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VERSIÓ 10/10/2013 

 

 

TITOL I 

Disposicions generals 

 

Article 1. Objecte de la llei 

1. Aquesta llei té per objecte: 

a)  Garantir la transparència de l’activitat pública. 

b) Regular i garantir el dret d’accés dels ciutadans a la informació 

pública 

c)  Establir els principis de bon govern als quals han d’ajustar la seva 

actuació els alts càrrecs i el personal al servei de l’Administració i les 

altres persones a les quals s’aplica aquesta llei. 

d) Implementar el govern obert i fomentar la participació i col·laboració 

ciutadanes.  

e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels 

deures i les obligacions establertes en aquesta llei.  

2. Les previsions d’aquesta llei tenen per finalitat establir un sistema de relació 

entre els ciutadans i l’Administració pública fonamentat en el coneixement de 

l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la 

qualitat de la gestió administrativa i la garantia del rendiment de comptes i de 

la responsabilitat en la gestió pública. 

 

Article 2. Definicions  

Als efectes d’aquesta llei s’entén per: 

a)Transparència: L’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer, 

amb caràcter permanent i actualitzat, la informació relativa als seus 

àmbits d’actuació, mitjançant els instruments de difusió que permetin el 

més ampli i fàcil accés i la millor comprensió de la informació als 

ciutadans i facilitin la seva participació en els assumptes públics. 
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b)Dret d’accés a la informació pública: El dret subjectiu que es reconeix als 

ciutadans per a sol·licitar i obtenir la informació pública en els termes i 

condicions que regula aquesta llei.  

c) Bon govern. Els principis i regles sobre la qualitat dels serveis i el 

funcionament de l’Administració pública i els principis ètics i les bones 

pràctiques d’actuació als quan han d’ajustar la seva actuació els alts 

càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al 

servei de l’Administració pública, amb l’objectiu d’assolir la major 

transparència, qualitat i equitat en el seu funcionament.  

d)Govern obert. Les mesures per a establir una relació i un diàleg 

permanent i bidireccional entre l’Administració i els ciutadans en relació 

a la definició i aplicació de les polítiques públiques i per a implementar i 

desenvolupar els instruments de participació i col·laboració ciutadana 

en els assumptes públics. 

e) Administració pública. Les Administracions públiques,  organismes i 

ens públics a què es refereixen l’apartat 1 i les lletres a) i b) de 

l’apartat 2 de l’article següent, sens perjudici de l’aplicació de la llei a 

les altres institucions i persones físiques i jurídiques privades en els 

termes que preveu aquesta llei . 

 

Article 3. Àmbit d’aplicació 

1. Aquesta llei és d’aplicació a l’Administració de la Generalitat i als ens que 

integren l’Administració Local a Catalunya. 

2. També és d’aplicació: 

a) Als organismes i ens públics, les societats amb participació majoritària o 

vinculades, fundacions públiques, entitats de dret públic independents 

o vinculades amb les administracions a què es refereix l’apartat 

anterior, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic i als 

consorcis o altres formes associatives en què hi participa alguna o 

algunes d’aquestes administracions. 

b) A les universitats públiques de Catalunya 

c) a les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o 

potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben 

fons públics per al seu funcionament o realització de les seves activitats. 

d)  a les persones físiques o jurídiques que realitzen activitats qualificades 

legalment com a serveis d’interès general o universal. 
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e)  Als grups d’interès, en, els termes que determina el Títol... d’aquesta 

llei.  

3.  En el cas de les lletres c) i d) de l’apartat anterior, el compliment de les 

obligacions previstes en aquesta llei es farà efectiu per l’Administració 

responsable. A aquests efectes, les persones i entitats privades hauran de 

donar trasllat a l’administració de la informació relativa a les activitats 

directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de 

serveis públics, la percepció de fons públics, i de les què que quedin dins l’àmbit 

de la supervisió i el control de l’administració quan es tracti de serveis d’interès 

general o universal. També hauran de donar trasllat de les retribucions 

percebudes pels seus càrrecs directius, quan el volum de negoci de l’empresa 

vinculat a activitats realitzades per compte de les administracions públiques 

superi el...% del volum general de l’empresa.  

4.  Els municipis poden complir les obligacions de transparència i les que deriven 

del dret d’accés a la informació pública, de forma associada o mitjançant 

fórmules de cooperació establertes amb els ens locals supramunicipals o amb 

l’administració de la Generalitat, quan per raons de capacitat o eficàcia no 

puguin complir-les directament. 

5. Els Títols II i III d’aquesta llei també s’apliquen al Parlament de Catalunya, el 

Consell de Garanties Estatutàries, al Síndic de Greuges, a la Sindicatura de 

Comptes, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya a l’Oficina Antifrau de 

Catalunya al Consell Econòmic i Social, i als altres organismes públics de 

naturalesa no administrativa, en relació amb les seves activitats subjectes a 

dret administratiu, sens perjudici del que preveu la disposició addicional setena 

d’aquesta Llei.   

 

Article 4. Persones responsables de l’aplicació de la llei 

1. Són persones responsables del compliment dels deures i obligacions establerts 

en aquesta llei, els alts càrrecs al servei de la Generalitat i de l’Administració 

local de Catalunya, el personal al servei de l’Administració pública i les altres 

persones obligades al compliment d’aquesta llei.  

2. Tenen la condició d’alts càrrecs al servei de la Generalitat els que determina 

l’article 2 de la llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats 

dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. Tenen la condició d’alts càrrecs de 

l’Administració local als efectes d’aquesta llei, els membres de les corporacions 

locals i els càrrecs amb funcions directives i executives assimilables als que 

determina la legislació d’alts càrrecs al servei de la Generalitat.  

3. La normativa reguladora de l’organització administrativa ha de determinar, 

amb claredat i precisió, les autoritats i els òrgans responsables del compliment 

dels deures i les obligacions que estableix aquesta llei.  
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TITOL II 

Transparència 

Capítol 1 

Transparència en l’activitat pública 

 

Article 5. Disposicions generals 

1. L’Administració pública ha de adoptar les mesures necessàries per a facilitar 

als ciutadans el coneixement de la informació pública. 

2. Als efectes dels que estableix l’apartat anterior, l’Administració pública 

garantirà la transparència i la comprensió de la informació pública mitjançant 

un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. 

3. El sistema ha de permetre un accés fàcil i gratuït dels ciutadans a la informació 

pública, amb la finalitat de promoure el seu coneixement informat i la seva 

participació i col·laboració responsable en els assumptes públics. 

4. El sistema es fonamenta en el Portal de la Transparència que és l’instrument 

bàsic i general per donar compliment i efectivitat a les obligacions de 

transparència que estableix la llei.  El Portal de la Transparència també ha 

d’incloure el Registre de Grups d’interès que regula el Títol ... d’aquesta llei. 

