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Sr. Jordi Foz i Dalmau 

Secretari de Transparència i Govern Obert 

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència   

 

Carrer de la Pietat, 2 (Cases dels Canonges) 

08002  Barcelona 

 

 

 

Senyor, 

 

D’acord amb l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim interior de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya, a proposta de la Direcció de Prevenció de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant OAC), us faig arribar les 

següents al·legacions en relació amb la tercera versió del Projecte del 

Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern (en 

endavant RLTAIPBG o projecte de reglament): 

 

 

La Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció 

Exterior, Relacions Institucionals i Transparència està tramitant el Projecte 

del Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de 

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

 

En aquest marc, s’ha sotmès el text a un tràmit d’audiència de l’OAC, a 

través de la comunicació rebuda el dia 2 d’octubre 2019, amb registre 

d’entrada E/000013-2019. 

 

Cal recordar que l’OAC té una vinculació especial en matèria de 

transparència, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant 

LTAIPBG), en la mesura que l’article 75.1 ens atribueix la missió de vetllar 

pel compliment de les obligacions i els drets que estableix, d’acord amb les 

funcions que tenim atribuïdes. 

 

1. Consideracions prèvies 

Les observacions i els suggeriments de l’OAC al text proposat s’emeten a 

l’empara dels articles 1 i 3 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
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l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant LOAC), així com de l’article 

13.2 d) de les NARI.  

 

Les nostres al·legacions constitueixen essencialment observacions de 

caràcter tècnic i reflexions sobre algunes previsions de la norma que, al 

nostre judici, podrien no resultar suficientment clares. I tot això amb la 

voluntat de prestar servei al Departament d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència en aquest tràmit d’informació pública sobre 

una norma que, com recorda el preàmbul del text projectat, té com a 

finalitat garantir una implementació de la Llei més homogènia, efectiva i 

exhaustiva, clarificar conceptes jurídics indeterminats i resoldre dubtes 

interpretatius aprofitant la valuosa experiència adquirida per les 

administracions públiques de Catalunya. 

 

En línia amb la consideració anterior cal recordar que la necessitat d’un 

desenvolupament reglamentari de la LTAIPBG deriva de diversos 

preceptes de la mateixa LTAIPBG, especialment de la disposició final 

tercera; que l’OAC ha identificat aquest desplegament normatiu com un 

element imprescindible per aclarir i concretar l’abast de determinades 

obligacions legals (Informe de seguiment dels treballs de la Comissió 

d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració 

Democràtica (CEMCORD) del Parlament de Catalunya, 2017; Informe de 

seguiment dels treballs de la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió 

Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (CIFEF) del Parlament de 

Catalunya, 2015; entre d’altres); i que altres institucions també han 

advertit de la importància d’aquesta tasca (per exemple Informes del 

Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i bon 

govern dels anys 2018 i 2019).        

 

2. Àmbit d’aplicació 

L’article 2 del projecte de reglament defineix l’àmbit d’aplicació de la 

norma. La tercera versió d’aquest precepte recull, en part, les 

recomanacions formulades el 18 d’octubre de 2018 per l’OAC en relació 

amb la primera versió del projecte de reglament.  

 

Des l’Oficina volem posar en valor l’esforç fet per integrar les nostres 

apreciacions. No obstant això, considerem necessari continuar reflexionant 

sobre la millor manera de desenvolupar, de la forma més acurada i 

entenedora possible, l’àmbit d’aplicació de la norma, sempre tenint en 

compte el redactat de l’article 3 de la LTAIPBG.      

 

En connexió amb aquest tema, caldria 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. Se’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 
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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. 

 

3. Publicitat activa 

El títol II del projecte de reglament es dedica a la publicitat activa. En 

aquest punt destaca l’ampliació de continguts que articula el nou text. Ara 

bé, per tal d’acabar de perfilar aquestes disposicions, des de l’OAC 

voldríem fer diversos suggeriments. 

 

Des d’un punt de vista general, constatem que, quant a la sistemàtica en la 

determinació de les obligacions de publicitat activa dels diferents ens 

públics, s’ha optat per exposar de manera diferenciada les obligacions que 

corresponen als diferents ens i, concretament, distingir les obligacions de 

l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, de les 

dels ens locals i el seu sector públic.  

