privades que tinguin naturalesa de fundació o 

d’associacio declarada d’utilitat pública, és a dir, que imposa l’Ordre 

JUS/152/2018, que al seu torn desenvolupa la Llei 21/2014 del 29 de desembre, 

del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions 

declarades d'utilitat pública (que distingeix alhora entre diferents obligacions 

exigibles, segons quina sigui la dimensió d’aquestes entitats). 

De tot l’anterior, es proposen les següents modificacions al text del Projecte de decret: 

a)    Es suprimeixen els articles 38, 39 i 40 de la versió actual del Projecte: 

Article 38 

Obligacions de publicitat activa dels partits polítics i associacions i fundacions 

vinculades i de les organitzacions sindicals i empresarials 

 

1. Als efectes de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, els partits polítics 

i les organitzacions sindicals i empresarials amb seu a Catalunya, així com les 

associacions i fundacions vinculades als partits polítics que exerceixin llurs funcions 

majoritàriament a Catalunya, han de fer pública la informació següent:  

 

a) Els estatuts pels quals s’ha de regir el partit, fundació o associació o 

organització sindical o empresarial, el número de registre i la normativa que els és 

aplicable.  

 

b) La composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu, amb identificació 

nominativa dels membres, de llurs perfils i trajectòries professionals, i els òrgans 

delegats, d’assessorament i de control intern, si escau.  

 

c) L’estructura organitzativa interna, directiva i de govern, amb l’organigrama 

actualitzat que identifiqui els responsables dels càrrecs directius i de gestió de l’entitat 

i l’estructura del grup d’entitats, si escau. 

 

d) El Pla anual d’activitats.  
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e) Els pressupostos íntegres, amb descripció de les partides pressupostàries 

anuals, així com de les dades relatives a la seva execució, amb periodicitat trimestral, 

que permetin reflectir el destí dels fons públics percebuts de forma actualitzada i 

comprensible. 

 

f) Els comptes anuals, l’informe d’auditoria, en cas que hi estiguin subjectes, i els 

informes dels òrgans de control extern, si escau. 

 

g) L’inventari del patrimoni. 

 

h) Les instruccions aprovades en matèria de contractació, l’òrgan de contractació 

i la relació dels contractes subscrits els darrers cinc anys amb les administracions 

públiques que inclogui la determinació de l’objecte del contracte i l’import de licitació i 

adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva celebració, la durada, les 

modificacions i les pròrrogues. 

 

i) Els convenis subscrits amb les administracions públiques des de l’entrada en 

vigor de la Llei 19/2014, del 29 desembre, en els termes que preveu aquesta Llei en 

l’apartat 2 de l’article 14. 

 

j) Les subvencions i els ajuts públics rebuts de les administracions públiques en 

els darrers cinc anys, en els termes que preveuen les lletres c), d) i e) de l’article 15.1 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.  

 

k) Les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, si escau, i d’acord 

amb el que disposen l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i els articles 

9 i 10 d’aquest Reglament.  

 

2. Les obligacions relatives als contractes, convenis i subvencions s’han de complir 

mitjançant la publicació d’una relació dels contractes, convenis i subvencions, amb la 

descripció dels continguts a què aquest article es refereix, i un enllaç al document. 

 

3. Les entitats obligades per aquest article són les inscrites en el registres de partits 

polítics, d’organitzacions sindicals i empresarials i el Cens d’associacions i fundacions 

vinculades a partits polítics, vinculat als registres d’associacions i fundacions de la 

Generalitat de Catalunya, incloses les federacions, agrupacions, confederacions i 

altres formes associatives previstes per llurs normes substantives. 

 

Article 39 

Obligacions de publicitat activa de les associacions i les fundacions perceptores de 

subvencions o ajuts públics per sobre dels llindars establerts a les lletres a) i b) de 

l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre 
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1. Les associacions i fundacions perceptores de subvencions o ajuts públics que 

compleixin algun dels requisits establerts a les lletres a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, han de fer pública la informació següent:  

 

a) Els estatuts, el número de registre de l’entitat i la normativa aplicable.  

 

b) La composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu, amb identificació 

nominativa dels membres, de llurs perfils i trajectòries professionals, i els òrgans 

delegats, d’assessorament i de control intern, si escau.  

 

c) L’estructura organitzativa interna, directiva i de govern, amb l’organigrama 

actualitzat que identifiqui els responsables dels càrrecs directius i de gestió de l’entitat 

i l’estructura del grup d’entitats, si escau, amb indicació de la participació en societats 

eventualment participades de forma majoritària. 

 

d) Els fins de les entitats i llurs activitats, i el col·lectiu de beneficiaris atesos.  

 

e) El pla anual d’activitats.  

 

f) Els pressupostos íntegres, amb descripció de les partides pressupostàries anuals, 

així com de les dades relatives a la seva execució que permetin reflectir el destí dels 

fons públics percebuts de forma actualitzada i comprensible. 

 

g) Els comptes anuals, l’informe d’auditoria, en cas que hi estiguin subjectes, i els 

informes dels òrgans de control extern, si escau. 

 

h) L’inventari del patrimoni.  

 

i) Les principals línies estratègiques d’actuació.  

 

j) L’òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació i la relació dels contractes 

subscrits els darrers cinc anys amb les administracions públiques que inclogui la 

determinació de l’objecte del contracte i l’import de licitació i adjudicació, el 

procediment utilitzat per a la seva celebració, la durada, les modificacions i les 

pròrrogues. 

 

k) Els convenis subscrits amb les administracions públiques des de l’entrada en vigor 

de la Llei 19/2014, del 29 desembre, en els termes que aquesta preveu a l’apartat 2 de 

l’article 14. 

 

l) Les subvencions i els ajuts públics rebuts de les administracions públiques en els 

darrers cinc anys, en els termes que preveuen les lletres c), d) i e) de l’apartat 1 de 

l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 
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m) Les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, si escau, i d’acord 

amb el que disposen l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i els articles 

9 i 10 d’aquest Reglament.  

 

2. Les obligacions relatives als contractes, convenis i subvencions s’han de complir 

mitjançant la publicació d’una relació dels contractes, convenis i subvencions, amb la 

descripció dels continguts a què aquest article es refereix, i un enllaç al document. 

 

Article 40 

Obligacions de publicitat activa d’altres entitats privades perceptores de subvencions 

o ajuts públics per sobre dels llindars establerts a les lletres a) i b) de l’article 3.4 de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre 

 

1. Les entitats privades perceptores de subvencions o ajuts públics que compleixin 

algun dels requisits establerts a les lletres a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, diferents a les associacions i fundacions, han de fer pública la 

informació següent:  

 

a) L’activitat que desenvolupen o el seu objecte social, d’acord amb llurs estatuts.  

 

b) Els estatuts socials de l’entitat, el número de registre i la normativa que els és 

aplicable.  

 

c) La composició dels òrgans de govern amb identificació nominativa dels membres i 

de llurs perfils i trajectòries i els òrgans delegats, d’assessorament i de control intern, 

si escau.  

 

d) L’organigrama actualitzat que identifiqui els responsables dels càrrecs directius i de 

gestió de l’entitat, si escau, amb llur perfil i trajectòria professionals. 

 

e) L’estructura del grup de les entitats, si escau. 

 

f) La relació dels contractes subscrits els darrers cinc anys amb les administracions 

públiques que inclogui la determinació de l’objecte del contracte i l’import de licitació i 

adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva celebració, la durada, les 

modificacions i les pròrrogues. 

 

g) Els convenis subscrits amb les administracions públiques des de l’entrada en vigor 

de la Llei 19/2014, del 29 desembre, en els termes que aquesta preveu a l’apartat 2 de 

l’article 14. 
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h) Les subvencions i els ajuts públics rebuts de les administracions públiques en els 

darrers cinc anys, en els termes que preveuen les lletres c), d) i e) de l’apartat 1 de 

l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 

m) Les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, si escau, i d’acord 

amb el que disposen l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i els articles 

9 i 10 d’aquest Reglament.  

 

2. Les obligacions relatives als contractes, convenis i subvencions s’han de complir 

mitjançant la publicació d’una relació dels contractes, convenis i subvencions, amb la 

descripció dels continguts a què aquest article es refereix, i un enllaç al document. 

 

b) Per contra, s’amplia el contingut de l’article 8 del Projecte, per tal de recollir en 

aquest mateix article, de forma integrada, tots els extrems que desenvolupen l’article 

3.4 de la Llei 19/2014, i en relació a tots els seus destinataris de forma conjunta.  

Per tant, l’article 8, doncs, passa  a tenir la redacció següent: 

Article 8 

Entitats privades responsables del compliment d’obligacions de transparència activa  

 

1. Als efectes del que preveu l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el 

deure de compliment de les obligacions de transparència establertes pel títol II de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, és exigible en tot cas als partits polítics, a les 

associacions i fundacions vinculades als partits polítics, i a les organitzacions sindicals 

i empresarials. 

 

1. Són subjectes obligats per l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les 

entitats privades següents: 

 

a) 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. 

 

b) a 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. 

 
c) a les organitzacions sindicals i empresarials amb seu a Catalunya o l’àmbit 

d’actuació de les quals comprengui Catalunya i que els estatuts de les quals 

constin dipositats d’acord amb la base de dades pública existent a aquest efecte. 

 



 

270 
 

Les obligacions de transparència exigibles als partits polítics, a les associacions i 

fundacions vinculades als partits polítics, i a les organitzacions sindicals i empresarials, 

són les que es concreten a l’article 38 d’aquest Reglament. 

 

2. Als efectes del que preveu l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el 

deure de compliment de les obligacions de transparència establertes pel títol II de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, és exigible també a les entitats privades que 

 

2. Són igualment subjectes obligats per l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, altres entitats privades que, o bé percebin subvencions o ajuts públics 

d’import superior a 100.000 euros anuals, o bé percebin subvencions o ajuts públics 

d’import superior a 5.000 euros anuals sempre que aquests i representin, com a mínim, 

el quaranta per cent dels seus ingressos anuals. 

 

Les obligacions de transparència exigibles a aquestes entitats privades són les que es 

concreten als articles 39 o 40 d’aquest Reglament. 

 

A aquests efectes, s’entén per subvencions o ajuts públics els que compleixin tots els 

requisits següents: 

 

a) Qualssevol forma d’aportació dinerària de fons públics; 

 

b) Provinents de qualssevol Administració pública;  

 

c) A favor de persones físiques o jurídiques, amb exclusió per tant de les transferències 

o aportacions entre administracions públiques; i  

 

d) Reconegudes en el curs d’un exercici econòmic comptable. 

 

Als efectes del càlcul d’aquests imports s’ha de tenir en compte la suma del total de 

subvencions o ajuts públics provinents de qualssevol 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. 

 

Les bases reguladores de les subvencions o ajuts públics i les resolucions i convenis 

que concedeixin subvencions o ajuts directes han de recollir les obligacions de 

transparència de exigibles a les entitats privades beneficiàries de subvencions o ajuts 

públics d’acord amb aquest article que compleixen els requisits establerts en les lletres 

a) o b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, així com els mecanismes 

de control i seguiment i les conseqüències derivades del seu incompliment de 

conformitat amb l’ordenament jurídic. 
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Les entitats privades beneficiàries de subvencions o ajuts públics S’han de procedir a 

la publicació de la informació exigible d’acord amb aquest article relacionada als 

articles 39 i 40 d’aquest Reglament abans del trenta-u de gener de en el moment en el 

qual, d’acord amb el que estableix la normativa sectorial que els afecta, hagin de 

presentar els seus comptes generals corresponents a l’exercici següent a aquell en 

què se superen els llindars previstos a les lletres a) o b) de l’article 3.4 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre. La informació s’ha de mantenir publicadaes mantenen, 

com a mínim, durant cinc anys des del moment de la seva difusió tot el període de 

justificació de l’ajuda o subvenció rebuda, així com durant el termini de prescripció del 

dret de l’Administració a la revocació de l’ajut o subvenció. 

 

3. Excepcionalment, en el cas de subvencions o ajuts públics de caràcter plurianual 

s’entén que són percebuts en el moment de la seva concessió, de tal forma que les 

obligacions de transparència exigibles a les entitats privades beneficiàries contingudes 

als articles 38, 39 i 40 d’aquest Reglament s’han de complir respecte totes les 

anualitats quan almenys en una d’elles l’import reconegut superi els llindars previstos 

a les lletres a) o b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 

3. Totes les entitats privades referides en els apartats primer i segon d’aquest article 

són responsables del compliment de les obligacions de transparència activa que 

preveu el Capítol III del Títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, per la qual cosa 

han de publicar la informació següent: 

 

a) L’òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació i la relació dels 

contractes subscrits els darrers cinc anys amb les Administracions públiques que 

inclogui la determinació de l’objecte del contracte i l’import de licitació i adjudicació, 

el procediment utilitzat per a la seva celebració, la durada, les modificacions i les 

pròrrogues i, si escau, les instruccions aprovades en matèria de contractació. 

 

b) La relació dels convenis subscrits amb les Administracions públiques en els darrers 

cinc anys, que inclogui la data de subscripció, les parts signants, l’objecte, els drets 

i les obligacions que generin i el període de vigència, així com les eventuals 

modificacions de qualsevol d’aquestes dades i la data i forma en què les 

modificacions s’hagin produït, i la informació que, d’acord amb l’article 22.2 d’aquest 

Reglament, es refereix al compliment i execució dels convenis. 

 

c) La relació de les subvencions i els ajuts públics rebuts de les Administracions 

públiques en els darrers cinc anys, que inclogui l’import, objecte i beneficiaris de les 

subvencions i ajuts públics atorgats i la informació relativa al seu control financer, 

justificació i retiment de comptes. 

 

4. En el cas d’entitats privades amb naturalesa de fundació o associació declarada 

d’utilitat pública, les obligacions de transparència activa exigibles d’acord amb aquest 
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article s’addicionen a les obligacions de transparència que els puguin ser exigibles 

d’acord amb la normativa sectorial que els sigui d’aplicació per raó del seu règim o 

naturalesa jurídica. 

 

5. Les entitats privades responsables del compliment d’obligacions de transparència 

activa d’acord amb aquest article han de publicar la informació a què resten obligades 

referida a l’apartat tercer d’aquest article per mitjà d’un apartat específic en el seu web 

corporatiu o en el seu portal de transparència propi, al qual s’ha de poder accedir des 

del Portal de la Transparència de Catalunya.  

 

6. Les obligacions establertes en aquest article a l’apartat 3.2 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, s’afegeixen a les obligacions establertes a l’article 3.24 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, en el cas que el subjecte hi estigui obligat. 

 

 

 

 

  



 

273 
 

 

2. ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS-GESTORS DE DOCUMENTS DE CATALUNYA 

2.1. Article 11 

 Apartat 3r 

“3. 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 Reglament o en 

una altra norma aplicable”. 

Es proposa incloure en el precepte la necessitat d’informar del temps de 

conservació de la informació indicada en les Taules d’Avaluació Documental 

(TAAD) aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 

(CNAATD). La informació que és de conservació i que és matèria de publicitat activa 

es regirà pels calendaris de conservació derivats de l’aplicació de les TAAD. 

Estimació en part de l’aportació. 

No és objecte d’aquest Projecte informar sobre quins són els terminis de 

conservació de les sèries documentals establerts a les TAAD. 

Tanmateix, cal recordar que, d’acord amb l’aportació núm. 31 emesa per la GAIP 

en el seu informe, s’ha introduït un nou apartat primer a l’art. 54, el darrer paràgraf 

del qual estableix que “En la ponderació, l’òrgan competent per resoldre les 

sol·licituds d’accés ha de tenir en compte, entre d’altres, les Taules d’Accés i 

Avaluació Documental aprovades mitjançant ordre del titular del departament 

competent en matèria de cultura.”, la qual cosa pot donar satisfacció als interessos 

que l’Associació d’Arxivers fa valdre. 

 Proposa incloure un nou apartat (4rt): 

“S’ha de garantir la integritat i l’accessibilitat permanent de la informació durant el 

temps determinat per a la seva obligació de publicitat i conservació.” 

Estimació en essència de l’aportació.  

Cal però aprofitar que en l’aportació 1.7 del Síndic de Greuges en el tràmit 

d’audiència del Projecte es va estimar introduir un nou apartat (8è) en els articles 

11 i 25, amb el següent nou text: 

Als efectes de l’establert a la lletra c) de l’apartat primer de l’article 6 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, les Administracions públiques han de garantir 

l’accessibilitat a la informació que publiquen al Portal de la Transparència de 

Catalunya, així com la seva comprensió i l’agilitat i rapidesa en la seva consulta, 

mitjançant l’establiment d’instruments o eines d’organització que facilitin el 
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coneixement de la disposició de la informació publicada i la seva cerca intuïtiva i 

eficaç. 

 

Arran de la nova aportació per l’Associació d’Arxivers, es perfecciona o 

complementa el nou apartat referit, amb les noves modificacions següents (en 

vermell): 

 

Article 11.8 Als efectes de l’establert a la lletra c) de l’apartat primer de l’article 6 de 

la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les Administracions públiques han de garantir 

la integritat i l’accessibilitat permanent a la informació que publiquen al Portal de la 

Transparència de Catalunya, durant el temps determinat per a la seva obligació de 

publicitat i conservació, així com la seva comprensió i 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. 

 

Per coherència, en el mateix sentit cal modificar l’article 25.8 del Projecte 

 Proposa incloure un nou apartat  

“S’ha de garantir que la informació de publicitat activa és autèntica i fiable, ja sigui 

perquè és font original dels processos que l’han generada, o bé perquè és 

informació reelaborada però sempre relacionada amb els processos de creació 

corresponents, per complir amb la informació a publicar atenent el capítol II i III del 

títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.” 

 

Estimació de l’aportació. S’inclou un nou paràgraf a l’anterior apartat 8è: 

S’ha de garantir que la informació objecte de publicitat activa és autèntica i fiable, 

ja sigui perquè és font original dels processos que l’han generada, o bé perquè és 

informació reelaborada però sempre relacionada amb els processos de creació 

corresponents. 

 

Per coherència, en el mateix sentit cal modificar l’article 25 del Projecte 

2.2. Article 24.2 

2. 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.  

 

L’Associació d’Arxivers entén que la informació sol·licitada als arxius pot trobar-se 

freqüentment en aquesta casuística, i proposa incloure a l’article una menció a que 
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“tota la informació sol·licitada que pugui ser d’interès públic es publiqui directament, 

sense esperar la concurrència indicada”. 

Desestimació de l’aportació. Es desestima aquesta proposta perquè, primerament, 

el precepte no està regulant quina informació és d’interès públic, sinó la que és 

sol·licitada amb més freqüència. A banda d’això, l’addició que es proposa presenta 

un redactat ambigu que resta lluny d’aclarir el seu significat en una norma 

reglamentària. 

 

2.3. Article 41 

 

 “La persona sol·licitant s’ha d’identificar en tot moment conforme la normativa de 

procediment administratiu comú, i a aquest efecte en la sol·licitud d’accés a la 

informació pública ha de fer constar el seu nom i cognoms o la seva raó social, o 

el nom i cognoms de la persona que la representi.” 

 

Segons l’Associació d’Arxivers s’ha de garantir l’accés anònim si aquest no inicia 

un procediment administratiu i és subjecte de publicitat activa, tot i no haver-se 

publicat. Proposen “identificar què és bústia anònima i com garantir-la”. 