5. El Portal de la Transparència s’organitza i gestiona per l’Administració de la  

Generalitat i integra també la informació de les administracions locals i de les 

administracions i entitats incloses a les lletres a) i b) de l’apartat 2 de l’article 

3. Les administracions locals i les altres administracions i entitats poden crear 

els seus propis portals de transparència, sens perjudici de la integració de la 

seva informació en el Portal de la Transparència de la Generalitat. El Govern 

de la Generalitat ha d’establir per decret els criteris de coordinació necessaris 

per assegurar i mantenir actualitzada aquesta integració. 

6. El Portal de la Transparència i els altres portals que es puguin crear d’acord 

amb el que preveu l’apartat anterior, s’han de configurar com una plataforma 

electrònica de publicitat a internet, han de ser fàcilment identificables i han de 

contenir l’enllaç amb les seus electròniques de les administracions públiques o 

entitats corresponents. El seu desenvolupament també ha de garantir el 

compliment de les recomanacions “Web Accessibility Iniciative” (WAI) per a 

facilitar l’accés a les persones amb discapacitat.  
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Article 6. Obligacions de transparència 

1. Per a l’efectivitat del principi de transparència, l’Administració pública està 

obligada a adoptar les actuacions següents: 

a. Difondre, de manera veraç i objectiva, la informació pública d’interès 

general perquè els ciutadans puguin conèixer l’actuació i el 

funcionament de l’Administració Pública i exercir el control de la seva 

actuació. 

b. Garantir que aquesta informació es difon de manera constant i 

permanentment actualitzada, amb indicació expressa de la darrera 

data d’actualització i de la nova data d’actualització quan sigui 

possible.  

c. Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible, i 

comprensible per als ciutadans i que faci possible una consulta àgil i 

ràpida. 

d. Ordenar temàticament la informació per tal que la seva localització 

sigui fàcil i intuïtiva. Aquesta ordenació s’haurà de fer, com a mínim, 

amb criteris temàtics i cronològics i incorporant índex o guies de 

consulta. 

e. Utilitzar formats informàtics per a facilitar la consulta que siguin 

fàcilment comprensibles i que permetin la interactuació.  

2. Les obligacions de transparència establertes per aquesta llei tenen la 

consideració de mínimes i generals i s’entenen sens perjudici de les que pugui 

preveure de manera més àmplia i específica la legislació sectorial.  

3. Les Administracions públiques han d’establir procediments d’avaluació del 

compliment de les obligacions de transparència, basats en indicadors 

objectius. En els procediments d’avaluació, s’haurà de garantir la participació 

d’experts independents i dels ciutadans en la forma que preveu l’article 60.5 o 

mitjançant un procediment de participació específica. 

 

Article 7. Límits a les obligacions de transparència 

1. Son aplicables a les obligacions de transparència els mateixos límits que 

aquesta llei estableix per al dret d’accés a la informació pública en el Títol III 

d’aquesta llei i, de manera especial, els relacionats amb la protecció de dades 

de caràcter personal. 

2. En tot cas, el principi de transparència s’ha d’interpretar i aplicar de manera 

preferent de manera que qualsevol limitació a la seva aplicació haurà de tenir 
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el seu fonament en un límit o excepció expressament establerts per una 

norma amb rang de llei.  

 

 

Capítol 2 

Publicitat activa 

 

Article 8. Informació subjecta al règim de transparència 

1. L’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer 

pública la informació relativa a: 

a. L’organització institucional i l’estructura administrativa 

b. La gestió econòmica i pressupostària i del patrimoni 

c. Les decisions i actuacions d’especial rellevància jurídica 

d. La plantilla i la relació de llocs de treball i el règim retributiu 

e. Els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves 

competències 

f. Els contractes i convenis. 

g. Les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics 

h. Els informes i estudis 

i. Els plans, programes i memòries generals 

j. La informació estadística 

k. Les matèries i actuacions la publicitat de les quals s’estableixi per 

norma. 

l. Qualsevol matèria que es consideri d’interès públic. 

 

2. La informació pública relativa a les matèries anteriors ha de comprendre totes 

les dades i documents amb l’abast i precisió que determinen els articles 

següents. 
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Article 9. Informació institucional i organitzativa  

1. La informació institucional i organitzativa ha d’incloure: 

a. La descripció de l’organització de l’Administració i dels organismes i 

ens públics vinculats o dependents, així com de les societats i 

fundacions públiques i els consorcis dels quals l’Administració forma 

part. 

b. L’estructura organitzativa interna de l’Administració i dels organismes i 

entitats a què es refereix la lletra anterior, amb la identificació dels 

seus responsables. 

c. Les funcions desenvolupades, amb indicació de l’ens, entitat o òrgan 

que en cada cas les exerceix. 

d. La relació de llocs de treball i els de contractació temporal, siguin o no 

de plantilla (*)1, així com la relació dels alts càrrecs.  

e. les llistes que es puguin crear per a accedir als processos de formació i 

promoció.  

f. La relació dels llocs ocupats per personal professional adscrit pels 

adjudicataris de contractes signats amb l’Administració que, en virtut 

del contracte, realitzin una activitat, servei o obra amb caràcter 

permanent en una dependència o establiment públic. Aquesta 

informació ha d’incloure també el règim de dedicació i retributiu 

d’aquest personal, així com les tasques desenvolupades per aquestes 

persones.  

g. El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la 

informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat i de la 

incidència social de les polítiques públiques. 

h. Els acords relatius a la creació, participació i funcionament dels ens 

públics, societats i fundacions públiques, consorcis i altres entitats 

vinculades a l’Administració Pública. 

2. La informació organitzativa també ha d’indicar el nombre d’alliberats sindicals 

existents en l’àmbit de l’Administració i ens que en depenen, amb indicació 

dels sindicats corresponents, dels costos que els alliberaments generen a 

l’Administració i el nombre d’hores sindicals utilitzades.  

                                    
1
 Nota: la redacció de la lletra d) inclou ara tot el personal que desenvolupa funcions retribuïdes per 

l’Administració , inclòs el personal temporal contractat per obra o serveis determinats que no és de 
plantilla. Quedarien for les persones que realitzen treballs per a l’Administració en el marc d’un 
contracte administratiu, encara que físicament puguin treballar en una seu administrativa; però aquesta 
exclusió es justifica perquè aquest personal es empleat per l’empresa contractista i retribuït per ella i, 
per tant, no té cap vincle jurídic amb l’Administració 
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Article 10. Informació de rellevància jurídica 

1. La informació de rellevància jurídica ha d’incloure: 

a. La normativa aprovada per l’Administració pública i la informació 

sobre l’avaluació posterior derivada de la seva aplicació. Aquesta 

normativa ha d’incloure els formats originaris i les versions 

consolidades en el cas de normes que hagin tingut modificacions. 

b. Les directives, instruccions, circulars i respostes a consultes 

plantejades, que tinguin especial incidència sobre la interpretació i 

aplicació de les normes  

c. Els procediments d’elaboració normativa en curs, amb indicació del 

seu estat de tramitació. 

d. Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels 

projectes o avantprojectes normatius, així com la documentació 

originada pels procediments d’informació pública i participació 

ciutadana. 

e. El catàleg actualitzat de tots els procediments administratius, amb 

indicació dels que estan disponibles en format electrònic, el sentit del 

silenci administratiu i els recursos que es poden interposar en relació a 

les resolucions que hi posen fi. 

f. Els actes administratius, les declaracions responsables i les 

comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini 

públic o la gestió dels serveis públics.  

g. Els actes que hagin estat objecte d’un procediment de revisió en via 

administrativa.  

h. Les resolucions administratives i judicials que pugin tenir rellevància 

pública. 

i. Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans 

consultius. 