 

Observem que de vegades les previsions són absolutament idèntiques, 

però d’altres hi ha divergències. En alguns casos es poden generar dubtes 

sobre si aquestes distincions responen a una voluntat conscient o no, i fins 

i tot si s’eximeix d’algunes obligacions de publicitat activa el món local; en 

tot cas, a priori no semblaria evident la justificació de la diferència de 

l’abast de les obligacions corresponents. 

 

Suggerim, doncs, que es revisin detingudament les previsions sobre 

publicitat activa referides als ens locals i el seu sector públic, posant-les en 

comparació amb las dedicades a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

A tall d’exemple podem citar l’article 27.2 del reglament projectat que, en 

relació amb els ens i el sector públic locals preveu:  

 

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

convocatòria, les bases, els anuncis oficials, el llistat d’admesos i exclosos 

en cada prova o exercici del procés i la identificació de la persona 

seleccionada mitjançant el nom i cognoms i la clau, el codi o qualsevol 

altre mitjà emprat durant el procés, de conformitat amb la normativa de 

protecció de dades.” 

 

Aquest redactat contrasta amb l’article 13.3 del text proposat, el qual, en 

referència a l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector 

públic, determina: 

 

“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 
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finalment seleccionada, amb inclusió, en aquest darrer cas, de quatre 

números del document nacional d’identitat o document equivalent.” 

 

També destaquen els articles dedicats a la contractació pública (33 en 

comparació amb el 20), la gestió del patrimoni (32 en comparació amb el 

18), o les subvencions (36 en comparació amb el 23), entre d’altres.  

 

3.1. Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic 

Pel que fa el desenvolupament de les obligacions en matèria de publicitat 

activa previstes per a la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic 

(capítol I, del títol II del projecte de reglament), s’articulen les observacions 

següents: 

 

- En primer lloc, l’article 13.3 del projecte de reglament, a què ja ens hem 

referit abans, exigeix (a efectes de publicitat activa) la constància de 

quatre números del document nacional d’identitat o document 

equivalent de la persona finalment seleccionada. 

 

Entenem que la voluntat d’aquest precepte és traslladar a la norma 

projectada les previsions de la disposició addicional setena de la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals.  

 

No obstant això, cal fer notar que la previsió de la Llei orgànica ho és als 

efectes de la notificació d’actes administratius, com indica de manera 

clara el títol de la disposició (“Identificación de los interesados en las 

notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos 

administrativos"). 

 

Tot i que ens remetem al criteri que pugui tenir en aquest punt 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, hem de manifestar els 

nostres dubtes sobre el fet que la constància d’aquesta dada esdevingui 

necessària als efectes de publicitat activa i en el marc de la normativa 

sobre transparència, que és al que es refereix el projecte de reglament 

que ara ens ocupa.  

 

- En segon lloc, l’article 14.6 a) del projecte de reglament regula les 

agendes dels alts càrrecs i el personal directiu i determina que s’han de 

fer públiques les agendes 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 reguladora dels grups d’interès. 

 

Des de l’OAC venim manifestant 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 
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en el concepte de grup d’interès), i fins i tot amb persones físiques, sens 

perjudici d’anonimitzacions en el cas que sigui escaient.  

 

- En tercer lloc, en relació amb una altra àrea que es podria qualificar 

d’“àrea de risc” en termes de prevenció de la corrupció, el mateix article 

14.6 b) determina que s’han de fer públiques les informacions relatives a: 

“Els obsequis percebuts i invitacions a esdeveniments, viatges, 

desplaçaments i allotjaments d’acord amb el que estableixi el Codi de 

conducta aplicable als alts càrrecs i al personal directiu del sector 

públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 

 

Des del nostre punt de vista, pel que fa a aquesta matèria 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. 

 

- En quart lloc, aconsellem ampliar les previsions de l’article 15.4 del 

projecte de reglament. Aquest precepte 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.  

 

Des de la nostra òptica també caldria incloure en aquest precepte 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). Així mateix, 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. 

 

- En cinquè lloc, recomanem que, mitjançant una modificació de l’article 

20 del text projectat, 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. 