 

Desestimació de l’aportació. D’acord amb el tenor literal de l’article 26.1 de la Llei 

19/2014, les sol·licituds han de deixar constància, en tot cas, de la identitat de la 

persona sol·licitant, per la qual cosa no es poden admetre les sol·licituds d’accés 

anònimes.  

 

En aquest sentit, ens remetem també l’informe de la GAIP en relació amb el 

Projecte. 

 

2.4. Article 63.2 

En relació amb els serveis d’arxiu i gestió documental, l’Associació d’Arxivers 

recomana concretar que les unitats que ja realitzen accés transversal a la informació 

de diferents departaments (com les d’arxiu i gestió documental) passin a assumir la 

funció d’unitats d’informació departamentals. 

 

En aquest sentit, l’Associació entén que aquestes funcions desenvolupades pels 

serveis de gestió documental i arxiu encaixarien dintre de les funcions especificades 

a l’article 63 de les unitats d’informació i també per la tramitació del procediment 

simplificat de l’art. 58. D’altra manera, prossegueix, “només podria fer aquest 

procediment la unitat d’informació que, si no fos l’arxiu, impediria a aquest (tal com 

està redactat l’art. 58) resoldre per aquesta via la majoria de peticions que 

actualment rep i resol simplificadament”.  
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S’afegeix que, per al cas de considerar arxius com a unitat d’informació, és 

recomanable revisar el redactat de l’article, donat que actualment l’articulat exigeix 

el rang mínim de subdirecció per a esdevenir unitat d’informació, i per tant, inhabilita 

a tots els arxius que no tinguin aquest rang. 

Desestimació de l’aportació.  

 

Primerament convé aclarir que el Projecte de decret no és cridat a determinar o 

concretar quines unitats departamentals exactament han d’assumir l’exercici de les 

funcions pròpies que han de tenir les unitats d’informació en els departaments de 

l’Administració de la Generalitat, designació que correspon a les secretaries 

generals de cadascun dels departaments.  

 

Dit això, cal recordar que la disposició addicional del Decret 169/2014, de 23 de 

desembre, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental de Transparència i 

Accés a la Informació Pública, predecessora de l’actual CITGO, establia 

expressament el requisit de comptar, les unitats d’informació, amb el rang mínim de 

subdirecció general: 

 

1. Les secretaries generals de cada departament de l’Administració de la Generalitat 

assumeixen la funció d’informació i l’exerceixen per mitjà d’òrgans designats entre 

els òrgans departamentals existents en el moment d’entrada en vigor del present 

Decret que tinguin atribuïdes funcions comunes o de caràcter horitzontal o bé 

funcions específicament relacionades amb la informació, amb rang mínim de 

subdirecció general. 

 

2. Aquests òrgans tenen la condició d’unitats d’informació i desenvolupen tasques 

relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l’assessorament a les 

unitats del departament i als ciutadans en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la 

informació pública. 

 

Tanmateix aquest Decret 169/2014 fou derogat per l’actual Decret 233/2016, de 22 

de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern 

Obert (CITGO), que no ha establert una previsió similar, per la qual cosa certament 

en l’actualitat no s’exigeix el rang mínim de subdirecció general per a exercir les 

funcions de les unitats d’informació. 

 

Tot i això, la Secretaria de Transparència i Govern Obert entén que aquest Projecte 

de decret és una bona ocasió per a recuperar aquesta exigència o requisit, que cal 

mantenir en coherència, tenint en compte que els caps o representants de les 

unitats d’informació departamentals són membres de la Comissió Tècnica per a la 

Transparència i dret d’accés, que d’acord amb l’article 6 del Decret 233/2016 és 

l’òrgan tècnic de suport a la CITGO en matèria de transparència i, en aquest sentit, 
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té encomanades les funcions de proposta d'estratègies, directrius i criteris 

corporatius i els informes que la CITGO adopta o proposa al Govern. 

 

Esdevé doncs necessari i important, almenys a nivell de Departaments de la 

Generalitat, que el rang mínim de subdirecció es mantingui, perquè, en cas contrari,  

la distància jeràrquica orgànica entre el Secretari/ària General dels departaments, 

que són membres de la CITGO, i el/la cap de la Unitat d’Informació, membres de la 

Comissió Tècnica, resultaria excessiva, alhora que les decisions que es prenen en 

el si de la Comissió Tècnica, que requereixen un alt grau de decisió, responsabilitat 

i especialització, fonamenta la necessitat de comptar amb un cert nivell orgànic, 

adequat a les funcions que s’hi encomanen i representen. 

 

Tanmateix, però, entenem que cal millorar la redacció de l’apartat segon de l’article 

63, en el sentit de donar completesa als requisits que han de tenir els òrgans 

departamentals que tinguin assignat l’exercici de les funcions d’unitat d’informació: 

 

2. Correspon a les secretaries generals de cada departament de l’Administració de 

la Generalitat assumir la funció d’unitat d’informació, així com designar, per via de 

resolució o mitjançant disposicions d’estructura i organització, els òrgans 

departamentals que, amb rang mínim de subdirecció general i amb funcions 

comunes de caràcter horitzontal o amb funcions específicament relacionades amb 

la informació, han d’exercir aquesta funció.  
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3. LA UNIÓ CATALANA D’HOSPITALS  

3.1. Article 4 (darrer paràgraf) 

El text actual del precepte de l’últim paràgraf disposa el següent: 

“En tot cas, és personal directiu de les entitats del sector públic de l’Administració 

de la Generalitat el personal que està vinculat amb una d’aquestes entitats 

mitjançant un contracte d’alta direcció o un contracte mercantil.”. 

 

La Unió Catalana d’Hospitals (La Unió), en canvi, entén que donat que la definició 

del concepte “personal directiu del sector públic” és “literalment el que preveu la 

disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic”, s’haurien de tenir en compte 

les previsions d’excepcionalitat previstes en la normativa (Llei 2/2014). 

 

En conseqüència, proposa el següent text (en cursiva, l’afegit): 

 

“En tot cas, és personal directiu de les entitats del sector públic de l’Administració 

de la Generalitat el personal que està vinculat amb una d’aquestes entitats 

mitjançant un contracte d’alta direcció o, excepcionalment, un contracte mercantil si 

es tracta del conseller delegat d’una societat mercantil i així ho preveuen els seus 

Estatuts.” 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

L’aportació pretén recollir el literal de l’apartat 1.3 de la DA 21a de la Llei 2/2014: 

“1.3. Per a l'exercici de les funcions directives a què fa referència aquesta disposició, 

el personal directiu del sector públic es vincula a l'ens o l'entitat per mitjà d'un 

contracte d'alta direcció. Excepcionalment, en les societats mercantils, el conseller 

delegat es pot vincular amb l'entitat per mitjà d'un contracte mercantil si ho 

estableixen d'aquesta manera llurs estatuts.” 

 

D’acord amb el que estableix el propi precepte, i en la línia argumental que s’esposa 

en aquesta aportació, l’article 4 reprodueix literalment el concepte legal de personal 

directiu. Per a major seguretat jurídica, la DA única del Projecte preveu que el 

concepte s’adaptarà a les modificacions que pugui establir en un futur la normativa 

vigent. 

 

Paral·lelament, l’excepcionalitat que es pretén introduir en el concepte ja es troba 

emparada en l’actual text, que en cap cas no és incompatible ni exclou aquesta 

excepcionalitat. 
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3.2. Article 7.2  

L’article en el seu segon apartat estableix que: “2. 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, ha 

d’indicar les obligacions específiques de subministrament d’informació, el 

mecanisme per a la tramesa de la informació, els mecanismes de control i 

seguiment i les conseqüències derivades de l’incompliment de les obligacions.” 

La Unió en termes generals percep certs riscos de possibles remissions 

genèriques,  que poden generar situacions de manca de seguretat jurídica per les 

entitats de dret privat. En aquesta línia, entén que per evitar-ho el reglament ha 

d’operar amb precisió, establint que “les administracions públiques concretin amb 

detall en els instruments jurídics amb els que es relacionin amb els operadors 

privats indicant detalladament els ítems informatius que han de donar compliment 

al que preveu l’article 3.2 de la Llei 19/2014 quan estableix que aquestes entitats 

privades han d’informar l’Administració de les activitats directament relacionades 

amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de 

fons públics”.  

Per tant, proposa que el precepte introdueixi l’expressió, “de manera concreta”, en 

relació amb la indicació de les obligacions de subministrament d’informació 

d’aquestes entitats privades vinculades.  

Estimació de l’aportació. Es modifiquen els articles 7.2 i 8.2 del Projecte en aquest 

sentit proposat el text del precepte, sobre la base de la nova redacció donada 

arran de l’aportació 1.3 anterior: 

2. 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, ha d’indicar tant el termini perquè la persona 

física o jurídica faciliti la informació, que no pot superar els deu dies hàbils des de 

la recepció del requeriment de l’Administració o entitat del sector públic amb la 

qual es relaciona o vincula, com, de manera detallada, les obligacions 

específiques de subministrament d’informació, el mecanisme per a la tramesa de 

la informació, així com els mecanismes de control i seguiment i les conseqüències 

derivades de l’incompliment de les obligacions que prevegi l’ordenament jurídic.  

 

2. Les bases reguladores de les subvencions i les resolucions i convenis que 

concedeixin subvencions directes han de recollir, de manera detallada, les 

obligacions de transparència de les entitats privades beneficiàries que compleixen 

els requisits establerts en les lletres a) o b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, així com els mecanismes de control i seguiment i les 

conseqüències derivades del seu incompliment que prevegi l’ordenament jurídic. 
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3.3. Article 10.1  

La Unió fa al·lusió a l’article 9.c del Projecte de Decret que preveu que un dels 

criteris per ser considerat “càrrec directiu” en el cas d’entitats privades és “la 

percepció de dietes d’assistència als òrgans de govern”, per tant, atès que es pot 

donar el cas que hi hagi membres dels òrgans de govern que per la percepció de 

les dietes esdevinguin ‘càrrecs directius’ al parer de la Unió, no té sentit que no es 

consideri les dietes com una retribució.  

Posa com a exemple de possibles desajusts el fet que es podria donar en el cas 

que s’hagués d’informar identificant a un membre d’un òrgan de govern com a 

càrrec directiu d’una entitat privada concertada per l’administració, i que la seva 

retribució a comunicar fos ‘zero euros’, ja que només percep dietes d’assistència 

que aquest article preveu que en tot cas no formaran part de la retribució a 

comunicar. 

- En aquest sentit proposa l’afegitó següent en l’article 10.1 del Projecte (en 

cursiva): 

“1. Als efectes dels articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

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 a aquests efectes el reemborsament 

de despeses, la indemnització pels danys produïts per raó de l’exercici, i les 

dietes per assistència a les sessions de l’òrgan de govern llevat que la 

percepció d’aquestes dietes d’assistència a l’òrgan de govern siguin les que 

motivin la consideració de ‘càrrec directiu’ d’acord amb allò previst a l’article 

9.c) anterior.” 

- Pel cas que no s’estimi l’aportació, suggereix eliminar de l’article 9.c del Projecte 

de Decret, l’al·lusió a “dietes d’assistència a les sessions de l’òrgan” com a criteri 

per qualificar els càrrecs directius de les entitats privades. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

D’acord amb l’aportació 5.6 presentada per l’Associació Catalana de Municipis en 

el tràmit d’audiència d’aquest Projecte, la lletra c) de l’article 9 ha estat eliminada. 

 

A més, i d’acord amb l’aportació núm. 6 de la GAIP en el seu informe sobre el 

Projecte, ha estat eliminada l’exclusió de l’art. 10.1 in fine del Projecte de les 

retribucions les dietes per assistència a sessions, que s’han de publicar perquè 

tenen un contingut retributiu evident. 
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3.4. Article 11.2 

Aquesta al·legació incideix en la necessitat de permetre uniformitzar els formats en 

què s’ofereix la informació en un sector o àmbit determinat de l’administració, i 

considera que la millor forma de fer-ho és identificant el format de manera clara i 

concisa en l’instrument de relació amb els operadors privats. 

Es proposa afegir la següent inclusió (en cursiva) en el precepte, com a segon 

paràgraf: 

“2. La informació objecte de publicitat activa s’ha d’oferir en formats 

electrònics i ha d’utilitzar estàndards oberts que permetin la seva reutilització, 

sense subjecció a condicions, en els termes que estableix el Títol IV d’aquest 

Reglament, sempre que resulti tècnicament possible. 

En el cas de les persones jurídiques incloses en els articles 3.2 i 15.2 de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, l’administració o entitat del sector públic 

amb qui es relacionin han d’establir al títol jurídic que les vincula els formats 

electrònics i els estàndards oberts que permetin la seva reutilització.” 

 

Desestimació de l’aportació.  

 

Pel seu contingut, aquesta proposta hauria d’anar inclosa en l’article 7.2 del Projecte 

de decret (contingut del títol jurídic que fonamenta la vinculació amb les 

Administracions). 

 

Tanmateix, no entenem adient que una disposició de caràcter general com és 

aquest Projecte es remeti al títol jurídic concret en cada cas per a la definició dels 

formats concrets en què les entitats privades han de trametre la informació a les 

Administracions amb les que es vinculen, essent suficient que, siguin els que siguin, 

els formats permetin la reutilització de la informació en els termes dels articles 5.1, 

6.1 e) Llei 19/2014 i 59 i 60 del Projecte de decret. 

 

3.5. Article 38.1 h) 

En aquesta aportació es ve a argumentar que no es pot exigir en tot cas la publicació 

en les seves pàgines web d’instruccions en matèria de contractació, perquè només 

han de disposar d’aquestes instruccions les organitzacions empresarials i sindicals 

que compleixin els requisits per a ser un “poder adjudicador” (d’acord amb els 

requisits de la lletra d) de l’art. 3.3  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic). 
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Cal per tant que el Projecte faci la menció a que aquesta tipologia d’entitats no es 

vegin obligades a publicar documents que no estan obligades a desplegar d’acord 

amb a la normativa de contractació. 

 

Estimació de l’aportació. 

 

Efectivament l’article 3.4 de la Llei de contractes del sector públic preveu “que las 

organizaciones empresariales y asociaciones profesionales a las que se refiere la 

Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, 

además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando 

cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con la letra d) del 

apartado 3 del presente artículo, y respecto de los contratos sujetos a regulación 

armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía 

de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. 

Los sujetos obligados deberán aprobar unas instrucciones internas en materia de 

contratación que se adecuarán a lo previsto en el párrafo anterior y a la normativa 

comunitaria, y que deberán ser informadas antes de su aprobación por el órgano al 

que corresponda su asesoramiento jurídico. Estas instrucciones deberán publicarse 

en sus respectivas páginas web.” 

Pel que fa a aquests requisits per a ser poders adjudicadors, la lletra d) de l’apartat 

3 del mateix article 3 d’aquest text legal preveu que tenen aquesta condició només 

les “entidades con personalidad jurídica propia (distintas de las expresadas en las 

letras anteriores) que hayan sido creadas específicamente para satisfacer 

necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, 

siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de 

acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su 

actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los 

miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.” 

Per tant, les organitzacions sindicals o empresarials en les que no es doni cap dels 

requisits relacionats en l’art. 3.3 d) referit, no es troben obligades a disposar 

d’instruccions internes en matèria de contractació. 

D’acord amb això, caldria modificar la lletra h) de l’article 38.1 del Projecte (que 

relaciona els continguts a publicar per partits polítics, sindicats i patronals), en el 

sentit que preveure com a deure la publicació de “les instruccions aprovades en 

matèria de contractació”, només “si escau”. 

 

Atès que d’acord amb l’aportació 1.12 anterior presentada per la Intervenció 

General l’article 38 del Projecte ha estat eliminat i alhora integrat en un nou redactat 
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de l’article 8 del Projecte, la modificació s’insereix en el nou redactat d’aquest article 

8. 

 

3.6. Article 55 

La darrera aportació, amb fonament en la nova nomenclatura del Reglament 

General de Protecció de Dades, al·lega que les abans (Llei orgànica de Protecció 

de Dades 15/1999) denominades “dades especialment protegides” actualment es 

denominen “categories especials de dades”, per la qual cosa es proposa la 

substitució d’aquests termes de redacció (en cursiva, la modificació proposada): “1. 

Als efectes del que preveu l’article 23 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les 

excepcions a la denegació de l’accés a informació que contingui dades 

corresponents a categories especials de dades especialment protegides han 

d’emparar-se en el règim vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal.” 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

L’article 23 de la Llei 19/2014, que és objecte de desenvolupament en aquest 

Projecte de decret, fa referència a les “dades personals especialment protegides”, 

per la qual cosa entenem necessari mantenir aquesta terminologia. 

 

En el seu escrit d’al·legacions l’APDCAT comparteix tàcitament aquest criteri, que 

no ha qüestionat. 

 

  



 

284 
 

4. EVA M. S. 

4.1. Escalatge (articles 43 i 64 c)  

Es detecta certa inadequació a l’hora d’emprar el terme “escalatge”, nomenclatura 

que utilitza el Projecte de Decret per referir-se, segons l’aportació a “l’acció de 

traslladar una sol·licitud que ha entrat al registre electrònic d’una administració a un 

altre òrgan, unitat o entitat dins de la mateixa administració, diferent del que ha de 

resoldre”.  

S’aporta com referència en aquesta matèria la Neoloteca del Termcat, que atribueix 

l’escalatge com un terme propi de l’àmbit de la construcció, que el defineix en el 

sentit següent: “Tècnica que consisteix a construir un conjunt de manera que les 

seves parts tinguin la mateixa forma o estructura que el tot, independentment de 

l'escala a què s'observi.”. 

A més a més, s’adjunta una consulta lingüística al Termcat sobre la idoneïtat del 

terme escalatge en el context utilitzat pel Projecte de Decret, i resolt el següent: 

“Considerem que no és adequat el terme escalatge. Sembla que l’origen d’aquest 

terme és un programa informàtic de la Generalitat de Catalunya que era per tramitar 

les consultes dels ciutadans. Aquest programa ara ja no es fa servir. Les formes 

adequades serien derivar i derivació, tant si és a un òrgan de la mateixa 

administració com a un òrgan d’una altra administració”. 

Per tot això, i en coherència amb la Llei 19/2014 de Transparència, on no s’utilitza 

aquest mot, es demana eliminar-lo i utilitzar el terme derivació. 

 

Estimació de l’aportació. 

 

Compartim plenament l’argumentari exposat en aquesta aportació, per la quan cosa 

ha de ser estimat plenament. 

 

En aquest sentit, d’acord amb l’aportació 9.22 efectuada per la Sindicatura de 

comptes en el tràmit d’audiència d’aquest Projecte, el terme “escalatge” no té cap 

entrada al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans i és aliè a la terminologia 

juridicoadministrativa, per la qual cosa es proposa substituir el terme “escalatge” pel 

de “derivació interna”, més adient alhora amb l’article 30 de la Llei 19/2014. 

 

Per tant, es modifiquen els articles següents: 

 

a) L’article 43 del Projecte, d’acord amb la valoració i redactat modificat en la 

valoració de l’aportació 2.18 del tràmit d’audiència d’aquest Projecte. 
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b) L’article 44, pel que fa a la referència que en fa, a l’anterior article: “Pel que fa a 

la resta d’informació sol·licitada, l’òrgan, unitat o entitat ha de derivar’escalar la 

sol·licitud a l’altre òrgan, unitat o entitat competent de la mateixa Administració 

pública, d’acord i amb els efectes previstos a l’apartat segon de l’article 43 

d’aquest Reglament, perquè aquest altre òrgan, unitat o entitat competent 

resolgui la sol·licitud en la part d’informació pendent de resposta, prèvia 

tramitació per llurs respectives unitats d’informació. 