2. En el cas de les lletres f), g), h), i  i), la informació no inclourà les dades o 

referències personals.  

 

Article 11. Transparència en la gestió econòmica i pressupostària i en la 

patrimonial 

1. La transparència en la gestió econòmica i pressupostaria ha d’incloure: 
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a. El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostaries anuals 

i de les dades de la seva execució, de manera que es pugui conèixer el 

seu grau d’execució amb caràcter trimestral. 

b. Les retribucions, activitats i bens dels membres del govern i dels alts 

càrrecs de l’Administració Pública, així com el personal directiu dels 

ens públics, societats, fundacions i consorcis, així com de les 

indemnitzacions que percebin quan deixin de desenvolupar el càrrec. 

c. Les resolucions dictades per l’òrgan competent per instruir i resoldre 

els expedients relatius a les declaracions d’activitats, patrimonial i 

d’interessos dels alts càrrecs i a la inscripció en els registres 

corresponents, en aplicació de la normativa sobre incompatibilitats 

dels alts càrrecs. 

d. La informació general sobre les retribucions percebudes pels empleats 

públics, agrupada en funció dels nivells i cossos existents. 

e. El cost de les campanyes de publicitat institucional  

2. La transparència en la gestió patrimonial ha d’incloure: 

a. La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del 

patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials 

i als béns mobles d’especial valor 

b. La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni. 

 

Article 12. Transparència en matèria de programació i planificació i en la seva 

avaluació  

1. L’Administració ha de fer públics els plans i els programes, anuals i plurianuals, 

i de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius estratègiques de 

les polítiques públiques. 

2. La informació ha d’incloure, com a mínim, les actuacions a realitzar, els mitjans 

a utilitzar per a l’execució dels plans i els programes, els terminis de 

compliment , la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics 

justificatius. 

3. La informació també ha d’incloure els criteris i la metodologia per avaluar el 

compliment dels plans i els programes i el resultat de l’avaluació, un cop 

executats. 

4. A més dels plans i programes a què es refereix l’apartat 1, la transparència en 

aquest àmbit també ha d’incloure el pla territorial general, els plans territorials 

parcials, els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans 

directors urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal, el pla 
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d’espais d’interès natural i els altres plans i programes que s’hagin d’elaborar 

en compliment d’una norma amb rang de llei o la publicació dels quals sigui 

obligatòria.  

5. La transparència en matèria de plans i programes inclou també les seves 

modificacions i s’ha de completar amb la informació econòmica, geogràfica i 

urbanística, d’elaboració pròpia o externa, que les administracions hagin 

utilitzat  per a la seva elaboració i per a  l’avaluació de la seva execució.  

 

Capítol 3 

Transparència en la gestió administrativa 

 

Article 13. Transparència en  la contractació publica 

1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits per l’Administració 

pública s’aplica a tots els contractes compresos en la legislació sobre 

contractes del sector públic i ha d’incloure: 

a. La informació sobre les entitats i òrgans de contractació, amb indicació 

de la seva denominació exacte, les dades de contacte telefònic I les 

adreces postals i electròniques. 

b. La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre 

com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut 

econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions 

d’execució. 

c. La informació sobre els contractes programats. 

d.  Els contractes adjudicats, amb indicació de l’objecte, l’import de la 

licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la 

identitat de l’adjudicatari i els acords i informes tècnics del procés de 

contractació. Aquesta informació ha d’estar actualitzada i tenir com a 

referent, com a mínim, els darrers cinc anys. 

e. Les modificacions contractuals, les seves pròrrogues i les licitacions 

anul·lades. 

f. Les dades del registre oficial de licitadors i empreses classificades 

g. Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de 

contractació. 

h. La relació de preguntes i respostes a les consultes més freqüents en 

matèria de contractació. 
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2. La informació en matèria de contractació pública ha de constar en un espai 

diferenciat del Portal de la Transparència configurat com una plataforma 

electrònica de publicitat específica en aquest àmbit.  

3. L’Administració pública donarà publicitat de manera constant i actualitzada de 

les dades estadístiques sobre els percentatges, i el volum pressupostari dels 

contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments previstos a la 

legislació de contractes del sector públic. També donarà publicitat del volum 

pressupostari contractat pels diferents adjudicataris en els darrers cinc anys.  

4. En els contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obres públiques 

s’han de fer públics per facilitar-ne el coneixement als usuaris: 

a. Les condicions i obligacions assumides pels gestors en relació a la 

qualitat, accés al servei i requisits de prestació del servei. 

b. Els drets i els deures dels usuaris 

c. Les facultats d’inspecció, control i sanció que pot exercir 

l’Administració en relació a la prestació del servei. 

d. El procediment per a formular queixes o reclamacions. 

5. Suprimit, queda inclòs a l’article 9.1, lletra f) . 

 

Article 14. Transparència dels convenis de col·laboració 

1. La transparència en l’àmbit dels convenis de col·laboració inclou tots els 

convenis subscrits entre l’Administració i les persones privades i públiques.  

2. La informació ha d’incloure, en tot cas, la relació dels convenis vigents, amb 

indicació de la seva data, les parts que els signen, el seu objecte, els drets i les 

obligacions de qualsevol mena que generin i el termini de vigència. 

3. També queden incloses en l’obligació de transparència les modificacions que 

es puguin produir en algun dels paràmetres de l’apartat anterior i la data i 

forma en què s’ha produït la modificació, així com la informació relativa al 

compliment i execució dels convenis.  

 

Article 15. Transparència de l’activitat subvencional 

En matèria de subvencions i ajuts públics, l’obligació de transparència inclou: 

a. La relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que 

l’Administració pública tingui previst convocar durant l’exercici 

pressupostari, amb indicació del seu objecte o finalitat i la descripció 

de les condicions per ser-ne beneficiari. 
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b. Els objectius a efectes d’utilitat pública o social que la subvenció a la 

línia d’ajut pretén assolir , així com els efectes que la mesura de 

foment pugui produir en el mercat, en el seu cas.  

c. Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb indicació del seu 

import, objecte i beneficiaris. Aquesta informació inclou les 

subvencions i ajuts compresos en la legislació de subvencions, ha 

d’estar actualitzada i tenir com a referent temporals els darrers cinc 

anys. També ha d’incloure les subvencions atorgades sense publicitat i 

concurrència quan aquests requisits s’hagin excepcionat en els casos 

legalment previstos.  

d. La informació relativa al control financer de les subvencions i ajuts 

públics atorgats.  