 

Atesa la transcendència de les funcions que la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, atribueix a aquesta figura, 

l’ampliació de les obligacions de transparència en aquest sentit 

contribuiria a reduir les oportunitats de riscos per a la integritat en la 

fase d’execució del contracte1.  

 

                                                 
1 En relació amb aquest assumpte volem recordar que des de l’OAC hem analitzat els riscos 

d’irregularitat, frau o corrupció que afecten a les diferents fases de la vida dels contractes 

als documents publicats en el marc del projecte “Riscos per la integritat en la contractació 

pública” i disponibles a la nostra pàgina web. També podria ser d’interès el document 

“Opinions expertes 4: factors normatius que incrementen la probabilitat dels riscos per a la 

integritat en la contractació pública” relacionat amb aquestes qüestions. 
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- Per últim suggerim que es revisin les previsions de l’article 24.2 del 

projecte de reglament, 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.  

 

Al nostre entendre cal valorar la conveniència de mantenir la referència 

a “l’estimació total de les sol·licituds”; si l’estimació és parcial també 

s’hauria d’entendre que es tracta d’informació subjecta a publicitat 

activa. També podria resultar confusa la referència al “mateix assumpte 

o matèria”, en tant que el concepte “matèria” és un concepte jurídic 

dotat d’un alt grau d’indeterminació en aquest context. 

 

3.2. Ens locals i sector públic local 

Pel que fa el capítol II del títol II del projecte de reglament, tot i que 

considerem que s’ha fet un esforç important en aquest sentit, convidem a 

reflexionar sobre la possibilitat d’ampliar encara més les obligacions dels 

ens locals en matèria de publicitat activa, per incloure-hi altres 

informacions d’interès general per a la ciutadania que es poden fer 

públiques de manera proactiva.  

 

En línia al que recomana l’OAC quan informa projectes de disposicions 

locals en aquesta matèria, entenem que aquesta ampliació és factible 

mitjançant previsions en relació amb: 

 

- 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. És igualment important 

que es publiciti l’argumentari i els debats previs per tal de garantir la 

traçabilitat del procés decisori i les raons que li són subjacents.  

- 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. 

- la publicació del responsable del contracte, en concordança amb els 

articles del projecte de reglament dedicats a l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya.  

- la publicació de les dotacions econòmiques dels grups municipals. Atès 

que la LTAIPBG 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.  

És pertinent recordar que, en diverses ocasions, la Comissió de Garantia 

del Dret d’Accés a la Informació Pública (en endavant GAIP) ha 

determinat que les aportacions econòmiques als grups municipals s’han 
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d’entendre sotmeses al règim de publicitat activa previst per l’article 15 

de la LTAIPBG per a les subvencions i els ajuts atorgats pels poders 

públics. Entre d’altres es poden destacar les resolucions 6/2018, de 22 

de gener; 22/2018, de 7 de febrer; i 210/2017, de 27 de juny. 

- 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. 

4. Accés a la informació 

Pel que fa al dret d’accés a la informació pública, regulat al títol III del 

projecte de reglament, hem de reiterar algunes de les nostres al·legacions 

en relació amb les causes d’inadmissió i els límits del dret d’accés a la 

informació pública, atesa la transcendència pràctica que poden tenir sobre 

l’exercici d’aquest dret. 

 

4.1 Causes d’inadmissió 

Com a consideració general hem de constatar que les causes d’inadmissió 

impliquen limitació al dret d’accés a la informació pública. 

Consegüentment una norma de rang reglamentari no les pot ampliar ni fer-

ne una interpretació extensiva o analògica en relació amb el que preveu la 

LTAIPBG.  

 

El Tribunal Suprem (Sentència 1547/2017, de 16 d’octubre, de la Secció 3a 

de la Sala Contenciosa Administrativa) també ha advertit que les causes 

d’inadmissió i els límits del dret a la informació pública s’han d’interpretar 

de manera restrictiva i l’administració ha de justificar la seva concurrència 

de manera clara i suficient.    