 

c) L’article 64 c) del Projecte, d’acord amb la valoració i redactat modificat en la 

valoració de l’aportació 9.22 del tràmit d’audiència referida. 
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5. FEDERACIÓ ECOM 

5.1. Relació de la Llei 19/2014 amb la Llei 21/2014 

La primera al·legació que es fa valdre és, en termes generals, respecte a la 

regulació del Projecte de Decret en relació amb la Llei 21/2014, del 29 de desembre 

del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions 

declarades d’utilitat pública, i amb l’ORDRE JUST/2018, de 12 de setembre per la 

qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions 

declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 

21/2014. 

 

La Federació incideix en l’aspecte que es revisi quan li és d’aplicació la regulació 

de transparència, i si és coherent i no col·lideix amb les previsions de la Llei 

21/2014. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

D’acord amb l’aportació 1.12 anterior presentada per la Intervenció General s’ha 

donat un nou redactat de l’article 8 del Projecte, que en l’apartat 4rt aclareix la 

compatibilitat entre normatives i deures de transparència exigibles a les fundacions 

i associacions declarades d’utilitat pública. 

 

5.2. Preàmbul  

Es recomana tenir en compte la perspectiva de gènere i a aquests efectes es 

proposa la modificació de l’expressió “ els destinataris...”. 

 

Estimació de l’aportació. Es modifica el paràgraf següent del Preàmbul del Projecte 

de decret: 

 

També es garanteix l’aplicació del principi de transparència, amb la definició clara 

dels objectius de la iniciativa normativa i la seva justificació i la possibilitat de que 

els les persones destinatàries tinguin una participació activa en la seva elaboració. 

Així mateix, aquesta iniciativa normativa, en compliment del principi d’eficiència, no 

genera noves càrregues administratives innecessàries o accessòries, sinó que 

intenta racionalitzar i optimitzar la gestió dels recursos públics. 

 

5.3. Article 7.1 

El text actual del precepte disposa el següent: 
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“Als efectes del que preveuen les lletres d) i e) de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, s’entén per subjectes obligats al subministrament de la informació 

que preveu l’article 3.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones físiques 

i jurídiques no incloses en les lletres a), b) i c) de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, que, amb independència de la seva forma jurídica de creació o 

constitució, compleixin algun dels requisits següents:”. 

Des de la Federació ECOM es demana que es revisi aquest redactat perquè al seu 

parer és poc entenedor. 

Desestimació de l’aportació.  

De la fonamentació d’aquesta recomanació no és possible poder sostraure una 

motivació concreta que permeti concloure en què consisteix o quin abast té la 

suposada manca de comprensió que al parer de la Federació genera aquest 

paràgraf.  

Convé tenir present que el seu objecte és determinar que els subjectes inclosos en 

les lletres d) i e) de l’art. 3.1 de la Llei 19/2014 (“subjectes obligats a subministrar 

informació”) són persones físiques o jurídiques privades i, per tant, diferents a les 

Administracions públiques compreses en les lletres a) a c) del mateix article legal, 

amb les quals, d’alguna manera, s’hi vinculen per una de les raons que es pretenen 

analitzar en les lletres del precepte del Projecte que es relacionen a continuació del 

paràgraf objecte d’al·legació.  

5.4. Article. 8.2 (segon paràgraf) 

S’adverteix d’un error tipogràfic substituint la conjunció “o” per una “i”. 

 

Estimació de l’aportació.  

 

D’acord amb l’aportació 1.12 anterior presentada per la Intervenció General l’article 

38 del Projecte s’ha donat un nou redactat de l’article 8 del Projecte, que en el seu 

apartat tercer relaciona els continguts d ela informació a publicar de forma activa 

per les entitats privades subjectes a l’article 3.4 de la llei 19/2014. Per tant, la 

redacció literal del precepte ja no coincideix. 

 

5.5. Article 9 

En relació amb aquest article, relatiu al concepte de càrrecs directius en les 

persones jurídiques compreses en els articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/25014 (als 

efectes de comunicar llurs retribucions a l’Administració), la Federació entén 

necessari dotar de major concreció a l'article en el sentit d'especificar quines són 

les persones jurídiques afectades, tal com a parer seu es fa a l'article 7.1. 
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Desestimació de l’aportació. 

 

Les persones jurídiques a les que es refereix l’àmbit d’aplicació d’aquest precepte 

entenem que es troben perfectament delimitades, perquè tan el títol com el 

contingut de l’article 9 ja es refereixen explícitament a les persones jurídiques 

“incloses en l’article 3.2 i 15.2” de la Llei 19/2014. 

 

 Precisament és l’article 7.1 del Projecte de decret el que aclareix que les 

persones obligades per l’article 3.2 de la Llei 19/2014, a subministrar 

informació sobre les retribucions de llurs càrrecs directius, són les que 

s’inclouen en les lletres d) i e) de l’art. 3.1 de la Llei 19/2014, que han de 

comunicar aquesta informació quan es doni el supòsit previst a l’art. 3.2 Llei 

19/2014: “si el volum de negoci de l’empresa vinculat a les activitats dutes a 

terme per compte de les administracions supera el vint-i-cinc per cent del 

volum general de l’empresa”. 

 

 Per la seva banda, l’article 15.2 de la Llei 19/2014 és clar quan regula la 

percepció de subvencions i ajuts públics a qualsevol persona beneficiària i, 

per tant, integra qualsevol persona jurídica que rebi fons públics per sobre 

de 10.000 euros, d’acord amb el concepte que es dóna de subvenció i ajut 

públic a l’article 23.1 del Projecte de decret, i d’acord amb l’article 15.2 de la 

Llei 19/2014.  
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6. FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

6.1. Articles 9, 38, 39 i 40 

(i) En la primera aportació, la Fundació Pere Tarrés planteja l’eliminació de 

l’obligació de publicar a la seva pàgina web les retribucions dels seus òrgans 

de direcció o administració (que d’acord amb l’art. 3.4 Llei 19/2014 recau 

sobre les entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics d’import 

superior a 100.000 euros anuals, o que perceben subvencions o ajuts públics 

d’import superior a 5.000 euros anuals i representen, com a mínim, el 

quaranta per cent dels seus ingressos anuals), en entendre que: 

- aquesta informació manca de qualsevol rellevància en la gestió de fons 

públics que les entitats com la seva poden fer en virtut de subvencions i 

contractació pública;  

 

- a més, defensa que aquest tipus d’informació per la seva naturalesa és 

confidencial, i que el fet d’exposar-la podria generar conflictes comercials 

entre els competidors mercantils.  

 

- finalment, es suggereix que la publicació d’aquesta informació en el cas 

d’entitats privades, pot vulnerar la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d’aquestes dades. 

 

(ii) Subsidiàriament, en cas que es desestimi l’aportació, proposen que hagi de 

ser informació d’obligada comunicació a l’administració de forma agregada 

com a part de la documentació necessària per obtenir subvencions o ajuts o 

per licitar, d’acord amb el que ja estableix l’article 15 de la Llei 19/2014, però 

sense que aquesta informació es faci pública. 

Estimació parcial de l’aportació: 
 

(i) S’estima l’aportació (i) anterior: 

 

En el supòsit que una entitat privada estigui inclosa en l’àmbit d’aplicació de 

l’article 3.4 de la Llei 19/2014, per superar els llindars de subvencions i ajuts 

rebuts en un exercici comptable (100.000 euros anuals o 5.000, si representen 

el 40% dels ingressos anuals), d’acord amb aquest precepte legal ha de 

publicar les “informacions exigibles pel Títol II de la Llei 19/2014.” 
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Tanmateix, d’acord amb l’aportació 1.12 anterior presentada per la Intervenció 

General, els articles 38, 39 i 40 del Projecte han estat eliminats i alhora 

integrats en un nou redactat de l’article 8 del Projecte. 

 

La nova redacció de l’article 8 del Projecte, a l’apartat 3r, deixa clar quin 

contingut o informacions cal que les entitats privades publiquin a les seves 

pàgines web: es refereixen a informacions exigibles només pel Capítol III del 

Títol II de la Llei, és a dir, en matèria de contractació, subvencions i convenis 

amb les Administracions públiques. Per tant, en cap cas s’exigeix la publicació 

de les retribucions del personal directiu d’aquestes entitats. 

 

(ii) Es desestima a però l’aportació (ii) anterior: 

 

Una altra obligació legal (independent de l’anterior) és l’exigida pels articles 

3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, és a dir, el deure de les persones jurídiques que 

rebin subvencions i ajuts públics (només) o prestoin serveis públics o funcions 

administratives que representin més del 25 % del volum del seu negoci, o 

percebin subvencions per un import superior a 10.000 euros.  

En aquest cas, aquestes entitats només tenen el deure 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 relació amb aquest deure de comunicació, convé dir que es limita a 

“comunicar”, a les Administracions concedents de la subvenció o ajut, la 

informació sobre les retribucions del personal directiu, però no exactament a 

fer pública aquesta informació directament al propi web corporatiu. 

L’article 10.3 del Projecte exigeix que els deures d’informar de les retribucions 

percebudes s’ha de fer efectiu mitjançant una declaració responsable a 

trametre l’Administració  o entitat pública. 

 

El precepte legal (15.2, in fine, de la Llei 19/2014) es refereix a què aquest 

deure de comunicar té com a finalitat o “efecte” el de “fer-les publiques”, 

aquestes retribucions.  

 

Per tant, és indiscutible que aquesta informació retribuitiva s’ha de difondre o 

fer pública a la ciutadania, i que és per tant d’interès públic, atès el mandat 

legal de fer-les públiques.  

 

En aquest sentit, l’article 10.4 del Projecte de decret concreta que correspon 

a l’Administració o entitat del sector públic, i no directament a l’entitat privada, 

“fer públiques en el Portal de la Transparència de Catalunya les retribucions 

que li hagin estat comunicades d’acord amb aquest article.” 
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6.2. Contradicció de Llei 19/2014 de Transparència amb la Llei 21/2019 de 29 de 

desembre del protectorat així com amb l’Ordre JUS158/2018, de 12 de 

setembre 

En consonància amb l’aportació anterior, la Fundació Pere Tarrés porta a col·lació 

una possible contradicció entre la normativa d’aplicació a les fundacions (Llei 

21/2014 i JUS 158/2018) i la Llei de Transparència. 

 

Novament, incideix en el fet que la normativa d’aplicació a les fundacions, 

concretament “article 6. Informació rellevant”, en cap cas, obliga a les Fundacions 

a publicar els sous dels seus directius i òrgans d’Administració.  

 

A més afirma que la Llei 21/2014 preveia determinar, mitjançant ordre del 

Conseller de Justícia, els nivells de subjecció de les fundacions als instruments de 

transparència i per aquest motiu, la Generalitat va dictar l’Ordre JUS 158/2018, de 

12 de setembre, en la qual s’estableix en l’article 1.2, que tampoc exigeix la 

publicació d’aquest ítem, “sinó que preveu que passi per l’obligació de comunicar 

les retribucions al subjectes obligats a donar-nos la subvenció i ells podran 

publicar-ho”. 

 

Estimació de l’aportació:  

D’acord amb l’aportació 1.12 anterior presentada per la Intervenció General s’ha 

donat un nou redactat de l’article 8 del Projecte, que en l’apartat 4rt aclareix 

aquesta compatibilitat entre normatives i deures de transparència exigibles a les 

fundacions i associacions declarades d’utilitat pública. 
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7. JOAN ANTONI O.O. 

7.1. Nou article 43 bis 

Es recomana que “s’estudiï la possibilitat d’una mena de “gestió exprés” de les 

peticions d’informació “simples i menys formals”, sens perjudici de l’inici del 

procediment o de la reconducció a aquest en supòsits complexes. En aquest sentit 

es poden prendre com a referència la regulació i la pràctica administrativa que en 

aquest àmbit han fet, per exemple, les CCAA d’Andalusia i Castella i Lleó o 

l’Ajuntament de Madrid”. 

Proposa la redacció d’un nou article amb el text següent: 

 

Article 43 bis. Accés sense prèvia acreditació de la identificació del 

sol·licitant  

 

“1. Sens perjudici del dret d’accés a la informació pública legalment previst 

i en el marc de la prestació general de serveis d’atenció ciutadana, els 

ciutadans podran obtenir informació pública sense necessitat d’iniciar el 

procediment  administratiu regulat per a l’exercici d’aquell dret, en els 

supòsits que respecte de la informació sol·licitada: 

 

a) Ja es trobi publicada als webs corporatius o hagi estat objecte 

d’alguna difusió pública (memòries, butlletins, publicacions,...), o 

sigui possible obtenir-la directament dels sistemes d’informació 

existents.  

b) No resulti aplicable cap dels límits recollits al capítol II del títol III 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern. 

c) No sigui aplicable cap causa de inadmissió. 

En el cas que fos aplicable algun dels límits referits a l’apartat b) anterior, 

alguna causa de inadmissió o algun règim jurídic específic d'accés, l'òrgan 

gestor de la sol··licitud ho haurà de comunicar al sol·licitant i informar-lo 

que, si és el cas, pot iniciar el procediment regulat als articles 26 i següents 

de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de conformitat amb el que disposen 

els articles següents d’aquest Reglament, amb subjecció als requisits 

d’identificació que s’hi preveuen. 

 

2. Per poder procedir, si escau, al subministrament de la informació o a la 

indicació del lloc en què aquesta es troba publicada, el sol·licitant haurà de 

facilitar una adreça de correu electrònic. 
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3. El règim de garanties previst a capítol IV del títol III de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, no és aplicable a l'accés que es concedeixi o denegui 

segons el que disposa aquest article. 

 

4. La resposta a la sol·licitud d'informació per aquesta via s'ha d'emetre en 

el termini d'un mes a comptar des de la data en que hagi estat formulada. 

Si la informació facilitada no figura publicada prèviament i fos rellevant i 

d'interès general, es publicarà al portal de transparència de l’ens i es 

comunicarà al sol·licitant la localització precisa de la informació. 

 

5. La utilització prèvia d'aquesta via d'accés, no impedirà la presentació 

d'una sol·licitud per a l’exercici del dret d'accés a l'empara de que disposa 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre i aquest Reglament, per al supòsit que 

el sol·licitant consideri insuficient o inadequada la resposta donada per 

l'òrgan competent o vulgui obtenir una resolució administrativa amb el 

contingut i garanties que es preveu pel dret d’accés.” 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

Aquesta aportació té per objecte introduir un article en el Projecte en virtut del qual 

es relaxen els requisits de procediment administratiu exigits per la Llei 19/2014, en 

determinats casos, que passen a ser tractats de forma informal, o amb escasses 

garanties respecte de les exigències que la Llei 19/2014 comporta per a la tramitació 

de qualsevol sol·licitud d’accés a la informació pública. 

 

Els motius de la desestimació són els següents: 

 

(i) Pel que fa a l’apartat primer proposat, convé advertir que no queda clar en 

quins supòsits s’aplicaria aquest procediment simplificat. Entre els supòsits 

relacionats, es fa esment a aspectes aplicables alternativament i independent, 

però que no tenen res a veure entre ells (informació ja difosa, manca 

d’aplicació de límits, o, d’altra banda, manca d’aplicació de causes 

d’inadmissió) 

L’apreciació d’aquests supòsits ex ante no només podrien suposar una porta 

d’escapament que empararia possibles supòsits d’abús de dret o frau de llei 

per part de molts dels subjectes obligats pel dret d’accés, sinó que a més, no 

permet aclarir en quin moment, com, amb quines garanties i a qui 

correspondria acreditar la concurrència d’aquests supòsits.  

 

Cal tenir en compte a més que la Llei 19/2014 ja preveu mecanismes de 

simplicitat en alguns d’aquests supòsits (comunicacions substitutives –article 

34.8–, o canvi de format per accedir a informació a través d’un enllaç, etc) 
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La indefinició i inseguretat jurídica en la delimitació i concreció d’aquests 

supòsits fa difícil distingir quan es dona o no la seva concurrència, alhora que 

qüestiona no només la finalitat i garanties que ofereix el procediment 

d’exercici del dret d’accés regulat a la Llei 19/2014, sinó que difumina i 

distorsiona la seva distinció o frontera amb les meres consultes o peticions 

que la ciutadania pot adreçar informalment a les Administracions, que res 

tenen a veure amb el dret d’accés, alhora que hi conviuen, a l’empara del 

genèric dret de petició de la ciutadania. 

 

(ii) En cap cas pot ser acceptat l’establert a l’apartat tercer del precepte proposat, 

perquè el capítol IV del títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, és 

aplicable a qualsevol sol·licitud d’accés, sense que en cap cas es pugui 

eliminar el règim de garanties que s’hi preveu legalment. 

 

(iii) En qualsevol cas, convé destacar que la proposta que es suggereix en 

aquesta aportació, que pretén determinar l’existència d’una tramitació sense 

garanties pròpies del procediment administratiu, manca de qualsevol cobrtura 

legal a aquest efecte, sense que un projecte de reglament pugui emparar o 

legitimar el seu establiment. 

 

(iv) Cal dir que, a l’empara i amb la cobertura legal necessàries previstes en 

l’article 34.8 de la Llei 19/2014, el Projecte de decret (article 58) ja preveu un 

procediment simplificat, amb comunicació substitutòria, per als casos en què 

no es prevegi l’aplicació de cap límit ni de, per tant, terceres persones 

afectades per l’accés, tal i com habilita el propi precepte legal. 

 

En aquests casos, els avantatges són clars: es redueix el termini en què la 

persona sol·licitant pot fer efectiu a l’accés a la informació; es permet trametre 

la informació per qualsevol mitjà, sense necessitat de notificació formal, i 

s’elimina l’exigència en la comunicació els requisits propis que ha de contenir 

una resolució (p.e., peu de recurs). 
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8. TORNOS ABOGADOS S.L.P 

8.1. Article 54. Límits d’accés a la informació pública  

En relació amb als límits d’accés a la informació pública es formulen les següents 

al·legacions: 

(i) Necessitat d’incorporar els límits previstos a la Llei estatal 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

La proposta es fonamenta en primer lloc, en què la Llei 19/2013 estatal, té el 

caràcter de bàsica i per tant d’aplicació general, i als límits estan regulats a l’article 

14.1 de la Llei estatal, precepte dictat a l’empara del que disposen els articles 

149.1.1a, 149.1.13a i 149.1.18a de la Constitució. 

 

En segon lloc, considera que el Projecte de Reglament incorre en el mateix error 

que la Llei 19/2014, perquè no incorpora aquests límits de la Llei estatal bàsica, 

donat que la seva inclusió “dotaria al dret d’accés a la informació, i als seus límits, 

d’un marc general que aporti seguretat jurídica als subjectes als quals resulta 

d’aplicació la Llei”. Tot això, emparat pel Dictamen 1/2016, d’11 de maig de 2016 

i la Resolució 87/2017 de la GAIP. 

 

En aquest sentit fa dues propostes de redacció d’inclusió d’una menció als límits 

de la Llei 19/2013: 

 

“En tot cas resulten d’aplicació els límits previstos en la normativa bàsica en 

matèria de transparència i d’informació pública que no es troben previstos a la Llei 

19/2014, de 29 de desembre”. 

 

O bé: 

 

“Als efectes de la lletra f) de l’article 21.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

el límit relatiu als drets privats legítims comprèn, entre d’altres, els interessos 

comercials i els interessos econòmics en els termes reconeguts en la normativa 

de caràcter bàsic”. 