 

Capítol 4 

Reutilització de la informació pública 

 

Article 16. Reutilització de la informació 

1. Els ciutadans poden reutilitzar la informació pública posada a la seva disposició 

dins els límits establerts per la normativa sobre reutilització de la informació 

del sector públic.  

2. La reutilització pot tenir qualsevol objectiu lícit i, de manera especial, permet 

reproduir i divulgar per qualsevol mitjà les dades objectes d’informació pública 

i crear productes o serveis d’informació amb valor afegit basats en aquestes 

dades. 

 

Article 17. Condicions i modalitats per a la reutilització 

1. La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecte a restricció, 

llevat dels supòsits en què reglamentàriament es sotmeti a l’obtenció de 

llicència (creative commons) per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, 

o a sol·licitud prèvia de l’interessat.  

2.  El Portal de la Transparència ha d’especificar el tipus de reutilització aplicable 

a la informació que conté . També ha d’incloure un avís legal sobre les 

condicions de la reutilització. 

3. En qualsevol cas, la reutilització de la informació pública ha de garantir que el 

contingut de la informació no sigui alterat, que no es desnaturalitzi el seu 

sentit i ha de citar la font i indicar la data de la darrera actualització. 
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TITOL III 

Informació pública 

Capítol 1 

Accés a la informació pública 

 

Article 18. Dret d’accés a la informació pública  

1. Les persones tenen el dret a accedir a la informació pública a títol individual 

o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment 

constituïda.  

2. L’exercici d’aquest dret no queda condicionat a la concurrència d’un interès 

personal, ni resta subjecta a motivació, ni requereix la invocació de cap 

norma. 

3. Els menors de divuit anys i els majors de setze poden exercir el dret d’accés 

a la informació pública en nom propi si acrediten tenir un interès personal 

en la informació sol·licitada2 //  El dret d’accés a la informació pública es pot 

exercir a partir dels setze anys.  

 

Article 19. Concepte d’informació pública 

1. S’entén per informació pública, la informació elaborada per l’Administració 

pública i la que tingui en el seu poder com a conseqüència de la seva 

activitat o l’exercici de les seves funcions.   

2. El dret d’accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport amb 

què aquesta informació hagi estat elaborada o es conservi. 

 

 

Capítol 2 

Límits i accés parcial a la informació 

 

                                    
2
 La legislació bàsica de règim jurídic i procediment administratiu permet que les lleis administratives 

reconeguin la capacitat d’obrar dels menors en els casos que així ho estableixin. Aquest podria ser un 
supòsit si la ponència ho considerés oportú. 
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Article 20. Principis generals 

1. El dret d’accés només pot ser denegat o restringit per les causes 

expressament previstes per les lleis.  

2. Les limitacions legals al dret d’accés a la informació pública han de ser 

sempre interpretades restrictivament i aplicades a benefici d’aquest dret i 

no es podran ampliar per analogia.  

3. L’aplicació dels límits al dret d’accés haurà d’indicar sempre els motius 

concrets que la justifiquen en cada cas. La motivació haurà d’explicitar el 

límit que concorre i raonar degudament la seva aplicació en el cas concret.  

4. Els límits al dret d’accés a la informació pública tenen la naturalesa de 

conceptes jurídics indeterminats sense que l’Administració disposi de 

discrecionalitat en la seva aplicació. 

5. L’aplicació dels límits al dret d’accés a la informació pública s’ha de realitzar 

sempre d’acord amb els principis d’igualtat i d’interdicció de l’arbitrarietat. 

6. El dret d’accés a la informació pública es garanteix d’acord amb el que 

preveu aquesta llei i especialment per mitjà dels instruments que preveu el 

capítol 4 d’aquest Títol.  

 

 

Article 21. Límits al dret d’accés 

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser denegat o restringit quan el 

seu coneixement o la seva divulgació suposi un perjudici per a: 

a. La seguretat pública 

b. La investigació o la sanció de les infraccions penals, 

administratives o disciplinàries 

c. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats 

per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat 

estan previstos en una norma amb rang de llei. 

d. El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la 

tutela judicial efectiva.  

e. Els drets dels menors d’edat 

f. Els drets fonamentals de la persona que reconeix i empara la 

Constitució 
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g. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i 

industrial 

h. Els interessos públics o privats protegits expressament per la 

llei. 

2. El dret d’accés també pot ser denegat o restringit quan la informació tingui 

la condició de protegida si així ho preveu expressament una norma amb 

rang de llei. 

 

Article 22. Proporcionalitat i temporalitat 

1. L’aplicació dels límits al dret d’accés a la informació pública ha de ser 

sempre proporcional al seu objecte i finalitat de protecció i atendrà sempre 

a les circumstàncies del cas concret, especialment a la concurrència d’un 

interès públic o privat superior que justifiqui l’accés.  

2. Els límits del dret d’accés es consideren temporals quan així ho estableixi la 

llei que els regulen i mentre es mantinguin les raons que justifiquin la seva 

aplicació.  

 

Article 23. Protecció de les dades íntimes i de la privacitat 

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública que continguin dades íntimes 

o afectin a la vida privada de les persones es denegaran, llevat que l’afectat 

o afectats ho consenteixin.  

2. El consentiment haurà de ser exprés i constar per escrit i s’haurà 

d’acompanyar a la sol·licitud. En cap cas es podrà demanar a l’Administració 

pública que requereixi el consentiment dels afectats.3  

3. Als efectes d’aquest article es consideren en qualsevol cas com a íntimes, les 

dades relatives a la ideologia de les persones, l’afiliació sindical, la religió, les 

creences, l’origen racial, la salut i la sexualitat. 

 

Article 24. Protecció de dades personals  

1. Les sol·licituds d’accés a la informació que contingui dades personals no 

incloses en l’article anterior seran ateses quan es tracti d’informació 

directament relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat 

pública de l’Administració. Tanmateix es podrà denegar l’accés quan 

                                    
3
 Una opció alternativa seria que es traslladés a l’Administració la càrrega d’haver de demanar el 

consentiment, però en aquest cas caldria valorar els costos de tramitació que això podria implicar.  
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l’Administració consideri que concorren circumstàncies especials en el cas 

concret que justifiquin la prevalença de la protecció de les dades sobre 

l’interès públic en el coneixement i divulgació de la informació.  

2. En els altres casos, les sol·licituds d’accés seran ateses quan l’Administració 

consideri que el coneixement i divulgació no perjudica cap dret protegit, 

prèvia ponderació dels possibles conflictes d’interessos.  

3. Les sol·licituds d’accés que es refereixin a una informació pública que només 

contingui dades personals del sol·licitant, es resoldran d’acord amb el que 

estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal.  

 

Article 25. Accés parcial a la informació  

1. Quan siguin aplicables alguns dels límits previstos en els articles anteriors, la 

denegació de l’accés a la informació només afectarà la part corresponent de 

la documentació i s’autoritzarà l’accés restringit a la resta. 

2. Si la restricció d’accés només permet la consulta d’una informació 

distorsionada, sense sentit o que pot donar lloc a equívocs, l’Administració, 

prèvia audiència de l’interessat, podrà denegar íntegrament la sol·licitud.  

3. També es pot denegar l’accés parcial en les casos en què pel volum de la 

informació requerida o per la naturalesa especialment complexa d’aquesta, 

la tasca de selecció documental o d’eliminació de dades resulti notòriament 

desproporcionada o gravosa per al servei públic.  

4. En cas d’accés parcial l’Administració s’haurà de garantir sempre, pels 

mitjans més adients, la reserva de la informació afectada per les limitacions 

legals.  

 

Capítol 3 

Exercici del dret d’accés a la informació  

 

Article 26. Requisits de les sol·licituds d’informació pública 

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública han d’indicar expressament: 

a. La identitat del sol·licitant  

b. La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense que calgui 

indicar un document o expedient concret 
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c. La forma o el format mitjançant el qual es prefereix tenir accés a la 

informació 

d. Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a 

les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració, als efectes de 

la sol·licitud.  

2. Amb caràcter potestatiu, el sol·licitant pot exposar els motius que 

justifiquen l’exercici del dret d’accés. L’absència de motivació no pot ser en 

cap cas causa per a denegar la sol·licitud. En aquest cas, la resolució haurà 

de tenir en compte els motius del sol·licitant, especialment si fos 

denegatòria.  

 

Article 27. Presentació de les sol·licituds  

1. Les sol·licituds es poden presentar per qualsevol mitjà, inclòs els electrònics, 

sempre i quan permetin deixar constància dels requisits a què es refereix 

l’article anterior. 

2. En el cas de sol·licituds formulades per mitjans electrònics, es podrà utilitzar 

la signatura electrònica o directament una adreça de correu electrònic 

d’acord amb els requisits que s’estableixin reglamentàriament.  

3. Les sol·licituds d’informació es poden adreçar: 

a. A l’entitat o òrgan administratiu que posseeixi la informació 

b. A les oficines responsables de la informació pública previstes a l’article 

38 d’aquesta llei. 

 

Article 28. Sol·licituds amb contingut imprecís.  

1. Si la sol·licitud d’informació es formula en termes imprecisos o massa 

genèrics, l’Administració ho farà saber al sol·licitant perquè concreti i 

especifiqui la informació a la qual vol tenir accés. Aquest tràmit suspendrà el 

termini per a resoldre.  

2. L’Administració ha de prestar assessorament i assistència al sol·licitant amb 

la finalitat que pugui concretar la seva petició. 

3. Si aquest tràmit de subsanació no es complert pel sol·licitant dins el termini 

establert, que no podrà ser inferior a 10 dies, se’l considerarà desistit del 

procediment i s’arxivarà l’expedient.  

4. L’arxiu de l’expedient, no exclou el dret a presentar una nova sol·licitud que 

compleixi els requisits establerts per aquesta llei. 
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Article 29. Inadmissió de sol·licituds 

1. Seran inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública 

quan: 

a. Es refereixin a informació exclosa del dret d’accés en els termes 

establerts en aquesta llei 

b. Es dirigeixin a una entitat o òrgan administratiu que no disposi de la 

informació. 

c. Es puguin considerar com un abús de dret per ser irraonables o 

repetitives. 

d. Es formulin en termes excessivament genèrics, sens perjudici d’aplicar 

el que estableix l’article anterior quan sigui possible. 

e. Es refereixi a notes, esborranys, resums, opinions, o qualsevol 

documentació interna de treball, sense rellevància o interès públic. 

f. Calgui una tasca d’elaboració o de reelaboració complexa per a obtenir 

el resultat informatiu que es demana. En aquest cas, la informació es 

podrà donar en forma desglossada, prèvia audiència del sol·licitant.  

g. La informació que es troba en fase d’elaboració i s’ha de fer pública 

d’acord amb les obligacions de transparència del Títol II d’aquesta llei, 

abans del termini de tres mesos. 

h. La informació que s’ha de fer pública per determinació legal.  

2. Tampoc seran admeses a tràmit les sol·licituds d’informació consistents en 

consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sense perjudici dels 

supòsits de consulta o orientació establerts en la legislació general de 

procediment administratiu i a les lleis sectorials, que es demanin d’acord 

amb la normativa corresponent  

3. La inadmissió de les sol·licituds haurà de ser motivada i comunicada al 

sol·licitant.  

4. Quan sigui aplicable el que preveu la lletra a), l’Administració haurà d’indicar 

prèviament a l’interessat les limitacions que consideri aplicables i donar-li 

audiència per un termini de 5 dies. Aquest tràmit suspendrà el termini per a 

resoldre.  

 

Article 30. Derivació de les sol·licituds 
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1. En el supòsit de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article anterior, la entitat o 

òrgan administratiu derivarà la sol·licitud d’informació a l’entitat o òrgan 

que disposi de la informació, si el coneix, o a la oficina responsable de la 

informació pública que correspongui. 

2. Si l’entitat o òrgan administratiu competent pertany o depèn d’una 

administració diferent a la que s’ha adreçat la sol·licitud se li donarà trasllat 

per via electrònica, si és possible, o s’informarà al sol·licitant sobre 

l’Administració a la qual es considera que s’ha d’adreçar per a exercir el dret 

d’accés.4 

 

Article 31. Afectació de drets o interessos de tercers 

1. Si la sol·licitud d’informació pot afectar drets o interessos de tercers d’acord 

amb el que preveu aquesta llei, se’ls hi donarà trasllat de la sol·licitud per un 

termini de deu dies per al·legacions si aquestes poguessin resultar 

determinants del sentit de la resolució. Aquest tràmit només es realitzarà 

quan els tercers estiguin identificats o siguin fàcilment identificables. 

2. El tràmit d’al·legacions suspendrà el termini per a resoldre. Si el tercer no 

formula al·legacions s’entén que no s’oposa a l’accés a la informació 

sol·licitada. 

3. El trasllat de la sol·licitud als tercers haurà d’indicar la identitat de sol·licitant 

i, en el seu cas, els motius de la sol·licitud. 

 

Article 32. Competència per a resoldre 

1. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència per a resoldre 

les sol·licituds d’accés a la informació correspon als òrgans superiors 

jeràrquics dels serveis o unitats que disposen de la informació, d’acord amb 

el que estableixin les normes reguladores de l’organització administrativa. 