 

(ii) Incloure i desenvolupar o concretar a l’article 54 del Projecte de Decret, el límit 

relatiu al “secret professional” expressament previst a l’article 21 de la Llei 19/2014. 

 

Esgrimeixen que sí que hi ha cert desenvolupament amb relació al límit associat 

al secret professional a la Llei 19/2014, com és el perjudici a interessos dels drets 

de propietat intel·lectual i industrial, i per tant, es detecta una manca de 

desenvolupament concret d’aquest límit referent al secret professional que “hauria 



 

296 
 

de comprendre clarament els “secrets empresarials o comercials, en el sentit com 

a mínim de la recent Llei 1/2019, de Secrets Empresarials”. 

 

A més a més, entén que les dues aportacions estan vinculades, en tant que als 

“interessos econòmics i comercials a protegir”, el Consell de Transparència i Bon 

Govern estatal (Resolució 196/2017, de 25 de juliol, Renfe-Operadora) i la GAIP 

(21/2017, d’1 de febrer, Servei Català de Salut) han considerat que han de posar-

se en relació amb els “secrets comercials”. 

Estimació en essència de l’aportació  

(i) D’una banda, la GAIP, en els seus Dictàmens 3/19 i 1/2016 tracta el límit 

relatiu als interessos econòmics i comercials recollit a l’article 14.1.h de la Llei 

estatal bàsica 19/2013 que, tanmateix, no reprodueix la llei catalana de 

transparència, però és igualment d’aplicació (R. 87/2017, 241/2017). 

Aquest “es tracta d’un límit estretament vinculat al dret de la competència i a 

la llibertat d’empresa emparada per l’article 38 de la Constitució, que també 

ve sent tradicionalment aplicat a l’exercici del dret d’accés als expedients pels 

propis interessats, a part de recollit expressament a l’article 41.2.b de la Carta 

de Drets Fonamentals de la Unió Europea.  

No pot ser, per tant, aquest límit, ignorat per les administracions catalanes, 

essent “el principal objectiu d’aquest límit (...) impedir atemptats contra la 

competència o les posicions en les negociacions, i podria operar en relació 

amb informació que contingui dades sobre procediments de producció, 

estratègies comercials, llistes de clients, etc.” 

En conseqüència, i en consonància amb la valoració que aquesta Secretaria 

ha fet de l’aportació 3.9 presentada en el tràmit d’audiència d’aquest Projecte 

per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, val la pena que el Projecte de decret 

es refereixi a l’objecte d’aquest límit previst a la Llei estatal, i es proposa 

introduir un nou apartat 8è (penúltim), amb el següent redactat: 

Als efectes del que preveu la lletra f) de l’article 21.1 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, s’entén que l’accés a la informació pública perjudica els drets 

privats legítims quan, entre d’altres casos, comporti un dany per als interessos 

econòmics o comercials legítims, de tal manera que afecti la llibertat 

d’empresa o la competència lleial entre les empreses amb motiu del valor 

estratègic especial de la informació de forma prevalent a l’accés a la 

informació pública. 

(ii) D’altra banda, també la doctrina de la GAIP s’ha pronunciat molt sovint en 

relació amb el secret comercial o empresarial. 
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Ho ha fet en diverses resolucions (R. 253/2017 i R. 157/2018 i R. 68/2019), i 

principalment en connexió amb l’art. 133 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic que, en el context de la jurisprudència i el dret 

europeu, preveu el deure reserva dels òrgans de contractació en relació amb 

la informació que els licitadors, en el moment de presentar la seva oferta, 

hagin designat com a confidencial.  

 

Tanmateix, però, cal que l’òrgan de contractació decideixi i valori, per aplicar 

aquest límit, que confidencialitat “s’ha de fonamentar i justificar en la 

concurrència d’atributs adequats, com pot ser el secret industrial, comercial o 

empresarial. I a aquets efectes, per a concretar l’abast i concepte dels secrets 

comercials, s’ha remès al Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals ––Resolució 196/2016– , a l’ Acord sobre les Aspectes dels 

Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (ADPIC), adoptat 

en el marc de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), com també a l’article 

2.1 de la Directiva (UE) 2016/943, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 

de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la 

informació empresarial no divulgats. 

 

Aquesta directiva europea pretén garantir que la competitivitat de les 

empreses i organismes d'investigació europeus que es basa en el saber fer i 

en informació empresarial no divulgada (secrets empresarials) estigui 

protegida de manera adequada, per la qual cosa conté normes en matèria de 

protecció davant l'obtenció, utilització i revelació il·lícites de secrets 

empresarials que no podran invocar-se per restringir la llibertat d'establiment, 

la lliure circulació dels treballadors o la mobilitat d'aquests i que tampoc no 

afecten a la possibilitat que els empresaris i els treballadors celebrin pactes 

de limitació de la competència entre ells. 

 

Finalment la directiva ha estat transposada per la Llei 1/2019, del 20 de febrer, 

de Secrets empresarials, que en el seu article 1r considera secret empresarial 

qualsevol informació o coneixement, inclòs el tecnològic, científic, industrial, 

comercial, organitzatiu o financer, que compleixi les següents condicions: 

 

a) Ser secret, en el sentit que, en el seu conjunt o en la configuració i reunió 

precises dels seus components, no és generalment conegut per les 

persones pertanyents als cercles en què normalment s'utilitzi el tipus 

d'informació o coneixement en qüestió, ni fàcilment accessible per a elles; 

 

b) tenir un valor empresarial, ja sigui real o potencial, precisament per ser 

secret, i 
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c) haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per 

mantenir-lo en secret. 

 

L’anterior regulació, així com els interessos i drets que s’hi protegeixen, 

recomanen certament incloure’n almenys una referència en el Projecte. Es 

proposa per tant modificar l’actual apartat 8è de l’article 54 (que passa a ser 

l’apartat 9è, darrer, de l’article), amb el nou redactat següent (cal tenir en 

compte que aquest apartat, que ha de ser el darrer de l’article, canvia de 

numeració, d’acord amb les aportacions fetes per la GAIP en el seu informe 

sobre el Projecte de decret): 

 

9. Als efectes del que preveu la lletra g) de l’article 21.1 de la Llei 19/2014, del 

29 de desembre, s’entén que l’accés a la informació pública suposa un 

perjudici al secret professional quan l’accés perjudica, entre d’altres, 

informacions secretes de valor empresarial, d’acord amb la regulació del 

secret empresarial.  

Així mateix s’entén que l’accés a la informació pública perjudica els drets de 

propietat intel·lectual i industrial quan, entre d’altres, l’accés perjudicacausa 

un perjudici als drets d’explotació i rendiment econòmic.” 
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9. L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE 

CATALUNYA 

9.1. Article 37.1 b) 

Es proposa l’eliminació de l’apartat b de l’article 37 del Projecte de Decret, que, en 

compliment de la subjecció dels col·legis professionals i corporacions a la Llei 

(d’acord amb l’art. 3.1 b) de la Llei 19/2014), els imposa el deure concret de 

publicar al seu web, “b)  Una descripció de les partides pressupostàries anuals 

vinculades o referents a les funcions públiques atribuïdes, així com de les dades 

relatives a la seva execució, amb periodicitat trimestral.” 

 

S’esgrimeixen com a motius: 

 

(i) que el seu compliment exigeix un desglossament  a la comptabilitat entre 

partides derivades de funcions públiques i funcions privades que no és habitual i 

dificulta la seva actuació. A més, a criteri de l’Associació Intercol·legial, exigeix 

“una comptabilitat que no s’ajusta a la pràctica habitual dels col·legis i consells de 

col·legis professionals”, ni tampoc aporta informació que no estigui en els comptes 

anuals;  

 

(ii) així mateix, presenta la possibilitat de que el Decret estigui amb conflicte amb 

normativa específica de rang superior (Llei 25/2009, de 22 de desembre i la Llei 

7/2006, de 31 de maig), què juntament amb els arguments anteriors proposa 

eliminar l’apartat b) del precepte en qüestió. 

 

Estimació en part de l’aportació. 

 

Les corporacions de dret públic són subjectes al nivell més elevat de compliment 

o subjecció a la Llei 19/2014, perquè estan inclosos en la lletra b) de l’article 3.1 

de la Llei i, per tant, formen part del concepte ampli que l’article 2 d’aquesta Llei 

defineix per a la seva aplicació. 

 

Tanmateix, el propi article legal delimita l’abast objectiu de subjecció en aquest 

cas quan precisa o circumscriu la seva vinculació estrictament “en allò que afecta 

l’exercici de llurs funcions públiques”. Per tant, la Llei 19/2014 aplica només a una 

part d e les funcions que desenvolupen les corporacions de dret públic. 

 

De l’anterior es desprèn que les corporacions de dret públic han de complir amb 

la publicació de tots els continguts que amb caràcter mínim imposa el Títol II de la 

Llei 19/2014 a totes les Administracions públiques.  

 

Entre aquests continguts, l’article 11.1 a) preveu expressament la informació sobre 

“el pressupost, amb descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades 
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de llur execució –de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució amb 

caràcter trimestral-“ 

 

L’article 37 del Projecte no ve més que a recordar aquest deure legal; en qualsevol 

cas, és doncs el mandat legal el que exigeix la publicació d’aquesta informació, 

que en el cas de les corporacions públiques, ha de referir-se necessàriament a les 

partides vinculades a les funcions púbiques atribuïdes en cada cas, la qual cosa 

esdevé per tant una obligació legal ineludible de caràcter de mínims, sense 

perjudici que la informació que es decideixi publicar pugui ser major . 

 

Ara bé, assumint la necessitat d’haver de donar compliment a publicar aquesta 

informació, però alhora acceptant la dificultat pràctica que l’aplicació de la Llei 

suposa en aquest punt, aplicació que es circumscriu només a una part de les 

funcions d’aquestes entitats (les públiques), entenem que pot ser millorat el 

redactat del precepte, em el sentit d’oferir vies alternatives per al seu compliment.  

 

En aquest sentit, es modifica el redactat per a preveure’n una excepció: 

 

“b)  Una descripció de les partides pressupostàries anuals vinculades o referents 

a les funcions públiques atribuïdes, així com de les dades relatives a la seva 

execució, amb periodicitat trimestral. 

 

Excepcionalment, el deure de publicar aquesta informació es pot complir a través 

de l’instrument adient que permeti descriure suficientment els ingressos i les 

despeses anuals vinculats o referents a les funcions públiques atribuïdes.  
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10.   COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS 

10.1. Article 8.2 paràgraf segon  

Es fa palès el fet que mentre l’article 3.4 de la Llei 19/2014 no distingeix dins la 

categoria d’entitats privades, i per tant les tracta de la mateixa forma aplicant-les el 

Títol II, el Projecte de decret, en canvi, sí les distingeix i, a criteri de la Coordinadora, 

sense cap justificació: preveu obligacions de, per un costat, les associacions i 

fundacions (art. 39 Projecte)  i, per l’altra, de la resta d’entitats privades (art. 40 

Projecte). 

 

A col·lació, recorda que tant les associacions com les fundacions tenen la seva 

regulació específica a la Llei 21/2014, desenvolupada per l’Ordre de Justícia JUS 

152/2018, de 12 de setembre. 

 

Per tot això, proposen modificar l’article 8.2 (segon paràgraf) en relació amb els 

articles 39 i 40, regular en un únic article les obligacions de totes les entitats privades 

que reben subvencions o ajuts públics, i fer-ho amb unes obligacions mínimes atès 

que les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública ja tenen la seva 

regulació específica, així com eliminar l’article 39 i passar el 40 a ser el 39. 

 

Estimació de l’aportació. 

 

Ens remetem a la justificació i al text del nou article 8 del Projecte de decret, arran 

de l’estimació de l’aportació 1.12 anterior emesa per la Intervenció General. 

S’eliminen els articles 38, 39 i 40 i es refonen dintre de l’article 8, que alhora preveu 

altres aspectes com la compatibilitat dels deures de publicitat activa exigibles a les 

entitats privades d’acord amb la Llei 19/2014 amb la regulació de les obligacions de 

publicitat activa continguda a l’Ordre JUS 152/2018, de 12 de setembre. 

 

10.2. Article 10.1 

Es proposa modificar aquest precepte, que defineix el concepte de retribució als 

efectes dels art. 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, atesa la necessitat de què el Projecte 

deixi clar i per tant, reculli expressament que s’ha de donar publicitat de la 

compensació econòmica percebuda per la feina desenvolupada pel càrrec directiu, 

òrgans de direcció o administració, però que no s’hi incloguin altres compensacions 

i excloent retribucions per funcions diferents d’aquestes desenvolupades per la 

mateixa persona envers la mateixa entitat. 

 

Desestimació de l’aportació. 
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Atès que el precepte desenvolupa el concepte de retribucions percebudes pels 

càrrecs directius i òrgans d’administració o direcció de les entitats privades en virtut 

dels articles 3.2 i 15.2 de la Llei 19/2014, en tot cas, a manca d’exclusió legal al 

respecte, s’hi ha d’incloure totes les percepcions o compensacions percebudes a 

càrrec de la persona jurídica. 

 

10.3. Article 14.2 

Es proposa eliminar l’obligació relativa a les designacions d’alts càrrecs i personal 

directiu a activitats formatives, entenent que té el seu origen, per una banda, en 

l’apartat f) de l’article 9.1 de la Llei de transparència, on únicament es preveu 

l’obligació de transparència relativa a informar de “la relació d’alts càrrecs”, i per 

l’altre banda, en l’article 11.b, estableix únicament obligacions informatives en 

matèria de retribucions d’aquests altes càrrecs o directius. 

Desestimació de l’aportació. 

El contingut d’aquest precepte té com a fonament la lletra g) de l’article 9.1 de la 

Llei 19/2014, que exigeix publicar informació relativa a “les llistes que eventualment 

es creïn per accedir als processos de formació i promoció”, sense especificar si es 

refereixen a alts càrrecs, personal directiu o empleats i empleades públiques. 

Per aclarir aquest fonament, i d’acord amb el suggeriment fet per l’APDCAT al seu 

informe sobre el Projecte de decret (aportació núm. 12), es modifica el text del 

precepte del Projecte per tal de fer referència explícita al desenvolupament concret, 

en aquets cas, de la lletra g) de l’art. 9.1 Llei 19/2014. 

10.4. Articles 14.4 i 28.3 

La Coordinadora Catalana de Fundacions fa dues precisions en relació amb aquest 

precepte, relatiu a la publicitat de les retribucions d’alts càrrecs i directius: 

(i) Per un costat, entén que la periodicitat mensual no està prevista en la Llei 

19/2014,  i que el compliment d’aquesta obligació suposa una càrrega 

excessiva de feina i que per tant la periodicitat hauria de ser anual.  

 

(ii) Per l’altre costat, considera que informar de les retribucions variables pot 

prestar a confusió perquè a parer seu no són dades reals i per tant 

s’hauria d’informar únicament de les retribucions variables efectivament 

percebudes. 

 

Conseqüentment, es proposa la modificació del període mensual per anual i la 

modificació del segon paràgraf de l’apartat 4. 

 

Desestimació de l’aportació.  
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Pel que fa a la periodicitat, la mensual establerta fa referència a la necessitat 

d’actualització, si escau, dels continguts. 

 

En relació amb les retribucions variables, el segon paràgraf del precepte té per 

objecte precisar que aquesta informació “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.” 

 

10.5. Article 14.6 a) i b) i 28.5 

Es recomana suprimir les dues obligacions indicades en els apartats a) i b) de 

l’article 14.6 (agendes i obsequis): s’interpreta que no és competència del Projecte 

afegir noves obligacions que no estan regulades a la Llei de Transparència sinó 

que l’objecte del Projecte és concretar i precisar les obligacions ja existents. 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

D’acord amb l’informe emès per l’APDCAT en relació amb aquest Projecte de 

decret, la transparència sobre les activitats dels alts càrrecs ha d’emmarcar-se 

dins els principis ètics i regles de conducta sota els quals han d’actuar els alts 

càrrecs en matèria de bon govern. 

 

Concretament, l’article 55.1 de l’LTC assenyala entre d’altres, “c) La transparència 

de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels 

assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de 

publicitat del Registre de grups d’interès, establert pel títol IV.” 

 

La lletra a) obliga a fer públiques “les agendes públiques, pel que fa als contactes 

mantinguts amb els grups d’interès en els termes i amb els requisits que són 

definits a la normativa vigent reguladors dels grups d’interès” 

 

La Llei 19/2014 preveu expressament que la informació sobre els contactes 

mantinguts pels alts càrrecs amb les persones considerades com a grups d’interès 

sigui accessible a la ciutadania a través del Registre que es crea a l’efecte, i on 

s’han d’inscriure obligatòriament totes les persones físiques o jurídiques, o altres 

col·lectius que la Llei considera com a tals, així com totes les activitats d’influència 

directa o indirecta que duguin a terme aquests grups d’interès (articles 49 i 50). 

 

La resta d’informació sobre les activitats dels alts càrrecs o directius que ha de ser 

publicada (obsequis percebuts i invitacions a esdeveniments, viatges, 

desplaçaments, i allotjaments, (lletra b), i els viatges realitzats per raó del càrrec i 
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en representació del govern o de l’Administració de la Generalitat (lletra c))-, està 

relacionada directament amb determinades obligacions que el Codi de Conducta 

dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les 

entitats del seu sector públic (aprovat per l’Acord GOV/82/2016, de 21 de juny), 

imposa a aquest personal. 

 
En concret, l’article 5.17 de l’esmentat codi, obliga els alts càrrecs a “ Abstenir-se 

d'acceptar regals i donacions de particulars i d'entitats públiques o privades a excepció 

feta de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, oficials o 

protocol·laris que li puguin ser lliurats per raó del seu càrrec. 

 

En aquest darrer cas, les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius, 

oficials o protocol·laris es dipositaran a la conselleria que establirà l'ús que se'n farà i es 

publicarà al portal de Transparència de la Generalitat. 

 

Tampoc es podran acceptar tractes avantatjosos de cap classe, excepte els derivats de 

les normes protocol·làries i inherents a l'exercici del seu càrrec, així com les invitacions 

a actes de contingut cultural o a espectacles públics quan siguin per raó del càrrec 

exercit.” 

Per altra banda l’article 5.18. els obliga a “Acceptar només el pagament de viatges, 

desplaçaments i allotjaments per part d'altres administracions públiques o d'entitats 

públiques dependents d'aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagi 

d'assistir convidat oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les 

seves responsabilitats. Qualsevol invitació d'aquesta classe s'ha de fer pública, amb 

esment de l'entitat, el lloc i el motiu de la invitació. En cap cas s'acceptarà el pagament 

dels viatges, dels desplaçaments o dels allotjaments per part d'una empresa o entitat 

privada ni d'un particular.” 

 

Tot i que la Llei 19/2014 no preveu l’obligació de publicar dita informació dins les 

obligacions previstes al capítol II del Títol II en matèria de publicitat activa, ni hi 

ha altra norma específica que així ho determini, més enllà del que disposa el 

mateix codi de conducta, el llistat de matèries objecte de publicitat activa no és 

un llistat tancat, i l’Administració té el deure de publicar qualsevol matèria que 

sigui d’interès públic (l’article 8. m) Llei 19/2014), sens perjudici que siguin 

aplicables les limitacions previstes per la mateixa Llei, o que exigeixin altres 

normes (art. 8 l) Llei 19/2014). 

 

10.6. Articles 18.1 i 32.1 

El segon paràgraf del precepte estableix el següent: 

 “s’entén 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”. 