2. En l’àmbit de l’Administració local, la competència per a resoldre es 

determinarà d’acord amb les normes organitzatives pròpies i, en el seu 

defecte, correspondrà a l’alcalde o president, o òrgan en el que aquests 

deleguin. 

3. En el cas de les sol·licituds adreçades a organismes autònoms, entitats de 

dret públic, societats i fundacions públiques, consorcis i universitats 

públiques, la competència correspondrà al seu òrgan de direcció i de govern.  

                                    
4
 Una altra opció seria que la mateixa Administració donés el trasllat a l’Administració competent. Això 

és possible d’acord amb el principi de col·laboració i informació recíproca que regulen les relacions 
interadministratives, però també cal valorar el cost per al servei que significa assumir expressament 
aquesta obligació.  
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4. En el cas de les institucions i organismes  a què es refereix l’apartat 5 de 

l’article 3 d’aquesta llei, la competència per a resoldre les sol·licituds d’accés 

a la informació correspondrà als seus òrgans de representació o direcció.  

 

Article 33. Termini per a resoldre 

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de resoldre en el termini  

màxim  d’un mes, a comptar a partir del següent a la recepció de la 

sol·licitud.  

Aquest termini es pot prorrogar fins a un termini màxim igual a la meitat de 

l’inicial, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació 

requerida. La pròrroga i els seus motius han de ser comunicats a l’interessat. 

2. Els termini a què es refereix l’apartat anterior ho és per a resoldre la 

sol·licitud i notificar la resolució a l’interessat. 

3. Aquest termini només pot quedar en suspens en els casos establerts 

expressament per aquesta llei i en la legislació general sobre règim jurídic i 

procediment administratiu. 

 

Article 34. Resolució 

1. La resolució es formalitzarà per escrit i es notificarà al sol·licitant i , en el seu 

cas, als tercers afectats que hagin comparegut en l’expedient. 

2. La resolució serà estimatòria de la sol·licitud, llevat que siguin d’aplicació 

algun o alguns dels límits establerts per la llei. En aquest cas estimarà 

parcialment la sol·licitud si fos possible, o la desestimarà íntegrament.  

3. Si la resolució es estimatòria i hi ha hagut oposició de tercers, l’accés a la 

informació només es podrà fer efectiu un cop la resolució sigui ferma en via 

administrativa.  

4. Seran motivades les resolucions que: 

a. Desestimin total o parcialment la sol·licitud 

b. Estimin la sol·licitud malgrat l’oposició de tercers 

c. Les que estableixin com a forma d’accés un format diferent al 

demanat. 

5. Excepcionalment no hi haurà obligació de motivar quan la mera indicació de 

l’existència o no de la informació pugui suposar incórrer en alguna de les 

limitacions del dret d’accés. En aquest cas, la motivació farà constar aquesta 

circumstància. 
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6. Si es denega l’accés a la informació per l’aplicació dels límits derivats de la 

protecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial, la motivació 

inclourà la referència a la persona titular d’aquests drets, si és coneguda. 

7. La notificació de la resolució haurà d’indicar les vies específiques de recurs i 

reclamació previstes en aquesta llei.  

 

Article 35. Silenci administratiu5 

1. Si l’Administració no resol i notifica dins el termini màxim establert, la 

sol·licitud s’entendrà estimada, llevat que una norma amb rang de llei 

prevegi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, en relació 

amb una determinada informació.  

2. Quan es produeixi el silenci administratiu estimatori l’Administració estarà 

obligada a facilitar l’accés a la informació pública en el termini que preveu 

l’article següent, a comptar des del moment en què ho demani el sol·licitant. 

3. La denegació d’accés a la informació quan legalment s’hagi produït silenci 

estimatori pot donar lloc a l’exigència de responsabilitat d’acord amb el que 

preveu el Títol VI d’aquesta llei. 

 

Article 36. Accés a la informació 

1. En els supòsits d’estimació total o parcial de la sol·licitud d’accés, l’òrgan 

competent ha de subministrar la informació a l’interessat en el format 

demanat, en el termini màxim de trenta dies. 

2. No obstant, l’Administració pot modificar el format d’accés en relació a la 

sol·licitud quan: 

a. Existeixi una alternativa més econòmica, sempre i quan això no 

perjudiqui l’accés al sol·licitant. 

b. La informació hagi estat difosa o publicada provisionalment en una 

altra forma o format i s’hi pugui accedir fàcilment. En aquest cas 

s’indicarà al sol·licitant la font d’informació. 

c. Es consideri raonable utilitzar un format diferent al demanat i es 

justifiqui. 

                                    
5
 El silenci positiu suposa la major garantia per a l’interessat i es correspon amb el principi general 

establert en la legislació bàsica i catalana de règim jurídic i procediment administratiu. Tanmateix 
aquesta regulació també preveu que per raons imperioses d’interès general una llei pugui establir 
supòsits de silenci desestimatori o negatiu. L’avantprojecte estatal fa aquesta opció. Aquest és un tema 
important a valorar per la ponència, ja que pot afectar la credibilitat de la llei.  



22 

 

d. El format demanat pot ocasionar la pèrdua o un perjudici del suport 

que conté la informació. 

e. No sigui tècnicament possible fer una còpia en un format determinat. 

f. La modalitat d’accés demanada pugui afectar els drets de propietat 

intel·lectual. 

3. La modificació del format respecte del sol·licitat ha de ser considerada en la 

resolució mitjançant la qual s’estima la sol·licitud d’accés, indicant el format 

o formats alternatius que es podran utilitzar.  

 

Article 37. Gratuïtat i contraprestacions 

1. L’accés a la informació es gratuït quan es consulti en el lloc on es troba 

dipositada o , si existeix en format electrònic, es lliura per correu electrònic. 

L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents a l’original poden 

quedar subjectes a contraprestació econòmica, sempre que aquesta no 

excedeixi del cost de l’operació. 

2. La contraprestació exigible es determinarà d’acord amb la legislació sobre 

taxes i preus públics. 

 

Article 38. Suprimit 

 

Capítol 4 

Garanties del dret d’accés a la informació pública6 

 

Article 39. Recurs administratiu 

                                    
6
 Amb caràcter general, les decisions administratives són impugnables per via de recurs administratiu, 

que és obligatori i previ quan l’acte no és definitiu en via administrativa i després davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa que és on es produeix la tutela judicial. Si es manté aquest esquema, el dret 
d’accés a la informació pública pot quedar afeblit per la càrrega que suposa fer el recurs administratiu 
previ (normalment alçada), les possibilitats molt altes que no sigui estimat i l’accés posterior a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Per aquesta raó s’ha fet l’opció per un règim que facilita la 
possibilitat de revisió de les decisions en via administrativa, amb majors garanties d’imparcialitat i amb 
un marc més flexible que inclou també la mediació. Aquesta és la raó de ser d’un òrgan com la Comissió 
de Reclamacions, que podria quedar integrada per representants de les institucions que tenen capacitat 
per a apreciar millor i de manera més objectiva els límits al dret d’accés. L’establiment d’una via de 
reclamació com aquesta té cobertura expressa en la legislació bàsica de règim jurídic, d’acord amb el 
què preveu l’article 107.2 de la Llei 30/1992 de RJ i PAC. Òbviament, aquesta fórmula, si es considera 
idònia per la ponència, és susceptible de modificació en la seva composició i funcions que es proposa en 
el text, proposta que s’ha de considerar com una primera aproximació al tema.  
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1. Les resolucions expresses o presumptes dictades d’acord amb el que disposa 

aquest Títol poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant 

l’òrgan que les ha dictat. 

 

Article 40. Comissió de transparència/garantia del dret d’accés a la informació 

pública 

1. Les resolucions expresses o presumptes de l’Administració de la Generalitat i 

dels ens locals de Catalunya en matèria d’accés a la informació pública i, en 

el seu cas, les que resolguin el recurs de reposició, poder ser objecte de 

reclamació davant una Comissió de transparència/garantia del dret d’accés 

a la informació pública encarregada de vetllar pel compliment i garanties del 

dret d’accés que regula aquest títol. 

2. La Comissió actuarà amb independència orgànica i funcional i estarà 

integrada per un representant designat per l’Administració de la Generalitat, 

un representant dels ens locals designat pel Consell de Governs Locals, un 

representant del Síndic de Greuges, un representat de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya, i un representant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

3. Les persones designades han de ser expertes en la matèria i elegides entre el 

personal al servei dels organismes designants, llevat del representant dels 

ens locals. La designació s’ha de fer per al període de 4 anys, renovable un 

sol cop. 

4. La composició, l’organització i el funcionament de la Comissió seran 

establertes per reglament del Govern. En la elaboració del reglament han de 

participar les institucions que tenen representació a la Comissió.  

5. La Comissió estarà adscrita al departament de la Generalitat que determini 

el reglament. El departament ha de posar a disposició de la Comissió els 

mitjans i recursos necessaris per a l’exercici de la seva funció. L’adscripció 

departamental ha de respectar, en tot cas, la independència orgànica i 

funcional de la Comissió.   

  

 

Article 41. Procediment de reclamació 

1. La reclamació s’ha d’interposar en el termini màxim d’un mes des de la 

notificació de la resolució o de la desestimació del recurs de reposició en el 

seu cas. 

2. La reclamació es pot tramitar mitjançant un procediment de mediació o d’un 

procediment ordinari amb resolució. 
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3. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha produït per motius derivats de 

drets de terceres persones, se’ls hi donarà trasllat de la reclamació als 

efectes que puguin participar en el procediment. 

4. S’aplica el procediment de mediació quan la seva utilització sigui acceptada 

per totes les parts afectades. La Comissió ho comunicarà a totes elles per tal 

de demanar el seu consentiment. Si ho accepten totes les altres parts, 

l’Administració no es podrà oposar al procés de mediació. El procediment de 

mediació suspèn el termini per a resoldre. 

5. L’acord fruit de la mediació ha de ser aprovat pel reclamant, l’Administració 

afectada i, en el seu cas, pels tercers que hagin comparegut en el 

procediment. Aquest acord posa fi al procediment i en cap cas pot ser 

contrari a l’ordenament jurídic.  

6. Si no s’accepta la mediació o no s’assoleix un acord en el termini d’un mes 

des de la seva acceptació, la reclamació es tramita mitjançant un 

procediment amb resolució de la Comissió, d’acord amb les normes 

reguladores dels recursos administratius. 

7. La Comissió, d’ofici o a instància de part, pot demanar els informes o dades 

que consideri necessaris per facilitar el procés de mediació o per a 

fonamentar la resolució.  

8. Si transcorre el termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació i 

no es dicta i notifica la resolució, es pot entendre desestimada. 

9. Les resolucions de la Comissió de transparència/garantia del dret d’accés a 

la informació pública posen fi a la via administrativa i es poden impugnar 

davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Article 42. Execució dels acords de mediació i de les resolucions 

1. Si s’assoleix un acord en el procediment de mediació, aquest haurà de 

contemplar el termini de compliment i en el seu cas, les condicions en què 

s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública. Si l’Administració no 

compleix l’acord en el termini establert, l’interessat ho pot posar en 

coneixement de la Comissió perquè en requereixi el compliment. La 

desatenció del requeriment pot donar lloc a l’exigència de responsabilitat 

d’acord amb el que es preveu en el Títol VI d’aquesta llei. 

2. Les previsions establertes en l’apartat anterior també són aplicables a les 

resolucions dictades per la Comissió de transparència/garantia del dret 

d’accés a la informació pública quan reconeguin el dret d’accés a la 

informació pública.  
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3. L’Administració ha de comunicar a la Comissió les actuacions realitzades per 

executar els acords de mediació i per donar compliment a les resolucions 

dictades per la Comissió.  

 

Article 42. (bis)   Memòria de la Comissió 

La Comissió de transparència/garantia del dret d’accés a la informació pública ha 

d’elaborar anualment una memòria de les seves activitats, que ha de ser 

presentada al Parlament i a l’organisme avaluador a què es refereix el 

Títol...d’aquesta llei.  

 

Article 43. Execució dels acords de mediació i de les resolucions 

1. Si s’assoleix un acord en el procediment de mediació, aquest haurà de 

contemplar el termini de compliment i en el seu cas, les condicions en què 

s’ha de fer efectiu l’accés a la informació pública. Si l’Administració no 

compleix l’acord en el termini establert, l’interessat ho pot posar en 

coneixement de la Comissió perquè en requereixi el compliment. La 

desatenció del requeriment pot donar lloc a l’exigència de responsabilitat 

d’acord amb el que es preveu en el Títol VI d’aquesta llei. 

2. Les previsions establertes en l’apartat anterior també són aplicables a les 

resolucions dictades per la Comissió de Reclamacions quan reconeguin el 

dret d’accés a la informació pública.  

 

TITOL V 

Bon govern 

Capítol 1 

Codi de conducta dels alts càrrecs 

 

Article 44. Àmbit d’aplicació 

1. Les disposicions d’aquest capítol són aplicables als alts càrrecs de 

l’Administració de la Generalitat, i de l’Administració local de Catalunya, i dels 

altres organismes públics a què es refereix l’article 3. 

2. Als efectes d’aquesta llei tenen la consideració d’alts càrrecs de l’Administració 

de la Generalitat els que determina la llei reguladora del règim 

d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat. Tenen la 

consideració d’alts càrrecs de l’Administració local els representants locals, i els 
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titulars dels òrgans superiors i directius d’acord amb el que estableix la 

legislació del règim local. També tenen la consideració d’alts càrrecs els titulars 

o els membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius dels organismes a 

què es refereix l’article 3.  