Es fan dos comentaris al respecte: 
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a) Pel que fa a la definició de “béns mobles”, no s’entén la diferència existent entre 

la que fa aquest article i la prevista per a les entitats del sector públic local.  

b) D’altra banda, no es considera eficaç remetre’s a altres normes i “per seguretat 

jurídica es considera més adequat concretar el llindar en el mateix reglament”. En 

aquest sentit, es proposa modificar l’article 18.1 paràgraf segon, amb la següent 

redacció: “S’entén per béns mobles amb un valor especial aquells que puguin tenir 

un valor històric, artístic o cultural, o bé que el seu valor econòmic sigui igual o 

superior a 100.000 €”. 

Estimació en part de l’aportació. 

 Es desestima el comentari b) anterior: aquesta previsió ha estat determinada 

d’acord amb les previsions i criteris que respecte l’àmbit de la publicitat 

activa en matèria patrimonial va aprovar l’any 2015 la Comissió 

Interdepartamental de Transparència i Dret d’accés, mantenint la referència 

a l’import equivalent als contractes de subministraments harmonitzats, 

essent procediment i adient aquesta remissió, en tant que genèrica, i no 

referir-se a una norma concreta.  

 

Per contra, fixar un import concret en el Projecte pot esdevenir un valor 

superat pel pas el temps. 

 

 D’acord amb el que ja es va avançar en la valoració de l’aportació núm. 5.18 

emesa per l’AMC en el tràmit d’Audiència del Projecte, s’estima el comentari 

a) anterior: certament no sembla que pugui tenir fonament la distinció que fa 

l’article 32.1, segon paràgraf, en el concepte a l’hora de definir els béns 

mobles amb un valor especial com “aquells que puguin tenir un valor històric, 

artístic o cultural o bé que el seu valor econòmic sigui rellevant.”, per la qual 

cosa es proposa traslladar, com a segon paràgraf de l’art. 32.1, el mateix 

precepte que es conté a l’article 18.1 del Projecte: 

S’entén per béns mobles amb un valor especial aquells que puguin tenir un 

valor històric, artístic o cultural o bé que el seu valor econòmic sigui rellevant. 

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. Les dades han 

d’incloure la denominació del bé i una descripció del seu ús. 

10.7. Article 20.2 

2. Als efectes de la lletra c) de l’article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i 

del que preveu la normativa en matèria de contractació del sector públic, els òrgans 

de contractació publicaran anualment, preferentment dins el darrer trimestre, la 
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relació de contractes que preveuen licitar durant el proper any a través del seu perfil 

del contractant allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

 

En aquesta al·legació es proposa suprimir el punt 2 del citat precepte, que, al parer 

de la Coordinadora, a més d’incorporar una obligació no establerta a la Llei 19/2014, 

suposa una ingerència en l’àmbit organitzatiu i de gestió de la pròpia entitat, i alhora 

una invasió competencial en l’àmbit material de la contractació pública. 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

L’article 13.1 c) de la Llei 19/2014, en la mesura que exigeix publicar “informació 

sobre els contractes programats” ha de ser interpretat en el sentit que es reveli 

informació sobre quins són els contractes que es preveu licitar. 

 

En aquets sentit, els criteris aprovats a la Comissió Interdepartamental de 

transparència i Govern Obert, en la sessió de 22 d’octubre de 2019, va  aprovar els 

criteris relatius a les obligacions de publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, en matèria de contractació pública, determinen que aquesta obligació 

s’acomplirà mitjançant la publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de les alertes de futures licitacions i dels anuncis previs, alhora que preveu 

l’obligació dels òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i els ens del seu sector públic de comunicar a la Direcció General de 

Contractació Pública (DGCP) per mitjans electrònics i per a la seva publicació, els 

contractes que tinguin previst licitar l’any següent, abans de finalitzar l’any en curs. 

 

Es tracta, doncs, d’informació que ja es fa pública al Portal de Transparència, 

d’acord amb els arguments anteriors. 

 

10.8. Article 22.1 

Es proposa suprimir parcialment l’article 22.1 quan estableix que cal publicar un 

enllaç al DOGC pel que fa a la publicació oficial dels convenis subscrits, en 

considerar que la publicació en el DOGC no és una matèria pròpia de la llei de 

transparència considera no és necessari la seva inclusió en aquest reglament, ja 

que, serà la normativa especial la que estableixi les entitats que han de publicar en 

el DOGC. 

 

Desestimació de l’aportació. 

 

El precepte en cap cas té per objecte regular o incidir en la regulació del DOGC, 

sinó preveure d’incloure enllaços a aquesta publicació oficial, “quan escaigui” (tal 

com expressament diu el redactat). 
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10.9. Article 28.1 

La Coordinadora suggereix la modificació parcial de l’article 28.1 (relatiu a les 

dades a publicar dels alts càrrecs i directius del sector públic local), en entendre 

que l’exigència d’informar sobre el grup municipal o polític hauria de reduir-se 

aquells càrrecs que ho són per raó de la seva condició electe i per tant, no s’ha 

d’exigir en aquells casos en què la designació del càrrec és independent de la 

seva afiliació política. 

Estimació de l’aportació 

D’acord amb l’aportació núm. 5.15 formulada per l’Associació Catalana de 

Municipis en el tràmit d’audiència d’aquest Projecte de decret, per la qual 

proposava també que el precepte es concreti, per evitar confusions, quines de les 

dades  són aplicables a ambdós col·lectius (càrrecs, i càrrecs electes) i quines són 

específiques de cadascun dels col·lectius (“quan es parla de grup municipal o 

polític s’ha de deixar clar que aquesta informació només s’ha de publicar respecte 

els càrrecs electes”) 

En virtut d’aquests comentaris, s’ha procedit a modificar el precepte (modificacions 

en cursiva): 

1. Als efectes de la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’ha de fer pública una relació dels alts càrrecs i de les persones directives de les 

entitats del sector públic, que ha d’incloure la seva identificació mitjançant noms i 

cognoms, el càrrec, grup municipal o polític, l’àrea o òrgans en què participen, així 

com el perfil laboral o professionals, així com, en el cas dels càrrecs electes, el 

grup municipal o polític. 

 

10.10. Article 39.1 

 

Pel que fa a l’apartat j) del precepte, la Coordinadora Catalana de Fundacions entén 

que s’incorpora una nova obligació per les entitats associatives o fundacionals, 

consistent en designar un òrgan de contractació, obligació que no està contemplada 

en el llibre tercer del codi civil de Catalunya, per tant, si la normativa especial no 

estableix aquesta obligació, mitjançant la llei de transparència, no es pot incorporar 

ara a través del Reglament. 

      

Desestimació de l’aportació. 

 

El precepte, que arran de l’aportació 1.12 emesa per la Intervenció General ha 

passat a ser integrat en l’article 8 del Projecte, exigeix donar difusió de l’ “òrgan 

responsable de l’entitat en matèria de contractació”, que tingui funcions en aquesta 
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matèria dins de l’entitat, la qual cosa no equival a què hagi de designar un òrgan de 

contractació. 

 

10.11. Articles 39 m)  

En relació amb l’obligació relativa a què les Fundacions que perceben ajuts o 

subvencions públics d’acord amb l’article 3.4 de la Llei 19/2014, hagin de publicar 

les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, l’entitat en qüestió 

emet els següents arguments per l’eliminació d’aquesta obligació: 

(i) Les entitats que no pertanyen al sector públic pel fet de rebre subvencions no 

deixen de regir-se per la normativa del sector privat, i en conseqüència el 

règim de publicitat activa hauria de complir-se d’acord amb l’article 15.2 de la 

Llei de transparència subministrant la informació a les administracions o 

entitats que atorguen les subvencions que són les afectades directament per 

les obligacions de transparència. 

 

(ii) La Llei 21/2014 del Protectorat, és la normativa especial i específica que 

regula el règim de transparència al que estan subjectes les Fundacions, 

establint unes obligacions especials per aquestes entitats. Entre les 

obligacions previstes en aquesta llei no hi és la de facilitar la informació dels 

sous de l’equip directiu, per tant, una normativa del mateix rang i de caràcter 

general no pot contradir aquesta i establir un règim d’obligacions superiors. 

 

(iii) El precepte no distingeix entre activitat subvencionada i no  subvencionada, 

per això entenem que la publicació del sou de la direcció hauria de limitar-se 

a les activitats subvencionades. 

 

Estimació de l’aportació. 

 

De conformitat amb l’estimació de l’aportació 1.12 emesa per la Intervenció General, 

els articles 38, 39 i 40 del Projecte han estat eliminats i refosos en el cos de l’article 8 

del Projecte.  

 

Una de les novetats més rellevants de la nova redacció de l’article 8 del Projecte és 

que s’aclareix, es concreten i es redueixen les informacions que són objecte de 

publicitat activa per part de les entitats privades responsables subjectes a l’art. 3.4 de 

la Llei 19/2014, que queden restringides als continguts del Capítol III del Títol II de la 

Llei 19/2014.  

 

Per tant, queda clar que, tal i com s’argumenta en la present aportació, les entitats 

privades no resten obligades a publicar en les seves pàgines web les retribucions dels 

seus òrgans i càrrecs directius. 
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Tanmateix, però, quan siguin aplicables els articles 15.2 o 3.2 de la Llei 19/2014, les 

entitats privades han de trametre aquesta informació retributiva a l’Administració 

pública amb la qual es relacionin, i seran aquestes Administracions les que faran 

difusió activa d’aquestes retribucions. 

10.12. Articles 38.2, 39.2 i 40.2 

Com a darrera aportació, s’adverteix que si es compara el precepte amb la regulació 

de la Llei 19/2014, concretament amb els articles 13, 14 i 15, s’observa que únicament 

existeix l’obligació de relacionar i informar sobre el contingut dels contractes, convenis 

i subvencions, subscrits o rebuts, però en cap cas s’exigeix la publicació d’aquests o 

un enllaç al document que permeti a qualsevol el seu accés. 

Per això, es considera que “el reglament s’extralimita a l’incorporar noves obligacions 

no previstes a la llei de transparència, i per tant demanen llur supressió”. 

Estimació de l’aportació.  

En conseqüència, i atès que de conformitat amb l’estimació de l’aportació 1.12 emesa 

per la Intervenció General, els articles 38, 39 i 40 del Projecte han estat eliminats i 

refosos en el cos de l’article 8 del Projecte, aquest nou redactat de l’article 8 no preveu 

el deure de publicar cap enllaç als documents, de tal forma que només exigeix la 

publicació de determinades dades referents a aquests documents i activitat de gestió 

administrativa, contractual, convencional i subvencional.  
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V. MEMÒRIA DE VALORACIÓ DE LES OBSERVACIONS I AL·LEGACIONS 

FORMULADES PER L’ÀREA DE MILLORA DE LA REGULACIÓ (AMR) EN LA SEVA NOTA 

DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2019,  EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE DECRET 

PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT PARCIAL DE LA LLEI 

19/2014, DEL 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ 

PÚBLICA I BON GOVERN (PROJECTE DE DECRET) 

 

I. ANTECEDENTS  

 

1. La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència està tramitant Projecte de Decret pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Projecte de 

decret). 

El Projecte de decret ha estat sotmès en dues ocasions (juliol 2018 i juliol de 2019) al 

tràmit de participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, en 

compliment de l’article 69 de la Llei 19/2014, i al tràmit de consulta interdepartamental 

en el Fòrum SIGOV, de conformitat amb l’article 66 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2. Així mateix, la darrera versió del Projecte de decret, aprovada pel Consell Tècnic del 

Govern en sessió de 25 de setembre, ha estat sotmesa, d’acord amb el que disposen 

els articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, als tràmits preceptius d’audiència 

i d’informació pública.  

3. L’Àrea de Millora de la Regulació (AMR) de la Direcció General de Coordinació 

Interdepartamental, que depèn de la Secretaria del Govern del Departament de la 

Presidència, ha emès una “Nota sobre l’avaluació de l’impacte de les mesures 

proposades” en el Projecte de decret (Nota).  

La Nota s’emet a l’empara del Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del 

Departament de la Presidència, l’article 28 del qual atribueix a l’Àrea de Millora de la 

Regulació (AMR), entre d’altres, les funcions d’elaborar i difondre directrius, protocols 

i guies metodològiques per a la millora de la regulació, en especial per a l'anàlisi de 

l'impacte de les normes, prestar assistència tècnica i consultoria als departaments de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya per portar a terme les avaluacions de 

qualitat normativa, i especialment de l'impacte normatiu, dels projectes de disposicions 

generals i de les normes vigents, i vetllar per la qualitat de les avaluacions d'impacte 

dels projectes de disposicions generals que s'hagin de sotmetre al Consell Tècnic i al 

Govern. 
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En el seu contingut la Nota distingeix dos apartats: I. “Observacions sobre la memòria 

d’avaluació” que acompanya el text del Projecte de decret; i II. “Observacions sobre el 

text proposat” del Projecte de decret. 

En data 3 de desembre de 2019 la Secretaria de Transparència i Govern Obert, rep la 

nota mitjançant correu electrònic tramès des de l’Assessoria jurídica del departament 

d’Acció Exterior, Relacions institucionals i Transparència. 

S’adjunta, com a Annex VI a aquesta memòria, una taula amb indicació de les 

observacions presentades i de les dades bàsiques relatives a llur contingut i valoració. 

4. Amb fonament en l’apartat 5è de l’article 64 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, –segons 

el qual l'expedient dels projectes de disposicions reglamentàries ha d'incloure una 

memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta 

interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i també de les 

raons que han dut a desestimar-les, si és el cas–, aquesta memòria - informe té com 

a finalitat contenir la valoració que la Secretaria de Transparència i Govern Obert ha 

efectuat de les observacions formulades per l’AMR en la seva nota. 

II. VALORACIÓ DE LES OBSERVACIONS 

 

A) Observacions sobre la memòria d’avaluació 

 

L’AMR emet un seguit de consideracions, observacions i comentaris en relació amb la 

darrera versió del document Memòria d’avaluació de l’impacte del Projecte de decret, 

signada pel secretari de transparència i govern obert en data 30 de setembre de 2019. 

 

Aquesta Secretaria de Transparència i Govern Obert es proposa corregir i millorar la 

memòria d’avaluació d’impacte, amb una nova versió, tenint en compte les observacions 

efectuades per l’AMR sobre el contingut i sistemàtica d’aquesta memòria. 

 

B) Observacions sobre el text proposat 

 

1. Consideracions generals 

Es recomana revisar el text seguint les regles del Manual d’elaboració de les normes de la 

Generalitat de Catalunya. Per exemple, caldria suprimir la utilització de la conjunció “i/o” ja 

que com assenyala la regla 21 del Manual la interpretació del seu significat genera 

confusió, com ara, article 9.c del Projecte de decret. 

 

Estimació. Es té en compte la recomanació i es revisa el text del Projecte en aquest sentit.  

 

https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/07_-_eines/documents/arxius/manual_elaboracio_normes_1992.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/07_-_eines/documents/arxius/manual_elaboracio_normes_1992.pdf
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Especialment, queda eliminada la conjunció i/o de l’article 9 c), perquè aquesta lletra del 

precepte ha estat eliminada arran de l’estimació de l’aportació 5.6 presentada per 

l’Associació catalana de municipis en el tràmit d’audiència del Projecte. A més: 

 

Al segon paràgraf de l’art. 29.6 del Projecte s’elimina la conjunció i/o: 

 

Per valorar l’existència o no de rellevància pública i/o jurídica, s’ha de tenir en consideració, 

entre d’altres aspectes: el valor, el volum i quantitat dels béns o serveis afectats o 

potencialment afectats; l’afectació a la vigència o interpretació de les disposicions de 

caràcter general; la incidència sobre qualsevol dels béns jurídics i les matèries referits a 

l’apartat tercer anterior d’aquest article; l’establiment d’un canvi o novetat en la doctrina 

jurídica precedent; l’afectació o interès de la ciutadania en general, més enllà de l’afectació 

o interès de les parts implicades directament en el procediment o procés; o la incidència en 

matèries en relació amb les quals l’ordenament jurídic preveu l’acció pública, entre d’altres. 

 

A la lletra b) de l’art. 44.2 del Projecte s’elimina la conjunció i/o: 

 

b) En la resta de casos, és a dir, si la informació sol·licitada la disposen de forma compartida 

diversos òrgans o unitats administratives i/o diversos organismes o entitats del sector públic 

integrants, dependents o vinculades a diferents departaments de l’Administració de la 

Generalitat, la competència per tramitar la sol·licitud transversal correspon a la unitat 

d’informació del departament que controla o gestiona l’àrea temàtica principal de la 

informació objecte de la sol·licitud, i la competència per resoldre-la, a l’òrgan superior 

jeràrquic del servei o unitat que controla o gestiona l’àrea temàtica principal de la informació 

sol·licitada. 

 

2. Disposició derogatòria única i disposició final primera  

Es suggereix considerar si, per raons de simplificació normativa i coherència, no seria 

convenient que tot el contingut del Decret 233/2016 de 22 de març, pel qual es crea la 

Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO), es traslladés al 

Projecte de decret i es derogués completament.  

 

Desestimació.  

 

Entenem que no és recomanable seguir aquest suggeriment, per diverses raons: 

 

El Decret 233/2016 té una substantivitat pròpia prou complexa i detallada com per afegir 

tots els seus preceptes com a part integrant d’aquest Projecte de decret: s’hi regulen no 

només les funcions sinó també la seva composició i funcionament, així com les comissions 

tècniques de suport.  
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Per tant, aquest Decret esdevé una norma de naturalesa i contingut orgànic, amb totes les 

implicacions que això comporta. Per exemple, la facilitat o comoditat, respecte dels 

reglaments executius, com ara és aquest Projecte de decret, per a la seva eventual 

modificació o actualització. 

 

Tan sols les funcions de la CITGO es troben regulades al nou Projecte de decret, per dotar-

les de substantivitat sota l’empara d’un paraigua de regulació material més amplia que té 

per objecte el desenvolupament de la Llei 19/2014 pel que fa a la publicitat activa i dret 

d’accés a la informació. I per a salvaguardar el reconeixement de funcions més enllà del 

decret que regula l’estructura i funcionament de la CITGO, la DF 1a del Projecte modifica 

l’article 3 del Decret 233/2016, per fer desaparèixer la relació de funcions atribuïdes a la 

CITGO i passar a contenir-ne una remissió, a aquest efecte, a la normativa substantiva que 

desenvolupi, en cada coment, la Llei 19/2014.  

 

No obstant l’anterior, atès que la CITGO es crea com a òrgan de coordinació en matèria de 

transparència, accés a la informació pública i participació ciutadana de tots els 

departaments de l'Administració de la Generalitat i organismes que en depenen –amb la 

finalitat de facilitar l'impuls transversal en matèria de transparència i govern obert i garantir 

la coordinació necessària dels òrgans de la Generalitat en l'aplicació dels criteris 

corporatius sobre la publicitat activa, l'accés a la informació pública, l'obertura de dades, i 

la participació ciutadana–, és convenient que la CITGO es mencioni o prevegi en el 

Projecte, com un dels òrgans competents en matèria de transparència a l’Administració de 

la Generalitat (Títol V del Projecte de decret) 

 

3. Articles 61 a 64 

Es fan dues observacions: 

 

 Com alternativa a l’observació 2a anterior, es planteja que el contingut dels articles 

61, 63 i 64 es traslladi a una disposició final on es modifiqui el Decret 233/2016. 

 

 A més, en un altre ordre de consideracions, seria convenient revisar el contingut 

dels articles 63 i 64 i valorar si poden incidir en les competències d’organització dels 

altres departaments.  

Desestimació. 

 

Els articles 61, 62, 63 i 64 del Projecte tenen per objecte identificar i regular, de forma 

completa i integrada, tots els òrgans que d’alguna manera intervenen o tenen 

competències en matèria de transparència i dret d’accés a l’Administració de la 

Generalitat.  
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Per tant, es refereixen a la CITGO, però també a aquesta Secretaria de Transparència i 

Govern Obert (o unitat competent en la matèria), i a les unitats d’informació, 

departamentals o del sector públic. Es tracta doncs d’una visió completa de l’estructura 

orgànica que intervé en la matèria. Aquesta estructura va molt més enllà doncs del 

reconeixement del paper de la CITGO, que esdevé només una part integrant d’aquesta 

organització.  

 

Així doncs, un decret com el Decret 233/2016, que té per concret objecte regular la 

composició i funcionament de la CITGO, no pot abastar la previsió i regulació de la resta 

d’òrgans interns implicats en la matèria, essent doncs dues normes d’abast i objecte 

diferent. 

 

Prova d’això ho és, per exemple, el fet que el Projecte de decret proporciona per primer 

cop una regulació integrada i completa de les unitats d’informació, tant departamentals 

com creades en el sector públic, i per aquest motiu justifica suficientment, per coherència 

normativa, la derogació de la DA del Decret 233/2016, que contenia, de forma un tant 

inconnexa amb l’objecte d’aquest Decret (la CITGO), una definició incompleta de les 

finalitats de les unitats d’informació, així com una previsió (parcial) respecte de potestat 

de llur creació en l’àmbit de les entitats del sector públic. 

 

Precisament la regulació integrada de les unitats d’informació, als articles 63 i 64 del 

Projecte, neix amb la voluntat de posar ordre en el si de l’Administració de la Generalitat 

i el seu sector públic, a la regulació i funcionament de les unitats d’informació, dotant-les 

d’una uniformitat, coherència interna i, en definitiva, seguretat jurídica, especialment 

demandades per l’experiència que fins ara s’ha posat de relleu en el seu funcionalment 

habitual. 

 

4. Articles 3 i 5: 

 

En la definició de sector públic, es posa en relleu que les entitats que han d’inscriure’s al 

Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya i al Registre del sector públic local 

de Catalunya no són exactament les previstes a l’article 3.b de la Llei 19/2014. Per tant, es 

recomana considerar si no cal aclarir algun extrem. 

 

Desestimació. 

 

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, l’article 3 ha estat modificat arran de les 

observacions fetes per la Intervenció General a aquest Projecte de decret i d’acord amb 

l’estimació de l’aportació 9.3 del tràmit d’audiència, emesa per la Sindicatura de Comptes, 

es modifica l’article 3 del Projecte, tot incorporant en llistat d’entitats que d’acord amb 

l’article 3.1 de l’Ordre ECO/22/2015 integren el sector públic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. 
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Per la seva banda, l’article 5 també ha estat modificat, en el mateix sentit. 

 

En qualsevol cas, el concepte de sector públic de les administracions evidentment no inclou 

ni pot incloure algunes de les entitats de les que s’esmenten a la lletra b) de l’article 3.1 de 

la Llei 19/2014: ni les “entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o 

amb una autonomia especial reconeguda que exerceixen funcions de regulació o 

supervisió externa sobre un determinat sector o activitat”, ni les entitats estatutàries 

(“institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l’estatut 

d’Autonomia”). 

 

Per tant, res té a veure el concepte administratiu de sector públic de les respectives 

administracions (que s’està definit en els articles 3 i 5 del Projecte), amb l’amalgama 

d’entitats públiques que es relacionen a l’art. 3.1 b) de la Llei 19/2014, un llistat molt extens 

que integra el concepte ampli d’ “Administració Pública” que dóna l’art. 2 f) de la Llei 

19/2014, als únics efectes de la seva aplicació, i  que supera amb escreix el concepte 

estricte tradicional d’Administració pública donat pel dret administratiu. 

 

5. Article 4 i disposició addicional única 

En relació amb la definició de personal directiu de les entitats del sector públic de 

l’Administració de la Generalitat, es suggereix incloure una simple remissió al contingut de 

l’apartat 1.2 de la disposició addicional vint-i-una de la Llei 2/2014 i suprimir la disposició 

addicional única per raons de simplificació normativa: “No sembla necessari reproduir una 

definició si es vol fer una remissió dinàmica, a més, cal posar en relleu que el Projecte de 

decret no ha fet servir exactament la mateixa definició que la prevista a la Llei 2/2014. Es 

recomana consultar les regles 84 i 264 i següents del Manual esmentat.” 

 

Desestimació. Per la seva especial importància, des de la Secretaria entenem que es 

necessari que l’articulat del Projecte contingui una definició material del concepte.  

 

Tanmateix, tot i que entenem convenient reproduir la definició, també reconeixem la 

necessitat que aquesta sigui dinàmica i per aquesta raó s’incorpora la DA única: per tal que 

aquest concepte s’adapti al nou que pugui establir-se a altra normativa vigent que pugui 

substituir l’actual ap. 1.2 de la DA 21a de la Llei 2/2014. 

 

6. Article 7.1.d 

S’adverteix que en aquest precepte es fa una definició del concepte previst a l’article 3.1.e) 

de la Llei 19/2014 i es fa una enumeració exemplificativa, però no sembla que es concreti 

qui està obligat a complir les obligacions de publicitat activa. Es recomana que es valori la 

possibilitat d’establir una llista tancada del que es considera que són serveis d’interès 

general universal. 

 

Desestimació.  
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En primer lloc, aquest article 7 no té per objecte concretar qui està obligat a complir 

obligacions de publicitat activa, sinó a determinar les persones, físiques o jurídiques, que 

han e trametre informació a l’Administració amb la qual es relacionen o vinculen, previ 

requeriment per part d’aquesta. 

 

Dit això, el concepte de servei d’interès general universal és prou ampli com per no ser 

recomanable copsar-lo en una llista que difícilment podria ser tancada, atesa la naturalesa 

d’aquest tipus de serveis, la qual cosa escapa a més de l’àmbit material d’aquest Projecte 

de decret. 

 

En l’aportació 2.4 del primer tràmit de participació ciutadana (Portal Participa Gencat) del 

Projecte de decret, dut a terme el mes de juliol de 2018, es demanava concretar el concepte 

de ”persones que presten serveis d’interès general o universal, entesos com els de serveis 

d’interès econòmic general.” (per exemple, amb llistat obert o, en la llista de definicions –

aportació 2.1–), i aquesta Secretaria va estimar l’observació en el sentit de fer una 

referència àmplia al concepte, atesa la seva amplitud i configuració legal, contingent en el 

temps, i en tot cas d’acord amb les directrius i criteris donats pel Departament de la 

Vicepresidència, d’Economia i Hisenda, que en cap cas a formulat cap objecció al respecte. 

 

7. Article 8.2, últim paràgraf: 

S’apunta que l’últim paràgraf (en realitat s’està referint al penúltim) de l’art. 8.2 estableix 

obligacions en relació amb el contingut de les bases reguladores de subvencions i també 

sobre les resolucions i convenis que concedeixin subvencions directes.  

 

Es recomana, en primer lloc, valorar si no hauria de ser en la normativa específica sobre 

subvencions on es regula el seu contingut on fes aquesta previsió i no en un projecte sobre 

publicitat activa. Si es decideix mantenir la previsió es recomana considerar si no hauria de 

preveure específicament quin és l’efecte que ha de tenir la no publicació per part de les 

administracions. 

 

Desestimació.  

 

Entenem que el Projecte de decret, en la mesura que desenvolupa les previsions 

contingudes a la Llei 19/2014 és la norma que legítimament pot preveure obligacions 

executives que permetin poder donar compliment a les obligacions de transparència i dret 

d’accés que imposa la Llei 19/2014. Aquesta previsió contribueix en aclarir, en termes 

declaratius, les obligacions de publicitat activa que la Llei 19/2014 ja imposa a les entitats 

privades que reben subvencions per sobre dels imports consignats a l’art. 3.4 de la Llei, 

per la qual cosa es limita a imposar a l’instrument de concessió reculli les obligacions de 

transparència de les entitats beneficiàries. 
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En conseqüència, no és pertinent ni té sentit preveure un efecte de la “no publicació per 

part de les administracions”, perquè el deure de publicar informacions el tenen les entitats 

privades, en el seu cas. 

 

D’altra banda, i arran de l’estimació d’un dels suggeriments de la Intervenció General en el 

tràmit d’informació pública del Projecte, es modifiquen els articles 7.2 i 8.2, en el sentit que 

la referència en les bases reguladores o convenis de concessió als “mecanismes de control 

i seguiment i les conseqüències derivades del seu incompliment” ho és a efectes 

declaratius o informatius, perquè es condiciona aquesta referència a què els mecanismes 

estiguin prèviament previstos “a l’ordenament jurídic.” 

 

8. Article 8.4 

 

No s’entén l’expressió “entitats privades responsables”, si es vol fer referència al conjunt 

d’entitats a les que es refereix l’article 3.4 de la Llei 19/2014 o es volen limitar, ja que sembla 

estrany fer servir aquesta expressió pels partits polítics i sindicats.  

 

Estimació  

 

L’expressió “entitats privades responsables” també apareix al títol de l’article. D’acord amb 

el seu apartat 1r, entenem que és prou clar quan es refereix a totes les entitats privades 

que menciona l’article 3.4 de la Llei 19/2014, precepte legal al que es fa referència expressa 

en aquest article 8, apartat 1r.  

 

En qualsevol cas, per a un major aclariment, i d’acord amb l’aportació 1.12 emesa per la 

Intervenció General, s’ha introduït un nou redactat de l’apartat 3r de l’article 8, que aclareix 

el dubte apuntat, en el sentit següent: 

“3. Les entitats privades subjectes per l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

són responsables del compliment de les obligacions de transparència activa que preveu el 

Capítol III del Títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, per la qual cosa han de 

publicar la informació següent: (...)” 

 

9. Article 10.3 

Es recomana reconsiderar la utilització de l’expressió “declaració responsable” ja que no 

sembla que s’utilitzi en els termes previstos en l’article 69 de la Llei 39/2015 com una 

mesura de simplificació que permet iniciar l’activitat en base a una declaració on l’interessat 

es fa responsable del compliment d’uns requisits, la comprovació del compliment dels quals 

es fa a posteriori. Sembla que més aviat s’estaria davant una comunicació de dades, que 

és al que es refereix l’article 15.2 de la Llei 19/2014. 

 

Desestimació.  
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Compartim l’argumentari relatiu a la significació que el terme “declaració responsable” té 

en el sentit estricte donat per la regulació que la Llei 39/2015. 

 

Tanmateix, en l’article 10 del Projecte de Decret el terme “declaració responsable” s’empra 

en el seu sentit ampli, és a dir, en un context que difereix del propi significat estricte derivat 

de l’art. 69 de la Llei 39/2015: el Projecte de decret utilitza el concepte per referir-se, amb 

caràcter ampli, a una manifestació unilateral de voluntat efectuada sota la pròpia 

responsabilitat de la persona declarant pel que fa a la veracitat de les informacions 

manifestades o declarades.   

 

De fet, aquesta concepció amplia o genèrica del concepte, més enllà del sentit estricte de 

l’art. 69 de la Llei 39/2015, és emprada també en molts altres contextos normatius, com ara 

en matèria de subvencions públiques o de contractació del sector públic. En aquest sentit, 

els articles 140 i 141 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

10. Article 11.1, 3, 4 i 5 

Es recomana reconsiderar la redacció d’aquests preceptes i el caràcter prescriptiu que se’ls 

hi vol donar.  

 

S’hi fan concretament 3 observacions: 

 

1) L’apartat 1 de l’article 11 està redactat com una recomanació i no sembla tenir 

caràcter prescriptiu, ja que es permet no actualitzar en el termini establert al primer 

paràgraf o en la normativa aplicable, sempre que es justifiquin les raons. 

 

Estimació. Per tal de refermar el caràcter prescriptiu, es procedeix a la modificació 

següent: 

 

1. 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.  

 

La periodicitat de l’actualització ha de ser serà, com a mínim, anual, si la naturalesa 

de la informació ho permet, sens perjudici dels terminis específics que estableixi 

aquest Reglament o altra normativa aplicable. 

 

2) No s’entén quina és la coherència de l’apartat 3, 4 i 5:  “no està clar a què es vol fer 

referència a la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 11 quan es preveu “la informació 

pública rebuda o generada des de l’entrada en vigor de la llei”.  

“Semblaria que la informació prevista a l’article 9 de la Llei 19/2014 caldria publicar-la permanentment 

des del moment de l’entrada en vigor en la llei i mantenir-la actualitzada (semestralment, com estableix 
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l’article 12.5PD), la informació prevista a l’article 10 i 12 en canvi sembla que hauria de publicar-se 

quan es generés i mantenir-se publicada un cert temps (almenys mentre les normes, els actes  i el 

plans es mantinguin en vigor) i la informació prevista a l’article 11 sembla en canvi que hauria de 

publicar-se quan es generés i mantenir-se publicada un cert temps, com ara, els 5 anys previstos a 

l’apartat 4 de l’article 11. “ 

 

Estimació en essència. D’acord amb l’aportació núm. 4 emesa per l’APDCAT en el 

seu informe sobre el Projecte de decret, en què també s’apuntava la incoherència 

entre la lletra a) de l’art. 11.3 i l’art. 11.4 del Projecte, l’apartat 3r de l’art. 11 ha estat 

modificat en el sentit següent (en cursiva la modificació): 
 

 

3. La informació a publicar ha de fer referència, com a mínim, a l’any en curs, 
amb les especificitats següents:  
 

a) La informació a publicar compresa al capítol II del títol II de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, ha de ser, com a mínim, la informació pública 

rebuda o generada des de l’entrada en vigor de la llei.  

 

b)  La informació sobre contractació pública i activitat subvencional 

compresa al capítol III del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, ha de 

fer referència als cinc anys anteriors a l’any en curs. 

 

, tret de la informació relativa als contractes 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. 

 

3) La lletra b) de l’apartat 3 i l’apartat 4 semblen reiteratius, ja que el que s’estableix 

és que la documentació ha d’estar publicada 5 anys un cop generada. 

 

“Vista la diversitat de supòsits, es recomana que si és necessari que es precisi en alguns casos el 

previst a la Llei 19/2014, s’hauria d’especificar cas per cas quin és el moment de la publicació i 

d’actualització. En el cas que es vulgui mantenir una certa flexibilitat el més adequat seria que com 

fins ara es mantinguessin com criteris de la CITGO.” 

 

Desestimació. Mentre que l’apartat 3 fa referència a l’objecte de la informació –

objecte- a publicar (el termini temporal al que s’ha de referir la informació), l’apartat 

4rt es refereix, en canvi, al termini general de 5 anys en què s’ha de mantenir 

publicada la informació, a comptar des de la data de difusió (amb independència de 

quin sigui el lapse temporal al qual es refereix a la informació) 

 

11. Article 15.3 
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No s’entén la referència als Acords de Govern, ja que si es refereix a aquells que tenen 

incidència sobre el domini públic ja estarien inclosos en la previsió relativa a “actes 

administratius” i per tant la previsió és innecessària. Mentre que si es vol que es 

publiquin els Acords de Govern en general caldria regular-ho específicament. 

 

Estimació en part. 

 

Certament els acords de govern no tenen naturalesa de disposició general, sinó d’acte 

administratiu. Tanmateix, atesa la seva importància, es considera convenient establir-

ne la seva publicació en qualsevol cas, tret, és clar, que sigui aplicable qualsevol dels 

límits legalment previstos. 

 

En aquest sentit ens remetem a l’argumentari exposat en relació amb l’aportació 14 (ii) 

emesa per l’APDCAT en el seu informe sobre el Projecte de decret, que suggeria no 

publicar els acords de govern amb l’automatisme que imposa el Projecte de decret: 

“Els Acords de Govern, en la mesura que han estat fins fa poc ocults a la llum de la 

ciutadania en molts casos, alhora que, atenent al fet que són aprovats pel màxim òrgan 

de govern col·legiat de la Generalitat i, per tant, considerant els seus transcendents 

efectes (polítics, jurídics...), entenem que la finalitat de la transparència ha de prevaldre 

en la publicació general d’aquests acords.” 

 

Tanmateix, i atès que la necessitat d’aquesta previsió no es correspon directament 

amb el desenvolupament de la lletra f) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, entenem 

necessari extreure de l’apartat 3r de l’article 15 del Projecte  la previsió relativa a la 

publicitat dels Acords de Govern i crear-ne un nou apartat que fonamenti la seva 

publicació en les lletres b) i m) de l’article 8.1 de la Llei 19/2014 (caldrà reenumerar els 

apartats): 

 

3. Als efectes de la lletra f) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

s’entén que tenen incidència sobre el domini públic els actes administratius, 

declaracions o comunicacions que afecten permeten el seu aprofitament privatiu, 

delimiten els béns de domini públic respecte dels béns patrimonials o particulars, i els 

que o suposen exclusió o restricció del seu ús o aprofitament comú privat, entre 

d’altres.  

 

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 pel titular del servei, entre d’altres.  

 

Als efectes de valorar la concurrència de S’entén que concorren raons d’interès públic 

especial en actes administratius, declaracions o comunicacions quan afectin cal tenir 
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en compte la seva 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. 

 

En qualsevol cas, s’han de publicar els Acords de Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

(...)  

 

[Nou apartat]. Als efectes de les lletres c) i m) de l’article 8.1 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, s’han de publicar els Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

12. Article 16 

En relació amb el deure de publicar informació relativa als “procediments normatius en 

curs d’elaboració, amb indicació de l’estat de tramitació en què es troben”, l’AMR fa 

diverses consideracions, algunes de les quals s’estimen en part: 

 

1) Amb caràcter general, es recomana la supressió de l’article, atès que “no es considera 

adequat traslladar a una norma els criteris previstos a la CITGO mentre no es disposi el 

suport tecnològic adequat que permeti complir les seves previsions” i “que l’incompliment 

dels requisits formals de tramitació poden donar lloc a la declaració de nul·litat de la norma.” 

A més, s’exposa que “està en curs la consulta pública prèvia a l’Avantprojecte de llei sobre 

el procediment d'elaboració de normes, per tal adequar aquest procediment a les diferents 

novetats normatives inclosos els requeriments en matèria de transparència i participació, i 

que també es treballa en paral·lel en el desenvolupament de l’expedient normatiu electrònic 

i automatitzar el compliment de les exigències en matèria de transparència i participació”. 

 

Desestimació. Els arguments defensats no impedeixen que el Projecte de decret, cridat a 

desenvolupar la Llei 19/2014, hagi de preveure també el desenvolupament en seu 

reglamentària del contingut de publicitat activa relatiu als procediments normatius en curs. 

 

2) Per cas que es vulgui mantenir aquest precepte, es fan les consideracions següents: 

a) Apartat 1: al·ludeix a les fases que es van fixar als criteris de la CITGO (9.6.2017), però 

“és probable que hagin de modificar-se amb l’aprovació de la futura norma, la qual cosa 

deixaria obsolet el precepte.” 

 

Estimació. S’eliminen les referències terminològiques a la denominació de les fases dels 

procediments normatius, que s’havien establert d’acord amb els criteris aprovats per la 

CITGO. 

 

b) Apartat 2 i 3: es fa constar que s’hi barreja la documentació que cal publicar com 

exigència de publicitat activa i la relativa als tràmits de participació ciutadana, i es fa notar 
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que “tot i que al preàmbul es posa en relleu que no es regula aquesta qüestió, en realitat sí 

que es fa. Es recomana revisar la coherència.” 