 

Article 45. Principis d’actuació  

1. Els alts càrrecs han d’ajustar la seva actuació als principis ètics i regles de 

conducta següents: 

a) El respecte de la Constitució, l’Estatut i el principi de legalitat en 

general. 

b) El respecte i protecció dels drets fonamentals i llibertats públiques i 

dels drets estatutaris. 

c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions 

relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen 

encomanats així com de la seva agenda oficial als efectes de publicitat 

del registre de grups d’interès previst al Títol ... d’aquesta llei.  

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les 

condicions necessàries per una actuació independent i no 

condicionada per conflictes d’interessos.  

e) La igualtat de tracte dels ciutadans, evitant qualsevol mena de 

discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

f) La gestió i aplicació dels recursos públics ajustada a la legalitat 

pressupostària i a les finalitats per els quals han estat previstos.  

g) El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies 

i dels òrgans que dirigeixen.  

h) L’exercici del càrrec amb dedicació absoluta d’acord amb el que 

preveu la legislació sobre incompatibilitats. 

i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics sense 

realitzar cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.  

j) La utilització de la informació a la que tinguin accés per raó del càrrec 

en benefici de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi o 

aliè.  

k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 

responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

l) La bona fe 
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m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se’ls 

pugui oferir per raó del càrrec o què pugui comprometre el 

desenvolupament de les seves funcions.  

n) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva 

competència quan concorri algun dels supòsits previstos per la llei 

2. En els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de 

subvencions o ajuts, les administracions i organismes compresos en l’àmbit 

d’aplicació de la llei han d’incloure els principis i regles de conducta de 

caràcter ètic als quals han d’adequar la seva activitat els contractistes o les 

persones beneficiàries i hauran de determinar els efectes del seu eventual 

incompliment.  

3. El govern de la Generalitat ha d’elaborar un codi ètic i de bona conducta dels 

alts càrrecs. També l’han d’aprovar els ens locals compresos a l’article 3.1 

d’aquesta llei. Els codis ètics hauran de concretar i desenvolupar els principis 

d’actuació a què es refereix l’apartat 1, establir-ne altres addicionals, si escau, 

així com les conseqüències del seu incompliment, sens perjudici del règim 

sancionador que preveu aquesta llei.  

 

Article 46. Incompatibilitats i declaracions 

1. Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompatibilitats i a les obligacions 

de declaració d’activitats, patrimonial i d’interessos establerts per la legislació 

específica. 

2. El registre de declaracions d’activitats és públic. L’accés als registres de les 

declaracions dels béns patrimonials i d’interessos es regeix per la seva 

normativa específica; tanmateix,  s’ha de fer pública una declaració que indiqui 

la situació patrimonial dels alts càrrecs sense incloure, però, les dades 

referides a la seva localització i les que siguin necessàries per salvaguardar la 

privacitat i seguretat dels seus titulars.  

 

Article 47. Conflicte d’interessos. (suprimit) 

 

Article 48. Publicitat de les condicions d’accés  

1. L’administració pública ha d’informar sobre els criteris en base als quals es 

produeix la designació d’una persona per a ocupar un alt càrrec. A aquests 

efectes ha de fer públic el currículum amb els mèrits professionals i tècnics del 

nomenat. 
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2. Els nomenaments d’alts càrrecs s’han de realitzar atenent a criteris de 

competència professional, entre persones amb qualificació i experiència en el 

desenvolupament de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.  

 

Capítol 2 

Dret a una bona administració i a uns serveis públics de qualitat 

 

Article 49. Principis generals 

Els ciutadans tenen el dret a una bona administració i els drets a accedir i 

gaudir d’uns serveis públics de qualitat que reconeix amb caràcter general la 

legislació de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 

Catalunya i específicament les lleis reguladores de les diferents activitats 

públiques.  

 

Article 50. Cartes de serveis  

1. L’Administració pública ha de garantir la prestació dels serveis de la seva 

competència en unes condicions mínimes i raonables de qualitat i ha 

d’incloure en el marc regulador dels serveis públics bàsics Cartes de Servei que 

han de contemplar, com a mínim: 

a) L’ organització i forma de gestió del servei 

b) La identificació del responsable o responsables de la gestió 

c) Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, en el seu cas, 

per categories de prestacions, així com els indicadors i instruments per 

a mesurar-ne la seva aplicació.  

d) Les condicions d’accés 

e) Els drets i deures dels usuaris 

f) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i preus públics 

que siguin aplicables en el seu cas.  

g) Les vies de reclamació utilitzables 

h) Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin obtenir 

informació i orientació en relació al servei públic 

2. Les Cartes de Servei tenen naturalesa reglamentaria i han de ser aprovades per 

Decret de Govern o per Ordre del titular del departament corresponent. El seu 
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contingut és vinculant per l’Administració i els usuaris i pot ser invocat en via 

de recurs o reclamació. 

3. El que preveu aquest article és d’aplicació als serveis públics de competència 

de la Generalitat, dels municipis de gran població i dels consells de vegueria. 

Els consells comarcals han d’aprovar cartes dels serveis de competència 

municipal que gestionin, d’acord amb el que determini la llei de governs locals 

de Catalunya.  

 

Article 51. Avaluació permanent dels serveis públics 

4. Els usuaris tenen dret a ser consultats periòdica i reglamentàriament sobre el 

grau de satisfacció dels serveis públics i les activitats gestionades per 

l’Administració pública. 

5. L’Administració responsable del servei ha d’establir la periodicitat de la 

consulta, així com els indicadors aplicables a l’enquesta. Les consultes es 

realitzaran preferentment als usuaris del servei, sens perjudici que puguin 

tenir abast general en el cas dels serveis bàsics. 

6. El Portal de la Transparència serà l’instrument normalment utilitzat per fer 

l’enquesta i per rebre les opinions dels usuaris. A aquest efecte s’establirà una 

adreça electrònica específica, de la qual es donarà publicitat general i en els 

centres i espais on es presta el servei.  

 

Article 52. Dret a formular propostes i suggeriments 

7. Els ciutadans tenen dret a formular propostes d’actuació o millora i 

suggeriments en relació al funcionament dels serveis públics. 

8. Les propostes i els suggeriments es canalitzaran preferentment per mitjà del 

Portal de la Transparència amb el corresponent mecanisme d’interacció 

vinculat al catàleg dels serveis públics a què es refereix l’article 9.1, lletra e).  

9. L’Administració pública reconeixerà i donarà coneixement públic de les 

iniciatives ciutadanes l’aplicació de les quals comporti una millora dels serveis 

públics. 

 

Disposició addicional setena. Ampliació de les obligacions de transparència del 

Parlament i altres institucions 

Sens perjudici del que preveu l’article 3.5, les institucions i organismes que hi queden 

compresos, han de complir com a mínim, per mitjà del seus propis instruments de 
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publicitat i de manera adaptada a la seva pròpia naturalesa institucional, les obligacions de 

transparència a què es refereixen els articles 9.1, lletres a), b), c) i d); e) i f); 9.2; i 11.1.  

 