 

Desestimació. El precepte relaciona tota la informació que cal publicar en el procediment  

d’elaboració normativa, amb independència que es generi o no en un tràmit que permet la 

participació ciutadana. 

 

Considerar aquestes vies de participació en l’elaboració normativa a fi i efecte de fer 

públiques les aportacions i valoracions generades no és contradictori amb l’afirmació 

continguda al Preàmbul, segons la qual, el Projecte ha optat per un desenvolupament 

parcial de la Llei 19/2014, “tenint en compte que la resta de matèries que requereixen 

desenvolupament reglamentari, entre d’altres, la participació ciutadana en l’elaboració de 

disposicions generals, tenen un caràcter prou singular com per fer-ho de forma separada.”, 

atès que el desenvolupament reglamentari de la participació ciutadana en l’elaboració de 

les disposicions generals té un abast i contingut molt més ampli que el limitat a especificar, 

com fa aquets Projecte, quina és la documentació que s’hi genera que ha de ser publicada. 

 

c) Apartat 2 lletra a): caldria substituir “el seu objecte” per “l’avaluació preliminar” (“que és 

el que es consulta actualment en virtut de l’Acord del Govern de 22 de gener de 2019 relatiu 

a l’oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern i a la seva consulta i la Instrucció de 

25 d’abril de 2017, per la qual es preveu el Circuit intern per a la tramitació d’una consulta 

pública i la seva publicació al portal Participa.gencat.cat, en la línia del que es fa en l’àmbit 

de la Comissió Europea i en desplegament de l’article 133.1 de la Llei 39/2015 pel que fa 

a les disposicions reglamentàries.”) 

 

Estimació. 

 

d) Apartat 2 lletra a): “actualment no existeix cap “text o document de les aportacions 

rebudes” en la regulació del procediment normatiu, ni en l’Acord i Instrucció esmentats, i 

que semblaria un requeriment documental innecessari.“ “la consulta pública prèvia 

s’articula actualment mitjançant el portal Participa i les aportacions es fan en aquest (...) 

per tant, no sembla raonable demanar un document que reprodueixi el que ja està publicat” 

 

Estimació. 

 

e) Apartat 2 lletra b): s’afegeix documentació a publicar en relació amb la fase d’inici 

respecte dels criteris de la CITGO aprovats el 9 de juny de 2017: “quan es va elaborar els 

criteris es va considerar poc recomanable que es publiqués un text sense que primer en 

tingués coneixement el Consell Tècnic i s’hagués efectuat la consulta interdepartamental 

prevista per l’article 66 de la Llei 26/2010, als efectes de garantir un mínim consens dins 

de la pròpia Administració de la Generalitat.” 

 

Estimació en essència 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/consultes/AG-23.1.2019-oportunitat-iniciatives-legislatives-i-consulta.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/consultes/CIRCUIT-DE-LA-CONSULTA-I-FITXA-20170425_signat.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/consultes/CIRCUIT-DE-LA-CONSULTA-I-FITXA-20170425_signat.pdf
https://participa.gencat.cat/regulations
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Compartim plenament la necessitat que abans de publicar un text normatiu cal que primer 

en tingui coneixement el Consell Tècnic. 

 

Ara bé, dit això, la lletra b) d’aquest apartat segon de l’article tan sols prescriu que cal 

publicar “la versió inicial del text de la disposició de de les memòries que l’acompanyen”, 

sense especificar o mencionar res al respecte del coneixement previ per part del Consell 

Tècnic, aspecte aquest que haurà de ser aclarit i consensuat posteriorment, un cop aprovat 

el Projecte de decret. 

 

f) Apartat 2 lletra c), la denominació de “consulta participativa ciutadana” sembla que es 

refereix al tràmit participatiu previst a l’article 69 de la Llei 19/2014: fora bo referir-s’hi 

específicament a l’article on es troba previst.  

 

Estimació. 

 

g) Apartat 2, lletra d), cal assenyalar que les memòries publicades són les primeres versions 

habitualment ja que no sol efectuar-se la consulta prevista per l’article 69 de la Llei 19/2014, 

és per això, que es recomana fer referència a “la versió més actualitzada de les memòries 

que l’acompanyen”.  

 

Estimació.  

 

Es modifica la lletra d) en aquets sentit, però també la lletra f), que també es refereix a 

l’actualització de les memòries.  

 

h) Apartat 2, lletra e), “s’afegeix un nou document als previstos amb rang legal que és la 

“memòria valorativa” dels dictàmens. Cal assenyalar, però que aquests es poden valorar 

dins de la memòria de les observacions i al·legacions presentades, i que tal com 

s’especifica als criteris del CITGO, aquesta “memòria valorativa” només és recomana 

efectuar-la en determinats supòsits, per tant, si es manté la seva previsió al menys s’ha 

d’especificar que es realitzarà “si escau”. 

 

Estimació. La valoració dels dictàmens, quan escaigui la seva sol·licitud, s’ha de donar 

sempre. Altra cosa és que aquesta valoració hagi de constar en la “fase de dictàmens” o 

en la fase final d’ “aprovació” (en l’actualització final de la memòria –conjunta- 

d’observacions), en la nomenclatura emprada en els criteris aprovats per la CITGO.  

 

Per tant, es modifica el precepte per a fer referència al deure de publicar “el document que 

contingui la seva valoració”. 

 

i) Apartat 3 (empremta legislativa) es recomana la seva supressió, per dos motius: 
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- Pel que fa a la primera part (publicació dels tràmits de participació a través del Portal 

de la Transparència ) sembla innecessari ateses les previsions de l’article 10.2 i 66.3 

de la Llei 19/2014 –a banda que posa en relleu que sembla errònia la referència a 

l’apartat primer, hauria de ser a l’apartat segon-. 

 

- I en relació amb la segona part, s’hauria de suprimir perquè depassa l’àmbit 

competencial de la unitat promotora i afecta la documentació que integra el 

procediment d’elaboració de normes. En aquest sentit, en data 12 de novembre de 

2019 s’ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei pel qual es regulen 

els grups d’interès per millorar el seu control i també està pendent la modificació del 

procediment d’elaboració de disposicions –tal com s’ha esmentat- per tant, s’entén 

que ha de ser en alguna d’aquestes normes on s’abordi com s’ha de garantir la 

implementació sistemàtica de l’empremta legislativa.  

 
“Actualment s’està intentant que la informació sobre els grups d’interès públic aflori quan es dona 

resposta a les consultes públiques prèvies i a les memòries d’observacions i al·legacions i des de l’Àrea 

de Millora de la Regulació s’estan fent observacions en aquest sentit. Tanmateix cal destacar les 

dificultats següents: a) encara s’està en procés d’inscripció dels grups d’interès, de fet, recentment es 

va aprovar un Decret llei que intentava resoldre els principals problemes respecte a la definició de grups 

d’interès que generava la Llei 19/2014 i com s’ha assenyalat, s’està treballant en una nova llei que 

encara ha de resoldre altres qüestions; b) encara no s’han establert els canals electrònics de presentació 

d’aportacions i observacions per tal de poder fer el seguiment i supervisió de forma més sistemàtica 

d’aquests grups, de fet ni tant sols s’està fent aquest control mitjançat el portal Participa.” 

 

Desestimació: 

 

 Cal mantenir la primera part: d’acord amb la valoració de l’aportació 5.1 presentada 

per l’Associació de Municipis de Catalunya en el tràmit d’audiència del Projecte,  tot 

i que l’objecte del precepte no ha de ser concretar o predefinir com s’ha 

d’instrumentar aquesta accessibilitat necessària a tots els tràmits de participació 

des del Portal de la Transparència de Catalunya, certament és convenient que la 

norma en prevegi un espai comú, per la qual cosa es va valorar modificar el text del 

precepte, amb un afegitó (en cursiva): 

3. Els tràmits relatius a la participació ciutadana, referits a les lletres a), c) i d) de 

l’apartat primer d’aquest article, han de ser accessibles, en un únic espai, des del 

Portal de la Transparència de Catalunya. 

 

 Cal també mantenir la segona part (in fine) de l’apartat 3r, sobre l’empremta dels 

grups d’interès, perquè el fet que s’estigui tramitant un avantprojecte de llei en 

relació amb els grups d’interès per part el Departament de justícia, que s’està 

treballant en col·laboració també amb la Secretaria de Transparència i Govern 

Obert, difícilment fa preveure que el seu eventual i futur contingut pugui col·lidir amb 

les mesures i continguts a publicar d’acord amb aquets precepte del Projecte de 

decret, que té per objecte, com s’ha dir, preveure el necessari suficient i adequat 
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desenvolupament de les prescripcions legals que es preveuen a la Llei 19/2014, i, 

pel que ara ens afecta, en relació amb l’item de publicitat activa relatiu als processos 

d’elaboració normativa, que necessàriament ha d’incloure l’empremta legislativa 

dels grups d’interès. 

 

j) Apartat 4 (manteniment de la informació durant la vigència de la norma): es recomana la 

seva supressió: 

 

“als criteris que va establir la CITGO l’any 2017 (pàgina 7) es preveia que fos el Portal 

Jurídic de Catalunya qui gestionés la publicitat activa de la normativa en tramitació i la seva 

publicació un cop aprovada la norma.” “Aquesta actuació consta a l’apartat 1.2.7 del Pla de 

Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2019-2020,”  

 

Però l’AMR esgrimeix que no s’han efectuat actuacions significatives per implantar aquesta 

previsió. Per tant de moment com s’ha assenyalat cada departament gestiona un o varis 

webs amb la informació: “Tanmateix, vist que encara no s’han establert els mecanismes 

mitjançant els quals el Portal Jurídic de Catalunya pugui oferir aquesta informació, es 

recomana que es suprimeixi l’apartat o que s’estableixi una disposició transitòria el 

suficientment àmplia per tal que permeti el desplegament tecnològic que garanteixi que 

aquest Portal pugui dur a terme aquesta funció.” 

 

Desestimació. El precepte que es recomana suprimir no fa cap referència al Portal Jurídic, 

ni concreta els mecanismes per a donar compliment efectiu a la seva previsió, que es limita 

a garantir el manteniment de la publicació de la informació durant la vigència de la norma. 

 

De totes les estimacions de les aportacions anteriors relatives a l’article 16 del Projecte de 

decret, s’incorporen les observacions estimades en el nou text següent de l’article: 

 

Article 16 

Procediments normatius en curs d’elaboració 

 

1. Als efectes de la lletra c) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, es 

distingeixen els estats de tramitació normativa següents: fase de consulta prèvia, fase 

d’inici de la tramitació, audiència i informació pública, fase de sol·licitud de dictàmens, fase 

d’aprovació i, si escau, fase de tramitació parlamentària.Ddurant 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. 

 

2. Als efectes de la lletra d) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s’ha de 

publicar la documentació següent: 

  

http://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/06_Pla_de_Govern_Obert/Pla-de-Govern-Obert-2019-2020_vDEF.pdf
http://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/06_Pla_de_Govern_Obert/Pla-de-Govern-Obert-2019-2020_vDEF.pdf
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a) En cas que es realitzi una consulta pública prèvia, s’han de fer públics el seu objecte 

l’avaluació preliminar, el text o document de les aportacions rebudes i el document de 

valoració d’aquestes (Fase de consulta prèvia).  

 

b) La versió inicial del text de la disposició i de les memòries que l’acompanyen (Fase 

d’inici).  

 

c) En cas que de conformitat amb l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, es 

realitzi un tràmit de una consulta participativa ciutadana, 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. (Fase 

d’inici). 

 

d) En cas que es realitzin els tràmits d’informació pública i audiència, s’han de fer públics 

la proposta de text de la disposició a consultar, les memòries actualitzades la versió més 

actualitzada de les memòries que l’acompanyen, l’informe jurídic preliminar, i la memòria 

de les observacions i al·legacions efectuades (Fase d’audiència i informació pública). 

 

e) En cas que se sol·licitin informes o dictàmens, s’han de fer públics la proposta de text 

de la disposició normativa objecte de dictamen, els informes o dictàmens emesos i el 

document que contingui la memòria seva valoraciótiva. (Fase de sol·licitud de 

dictàmens).  

 

f) Al final de la tramitació, s’han de fer públics el text sotmès a aprovació, les memòries 

actualitzades la versió més actualitzada de les memòries que l’acompanyen, l’informe 

jurídic final i el text definitiu de la norma aprovada, mitjançant enllaç al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, o del projecte de llei aprovat pel Govern (Fase d’aprovació). 

 

g) En el cas dels projectes de llei, un cop aprovats pel Govern de la Generalitat s’ha de 

publicar, a més, un enllaç a la tramitació parlamentària corresponent, en la qual ha de 

constar l’expedient de la tramitació administrativa (Fase de tramitació parlamentària).  

 

3. Cada Administració pública ha de publicar, en un únic espai del seu web, els tràmits 

relatius a la participació ciutadana referits a les lletres a), c) i d) de l’apartat primer d’aquest 

article. Aquest espai únic han de ser accessibles 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 i de la 

valoració corresponent. 
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4. 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. 

 

13. Article 19 

Es suggereix aclarir la redacció per dos motius: 

 

- Perquè pot interpretar-se que el Projecte està establint una l’obligació de realitzar 

avaluacions o determinats documents d’avaluació quan aquests no estan previstos a la 

normativa d’elaboració; “el Projecte de decret estaria depassant l’àmbit de la publicitat 

activa, alhora que cal recordar que molts d’aquests plans ja tenen procediments 

específics” 

 

- Pel que fa a l’apartat segon, perquè no s’entén on s’haurà d’incloure la relació de plans 

i programes i qui serà el responsable de la publicació, es recomana especificar-ho. 

Desestimació. No es comparteix la consideració referent a què la redacció del precepte 

pugui induir a pensar que està exigint avaluacions no previstes a l’ordenament jurídic, com 

tampoc el Projecte pot tenir per objecte en cap cas determinar on i qui serà el responsable 

de la seva publicació 

 

14. Article 20 

Vist que la normativa de contractació està regulada de forma exhaustiva per la normativa 

europea i bàsica, incloent els deures de publicitat, per raons de seguretat jurídica es 

recomana suprimir el precepte o incloure exclusivament allò que la Direcció General de 

Contractació Pública del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

consideri estrictament necessari per donar compliment a la normativa europea i bàsica i 

evitar impugnacions. 

 

Desestimació.  L’actual redacció del precepte ja ha tingut en compte les observacions 

formulades per la Direcció General de Contractació Pública del Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, al seu informe de data 4 de setembre de 2019 

tramès al Fòrum SIGOV en data 20 de setembre, observacions que van ser estimades per 

aquesta Secretaria mitjançant una addenda a la memòria de valoració de les observacions 

presentades a la consulta interdepartamental duta a terme en els mesos de juliol a 

setembre de 2019. 

 

15. Article 21 

L’AMR manifesta no entendre perquè s’inclouen en aquest apartat els informes relatius al 

control dels comptes anuals que tenen la seva previsió específica a la lletra c) de l’article 
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11 de la Llei 19/2014 i com encaixa la previsió dels informes d’auditoria interna amb la 

previsió sobre la identificació de l’expedient de contractació prevista a l’apartat 2 de l’article 

21. A més, l’expressió “entre altres” genera el dubte sobre a quins altres informes, estudis 

i dictàmens s’ha d’aplicar aquest article 21, es recomana aclarir-ho.  

 

Estimació. Aquest precepte ha estat modificat arran de l’aportació núm. 1.6 feta per la 

Intervenció General en el seu informe d’aportacions rebut en el tràmit d’informació pública 

d’aquest Projecte de decret, la qual es referia a què el segon paràgraf de l’apartat 1 no 

s’ajusta a la normativa aplicable pel que fa al control intern realitzat per la Intervenció 

General, els informes de la qual han de ser exclosos de la publicitat. 

 

Per tant, el text del precepte ha estat modificat en el sentit següent (modificació en cursiva): 

 

Als efectes del paràgraf anterior, s’entenen informes, estudis i dictàmens a publicar, entre 

d’altres, els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització, tant emesos per òrgans de 

control extern. als efectes de l’article 11.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, com 

també els informes d’auditoria interna. 

 

En coherència, ha estat modificat també l’article 34 (Administracions locals) 

 

L’expressió “entre d’altres” té com a finalitat deixar clar que la referència als informes 

d’auditoria és exemplificativa i es fa per destacar la importància que tenen aquests 

informes, la qual cosa no exclou d’altres, d’acord amb el que prescriu el paràgraf primer de 

l’article (qualssevol dictàmens i informes que s’hagin contractat). 

 

16. Article 22 

L’AMR considera que, atès que ja existeix una normativa específica sobre els convenis, i 

en concret en relació amb el Registre de convenis de col·laboració i cooperació i el seu 

contingut, per raons de seguretat jurídica es recomana suprimir el precepte o incloure el 

que l’organisme responsable consideri estrictament necessari per donar compliment a la 

normativa bàsica i de rang legal, havent de considerar si caldria derogar  o modificar algun 

dels preceptes del Decret del registre de convenis de col·laboració i cooperació. 

 

Desestimació. El fet que existeixi una normativa prèvia reguladora del Registre de convenis 

creat i regulat al Decret 52/2005, de 5 d’abril, modificat pel Decret 322/2006, de 22 d’agost, 

que depèn de la Direcció General de Relacions Institucionals, no és impediment per a 

preveure aquest article en el Projecte, ans el contrari: esdevé necessari puntualitzar la 

necessitat d’enllaçar el Portal amb aquest registre, la necessitat de comptar amb un espai 

diferenciat on es publiqui la informació sobre encàrrecs de gestió, així com aclarir què cal 

entendre per “informació relativa al compliment i execució dels convenis”, atès que 

constitueix un concepte indeterminat, als efectes de donar compliment concret al mandat 

contingut a la lletra c) de l’article 14.2 de la Llei 19/2014.  

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-de-convenis-de-collaboracio-i-cooperacio
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En aquest sentit, en la primera consulta interdepartamental del Projecte de decret (juliol de 

2018), la Sub-direcció general d’Assistència Jurídica i Règim Local del Departament de la 

Presidència, mitjançant correu electrònic de 15 de novembre de 2018, precisament 

demanava concretar el significat de les expressions “forma en què s’hagin produït” les 

modificacions dels convenis (previst a l’article 14.2 b Llei 19/2014) i “informació relativa al 

compliment i l’execució dels convenis” (prevista a l’article 14.2 c) Llei 19/2014). 

 

17. Article 23 

L’AMR, vist que en el moment d’emetre l’aportació, es trobava en tramitació el Projecte de 

decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 

(actualment aprovat per Decret 271/2019, -RAISC-), recomana, per raons de seguretat 

jurídica, suprimir el precepte. 

 

Desestimació.  

 

No podem estar d’acord amb la consideració que el fet que el RAISC sigui regulat per un 

decret propi hagi de comportar que el Projecte de decret no hagi de contenir un 

desenvolupament de l’article 15 de la Llei 19/2014, ans el contrari: 

 

El Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, al seu article 6 preveu que 

el subministrament de la informació al RAISC fa efectiva (només) l’obligació establerta en 

la lletra c) de l’article 15.c de la Llei 19/2014, però no de la resta d’informacions que aquesta 

article legal exigeix que es publiquin. 

 

De totes formes, en cap cas el compliment de les obligacions legals de publicitat activa ex 

art. 15 Llei 19/2014 poden restar supeditades a un altre decret, tenint en compte a més que 

l’obligació de proporcionar la informació al RAISC ja deriva de la vigent Llei 5/2017, del 28 

de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que afegeix un 

article, el 96 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, pel qual es crea 

el RAISC i en què expressament es prescriu que “L'obligació establerta per l'article 15.c de 

la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, es fa efectiva amb la tramesa de la informació exigida al Registre de subvencions 

i ajuts de Catalunya.” 

 

A més, d’acord amb les aportacions núm. 1.8 i 1.9 emeses per la Intervenció General en el 

tràmit d’informació pública d’aquest Projecte, així com amb l’informe que sobre el Projecte 

ha emès l’APDCAT i amb l’aportació 4.4 tramesa per la Diputació de Tarragona en el tràmit 

d’audiència, és convenient que l’article 23 s’adapti a les previsions que respecte de les 

subvencions (concepte, o continguts a publicar) ja es preveuen en l’ordenament jurídic.  

 

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/En-tramit-00002
http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/En-tramit-00002
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En aquest sentit, i seguint les recomanacions de la Intervenció General, ha estat modificat 

l’apartat 1r de l’article, que en definir els conceptes de subvencions i ajuts públics als 

efectes de l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, prescriu que cal estar als 

conceptes de per subvenció o i ajut públic donats per la normativa bàsica en matèria de 

subvencions i pel reglament que regula el Registre de subvencions i ajuts de Catalunya. 

 

D’acord amb els Criteris de publicació en relació amb matèries competència de la 

Intervenció General (articles 11.1 a) i c) i 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern), aprovats per la CITGO en sessió 

de 22 d’octubre de 2019, actualment els departaments de la Generalitat informen de les 

concessions de les subvencions en les seves webs departamentals, i aquestes es 

publiquen al Portal de Transparència de la Generalitat. Aquesta informació s’ha de 

presentar mitjançant la informació inclosa en la web d’Ajuts i subvencions de VEH a través 

del RAISC, en el qual es detallen les subvencions registrades amb el detall de l’import, 

objecte i beneficiaris de totes les subvencions atorgades (incloses aquelles sense publicitat 

i concurrència), sempre preservant, en els casos de vulnerabilitat social, la identitat dels 

beneficiaris. El Portal de Transparència de la Generalitat es vincula a la web d’Ajuts i 

subvencions. 

 

18. Article 24 

Es recomana suprimir aquest precepte: “el raonable seria que anualment des del 

departament en matèria de transparència es monitoritzés quina és la informació demanada 

i un cop analitzat el tipus d’informació, el nombre de sol·licituds i el cost de la seva 

publicació es prioritzés la informació a publicar.” 

 

Desestimació. El Projecte de decret ha optat per definir el concepte inclòs a l’article 8.1 m), 

és a dir, el relatiu a les informacions “demanades amb més freqüència”, als efectes d’aclarir-

lo normativament. Aquesta determinació en cada cas concret ha de correspondre a les 

unitats d’informació, d’acord amb els paràmetres que s’hi inclouen en l’apartat 2n de 

l’article, unitats que, per raons pragmàtiques, són les competents de tramitar les sol·licituds 

d’accés en les matèries de la seva competència material, així com les responsables de 

procurar el compliment de les obligacions de publicitat activa en llur respectiu àmbit 

d’actuació. 

 

19. Article 25 al 36 (Capítol II. Ens locals i el sector públic local) 

Des de l’AMR s’adverteix que en aquest Capítol II “s’ha optat per fer en molts casos una 

reproducció del que s’ha exigit en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat”, als efectes 

no només d’atendre les consideracions ja efectuades en aquest sentit, sinó també de parar 

atenció en el fet que es corre el risc d’ “envair les competències municipals, ja que sembla 

pressuposar-se que la regulació i els procediments aplicables són els mateixos que 

regeixen en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.”  
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Estimació.  

 

Efectivament el Capítol I del Títol II té per objecte regular els deures de publicitat activa de 

l’Administració de la Generalitat, i el capítol II del mateix títol, els de les administracions 

locals.  

 

També la GAIP, en l’aportació núm. 7 del seu informe, entén “qüestionable distingir en dos 

capítols diferents les obligacions de publicitat activa de l’Administració de la Generalitat i 

les de les entitats locals, per les dues raons següents: “En primer lloc, perquè la majoria de 

preceptes són reiteratius, de manera que la norma resulta innecessàriament llarga i 

feixuga. I en segon lloc, perquè pot convidat a qüestionar-ne la legitimitat competencial. 

Moltes de les matèries regulades per aquest títol tenen una forta càrrega interna o 

organitzativa, àmbit en el qual els reglaments de la Generalitat poden qüestionar 

l’autonomia dels ens locals.”  

 

Aquesta aportació va en la línia de l’aportació 2.2, emesa per l’Oficina Antifrau en el tràmit 

d’audiència d’aquest Projecte, en què es suggeria que es revisin detingudament les 

diferències, perquè es generen “dubtes sobre si aquestes distincions responen a una 

voluntat conscient o no”.  

 

Sense perjudici de revisar novament el contingut d’aquestes previsions, convé deixar palès 

que les diferències que puguin presentar-se han estat analitzades i valorades prèviament 

pels membres, representants de diverses entitats del món local, que composen el grup 

tècnic de treball constituït en el si de la Xarxa de Governs Transparents, el Grup de Treball 

de Transparència Local, per la qual cosa les diferències que es presenten responen en 

principi a les necessitats, característiques i peculiaritats pròpies de les administracions 

locals, tenint en compte l’autonomia especialment reconeguda a aquests ens. 

 

Tanmateix, es proposa valorar les diferències un cop hagin estat valorades totes les 

aportacions en tràmit d’informació pública, audiència, i informes sol·licitats.  

 

Un cop efectuada l’anàlisi, aquesta Secretaria conclou unificar-ne els continguts, salvant 

però les especificitats aplicables a cadascuna de les Administracions subjectes pel que fa 

a alguns dels deures de publicitat activa, amb ple respecte a llur autonomia. 

 

Pel que fa a una eventual vulneració de l’autonomia local, ens remetem a la valoració feta 

de l’aportació núm. 9.2 presentada per la Sindicatura de Comptes en el tràmit d’audiència 

d’aquest Projecte de decret. 

 

20. Article 37 
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L’AMR recomana verificar les obligacions de publicitat activa que afecten les corporacions 

de dret públic, en la mesura que poden restringir la informació que s’hauria de publicar per 

aplicació directa de la Llei 19/2014.  

 
Per exemple, dins les “funcions públiques” dels col·legis professionals es podrien incloure les resolucions de 

recursos d’alçada o la revisió d’ofici, que s’haurien de publicar d’acord amb l’article 10.1.g de la Llei 19/2014 

(“actes que hagin estat objecte de revisió en via administrativa”). Tanmateix, el projecte de decret no els cita, 

per tant, es podria interpretar que el reglament exclou la necessitat de publicar aquests actes, es recomana 

que la redacció ho aclareixi. 

 

Estimació.  

 

A diferència dels articles 38, 39 i 40 del Projecte de decret, relatiu a entitats privades 

subjectes a l’article 3.4 de la Llei 19/2014 (motiu pel qual han estat refosos i integrats en 

l’article 8 del Projecte), l’article 37 té per subjecte obligat les corporacions de dret públic, i 

s’ha de mantenir, atès que aquestes corporacions de dret públic són subjectes integrants 

del concepte ampli que la Llei 19/2014 (article 2 f) dona d’ “Administracions públiques” als 

efectes de l’aplicació dels seus preceptes, la qual cosa significa que les corporacions de 

dret públic són incloses en la lletra b) de l’article 3.1 de la Llei esmentada i, per tant, són 

subjectes de màxim nivell a la Llei 19/2014, com la resta d’administracions públiques: se’ls 

aplica i exigeix tot el Títol II de la Llei (publicitat activa), així com tot el Títol III (dret d’accés 

a informació –sol·licituds d’accés).  

 

Tanmateix, aquesta subjecció només afecta a una part de les seves funcions: a les funcions 

públiques; i aquesta particularitat o nota diferenciadora respecte de la resta d’ 

“administracions públiques” justifica la necessitat d’haver de dedicar un precepte específic 

a l’adaptació de (totes) les obligacions de publicitat activa que han de complir les 

corporacions de dret públic en relació, amb llur adaptació però al fet que (només) poden 

exigir-se en relació amb les funcions públiques que tenen encomanades. 

 

Tenint en compte el que disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions 

titulades i dels col·legis professionals, es proposen incloure (ampliar) d’altres continguts de 

publicació activa no previstos en el text actual de l’article i, amb aquesta finalitat, es modifica 

l’article 37 del Projecte en el sentit següent: 

 

Article 37 

Obligacions de publicitat activa dels col·legis professionals i corporacions de dret públic  

  

Als efectes de la lletra b) de l’article 3.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, els col·legis 

professionals i les corporacions de dret públic, en l’exercici de les funcions públiques que 

tenen atribuïdes, han de publicar la informació següent: 

 

a) Una descripció de les funcions públiques que tenen atribuïdes legalment o les que els hi 

hagin delegat o encomanat les Administracions públiques.  
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b) L’òrgan que exerceix les funcions públiques atribuïdes, la normativa que els sigui 

aplicable i l’Administració pública per a la qual desenvolupen aquestes funcions 

públiques. 

 

c) Una descripció de la seva estructura organitzativa.  

 

A aquests efectes, han d’incloure un organigrama actualitzat que identifiqui els 

responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional. 

 

d) La composició dels òrgans de govern i les seves retribucions. 

 

e) Les informacions que d’acord amb la lletra e) de l’article 10.1 de la Llei 19/2014, del 29 

de desembre, cal publicar en relació amb procediments relacionats amb l’exercici de les 

funcions públiques atribuïdes.  

 

f) Les instruccions, circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades en 

relació amb l’exercici de les funcions públiques atribuïdes. 

 

g) Les resolucions de rellevància pública, de conformitat amb el que preveu l’article 15.5 

d’aquest reglament, adoptades en l’exercici de les funcions públiques atribuïdes. 

 

h) Una descripció de les partides pressupostàries anuals vinculades o referents a les 

funcions públiques atribuïdes, així com de les dades relatives a la seva execució, amb 

periodicitat trimestral. 

 

Excepcionalment, el deure de publicar aquesta informació es pot complir a través de 

l’instrument adient que permeti descriure suficientment els ingressos i les despeses 

anuals vinculats o referents a les funcions públiques atribuïdes. 

 

i) Els comptes anuals l’informe d’auditoria si hi estan subjectes i els informes dels òrgans 

de control extern, si escau. i els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització. 

 

j) Els programes que estableixin directrius estratègiques respecte les funcions públiques 

atribuïdes, així com les auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat de les 

funcions públiques atribuïdes, si escau. 

 

k) Els contractes subscrits en exercici d’una funció pública atribuïda, en els termes 

establerts per la lletra a) de l’article 8.3 d’aquest reglament. 

 

l) Els convenis signats en exercici d’una funció pública atribuïda, en els termes 

establerts per la lletra b) de l’article 8.3 d’aquest reglament. 
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m) Les subvencions i els ajuts públics rebuts en l’exercici de les funcions públiques que els 

corresponen, en els termes establerts per la lletra c) de l’article 8.3 d’aquest reglament. 

 

2. Les obligacions relatives als contractes i convenis s’han de complir mitjançant la 

publicació d’una relació dels contractes i convenis, amb una breu descripció i un enllaç al 

document. 

 

21. Articles 41 a 47 (Títol III. Dret d’accés a la informació pública) 

Es fan diversos comentaris: 

 

a) Es recomana valorar l’oportunitat de reproduir en el Projecte de decret allò que disposa 

la normativa de procediment administratiu comú, atès que allarguen el text i afavoreixen 

l’obsolescència de la norma reglamentària en cas de modificacions legals.  

 

Desestimació. Les referències o coincidències regulatòries obeeixen en tot cas a la 

necessitat que el Projecte aclareixi determinats extrems que, per la seva complexitat o 

dubtes generats, és convenient deixar palès. És el cas, per exemple, de la identitat de les 

persones sol·licitants d’accés a informació pública. 

 

b) Es recomana revisar si els terminis que preveu el Títol III són coherents amb les 

disposicions de la Llei 39/2015 i la mateixa Llei 19/2014. Per exemple, el Projecte de decret 

inclou múltiples terminis en dies naturals, la fixació dels quals requereix d’una norma amb 

rang legal o de dret comunitari (article 30.2 Llei 39/2015).  

 

Desestimació. Tots els terminis fixats en el Projecte de decret ho són amb còmput de dies 

hàbils, tret del referent al de la pròrroga, que en disposar l’art. 33.2 que ha de correspondre 

“fins a un termini igual a la meitat de l’inicial”, tenint en compte que l’inicial és d’un mes, ha 

de ser implícitament fixat en 15 dies naturals. 

 

c) El termini de derivació de sol·licituds de l’article 43 del Projecte de decret no coincideix 

amb el termini previst en l’article 30.1 de la Llei 19/2014.  

 

Desestimació. Certament l’art. 30.1 de la Llei 19/2014 contempla un termini per a fer la 

derivació interna de 15 dies naturals. Tanmateix, tenint en compte que el termini total per 

resoldre és només d’un més, el Projecte de decret ha d’escurçar aquest termini, perquè el 

contrari deixaria inviable poder tramitar i resoldre una sol·licitud d’accés a l’òrgan 

competent en un termini que podria reduir-se a només 15 dies naturals (restants), 

excessivament curt. La reducció del termini que opera el Projecte, de 5 dies hàbils, no resta 

garanties a la ciutadania i es respectuós (i procura el compliment) amb el termini total per 

resoldre. 
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d) En relació amb el darrer paràgraf de l’article 56.5 (silenci) es recomana la seva supressió, 

ja que sembla que el que vol regular ja està establert a la normativa de procediment 

administratiu. 

 

Desestimació.  

 

D’acord amb la valoració de l’aportació 2.27 emesa per l’Oficina Antifrau en el tràmit 

d’audiència d’aquest Projecte de decret, l’Informe jurídic preliminar actualitzat  (ASJ 

90/2019) emès en data 3 de juliol de 2019 per l’Assessoria jurídica del Departament 

d’Exterior, Relacions institucionals i Transparència en relació amb el Projecte de decret 

afirma que, en cas que es produeixi un silenci positiu contra legem, d’acord amb la doctrina 

de la Comissió Jurídica Assessora (Dictamen 311/2018), que el que ha de fer 

l’Administració és iniciar una via de revisió d’ofici. 

 

Per tant, quan el precepte diu que “En els casos en què concorri algun dels límits establerts 

a la Llei 19/2014 (...) l’òrgan competent ha de dictar una resolució desestimatòria expressa, 

parcial o total, de la sol·licitud d’accés.”, ha de ser interpretat com un deure sempre anterior 

a la producció del silenci, perquè si el silenci ja s’ha produït, “la via a seguir és la d’una 

posterior revisió d’ofici que hauria d’iniciar l’Administració en cas d’observar que l’objecte 

del dret d’accés estigués afectat per un límit i, per tant, es considerés que l’acte presumpte 

estimatori fos contrari a l’ordenament jurídic.”  

 

La Secretaria de Transparència i Govern Obert va acollir el parer de l’AJ i l’incorporà en el 

precepte (segon paràgraf de l’art. 56.5), que ha de mantenir-se, per tant, amb el text actual, 

perquè suposa sense dubte un aclariment respecte de la previsió legal al respecte. 

 

22. Article 56 

1. Als efectes de les lletres a) i b) de l’article 32 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

mitjançant disposició normativa, instrucció o circular interna s’ha de concretar quin és 

l’òrgan competent per dictar la resolució d’estimació, desestimació o inadmissió de les 

sol·licituds d’accés a la informació pública. 

 

Es recomana valorar suprimir la referència a “instrucció o circular interna”, ja que de 

conformitat amb l’article 39.4 de la Llei 13/2008 no tenen caràcter de disposició 

reglamentària. 

 

Estimació. 

 

D’acord amb la valoració de l’aportació 2.25 presentada per l’Oficina Antifrau en el tràmit 

d’audiència del Projecte, en què també es plantejava que la remissió que conté aquest 

article a instruccions o circulars per concretar l’òrgan competent per resoldre en cada cas 

contravé la referència a les “normes reguladores de l’organització administrativa” que 
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l’article 32 de la Llei 19/2014  refereix, aquesta mateixa aportació fou estimada i, en 

conseqüència, l’apartat primer de l’article 56 fou modificat en el sentit següent 

(modificacions en cursiva): 

 

1. Als efectes de De conformitat amb laes lletraes a) i b) de l’article 32 de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, mitjançant disposició normativa, instrucció o circular interna s’ha de 

concretar quin és l’òrgan competent per dictar la resolució d’estimació, desestimació o 

inadmissió de les sol·licituds d’accés a la informació pública., a l’Administració de la 

Generalitat i el seu sector públic l’òrgan competent per resoldre l’estimació, la desestimació 

o la inadmissió de les sol·licituds d’accés ha de ser l’òrgan superior jeràrquic dels serveis 

o unitats que disposen de la informació sol·licitada, i ha de tenir rang mínim de subdirecció 

general o assimilat, excepte en el cas dels centres educatius públics, en què la competència 

per resoldre correspon a la direcció del centre. 

 

23. Article 62 

Es recomana incloure aquest precepte (funcions de la Secretaria de Transparència i 

Govern Obert) en el decret d’estructura del departament competent en matèria de 

transparència. 

 

Desestimació.  

 

D’acord amb la valoració de l’aportació 3a anterior, convé recordar que els articles 61, 62, 

63 i 64 del Projecte tenen per objecte identificar i regular, de forma completa i integrada, 

tots els òrgans que d’alguna manera intervenen o tenen competències en matèria de 

transparència i dret d’accés a l’Administració de la Generalitat.  

 

Per tant, es refereixen a la CITGO, però també a aquesta Secretaria de Transparència i 

Govern Obert (o unitat competent en la matèria), i a les unitats d’informació, departamentals 

o del sector públic. Es tracta doncs d’una visió completa de l’estructura orgànica que intervé 

en la matèria, i especialment l’article 62 pretén salvaguardar les funcions que cal reconèixer 

a l’òrgan competent en matèria de transparència a l’Administració de la Generalitat, moltes 

de les quals són previstes i regulades, a  més, al llarg de l’articulat del Projecte. A més, 

moltes de les funcions incideixen en aspectes concrets relatius a funcions de tràmit en la 

gestió de les sol·licituds d’accés (determinació de l’exercici de competències en sol·licituds 

transversals o en derivacions internes), per la qual cosa és adient que les detalli aquest 

Projecte de decret, i no un decret d’estructura departamental, de visió o focus més general. 

 

 

 

 

Jordi Foz i Dalmau 

Secretari de Transparència i Govern Obert  
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RELACIÓ D’ANNEXOS 
 

 

ANNEX I 

Audiència pública 

Resum de dades d’enviament, disposició i accés a la notificació de les comunicacions 

efectuades 

 
 
ANNEX II 

Audiència pública 

Resum de dades sobre les aportacions presentades: contingut i valoració 

 

 
ANNEX III 

Informe GAIP 

Resum de dades sobre les aportacions presentades: contingut i valoració 

 

ANNEX IV 

Informe APDCAT 

Resum de dades sobre les aportacions presentades: contingut i valoració 

 

 
ANNEX V 

Informació Pública 

Resum de dades sobre les aportacions presentades: contingut i valoració 

 

 
ANNEX VI 

Nota de l’Àrea de Millora de la Regulació 

Resum de dades sobre les aportacions presentades: contingut i valoració 
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