 

Per tant, hem d’insistir en les recomanacions que en el seu dia vam 

formular en relació amb l’article 51.1 del projecte de reglament. Al nostre 

entendre el fet que els documents es trobin en diferents expedients, fonts 

d’informació, bases de dades o arxius no és “per se” determinant de 

l’existència d’una tasca complexa d’elaboració o reelaboració.  

 

En aquest sentit, la GAIP ha reiterat la necessitat de motivar raonadament 

les causes que determinen que l’obtenció d’informació comporta una tasca 

complexa d’elaboració o reelaboració. Aquesta motivació no es pot basar 

només en l’existència d’una tasca d’elaboració, reelaboració o tractament 

sinó que ha de detallar per què aquesta tasca és desproporcionada o 

excessiva, tenint en compte que es duu a terme amb personal de 

l’administració. Aquest òrgan ha manifestat en diverses ocasions que la 

necessitat d’indagar en un nombre elevat d’expedients no prova, per si 

sola, la complexitat de la tasca d’elaboració. Així mateix, la GAIP ha admès 

que el dret d’accés a la informació empara una certa tasca d’elaboració 

per part de l’administració a partir de les dades públiques de què disposa, 

la qual cosa es fonamenta en el fet que la LTAIPB supera i desborda 

l’àmbit del dret d’accés reconegut per les lleis de procediment 

administratiu vinculat a l’expedient administratiu. A tall d’exemple es 
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poden consultar les resolucions 196/2017, 336/207, 91/2018, i 102/2018, 

entre d’altres.   

 

En conseqüència aquesta previsió ens segueix plantejant dubtes, sense 

que, des del nostre punt de vista, la incorporació de la lletra a) a l’apartat 1 

de l’article 51 ofereixi una major seguretat jurídica en aquest sentit, ans al 

contrari.   

 

Una altra al·legació que considerem que cal mantenir és la referida a 

l’article 51.2 del projecte de reglament. Si bé les hores de treball o els 

recursos personals que l’administració hauria de destinar a atendre la 

sol·licitud d’accés poden ser indicadors de la complexitat de la tasca 

d’elaboració o reelaboració, el compliment de les obligacions legals per 

part de l’administració no pot estar condicionat pels mitjans humans o 

materials amb què aquesta ha decidit dotar la unitat corresponent. És per 

això que aconsellem revisar el redactat de l’article de referència, de 

manera que no pugui emparar que la complexitat de la tasca d’elaboració 

vingui determinada pels mitjans disponibles a la unitat administrativa 

corresponent. 

 

4.2 Altres consideracions  

D’altra banda, després d’una anàlisi detallada del reglament projectat, ens 

agradaria fer altres apreciacions. 

 

En primer lloc, recomanem revisar l’article 53.2 del projecte de reglament, 

dedicat a les causes d’inadmissió, específicament tenint en compte les 

previsions de la LTAIPBG, 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. Atesa la previsió legal podria no 

restar justificada la limitació de l’incís final de l’apartat (el concepte legal 

de subjectes obligats és el de l’art. 2 h) de la Llei). 

 

En segon lloc, l’article 54.7 estableix que s’entén que afavoreix la 

segregació escolar l’accés a la informació relativa al “procés d’admissió de 

l’alumnat”. Entenem que aquesta previsió és excessivament genèrica. Seria 

convenient revisar la totalitat de la previsió, que també pot ser confusa en 

altres punts. 

 

En tercer lloc, observem una possible inadequació de l’article 56 del 

projecte de reglament a la LTAIPBG i, en concret, a l’article 32. Aquest 

precepte de la LTAIPBG regula la competència per resoldre les sol·licituds 

d’accés a la informació pública, i en els apartats a) i b) determina que la 

competència per resoldre les sol·licituds d’accés a la informació pública 

correspon a l’òrgan o unitat que determinin les normes reguladores de 

l’organització administrativa.  
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En aquest context l’article 56.1 del decret projectat estableix que 

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. Les instruccions o circulars internes no tenen el rang normatiu que 

exigeix l’art. 32 de la LTAIPBG.   

 

D’altra banda, quant a la determinació del dies a quo que fa l’article 56.2 

del projecte de reglament, entenem que la previsió reglamentària és 

correcta ja que s’adequa a les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en 

endavant LPAC) sobre el còmput dels terminis per dictar i notificar les 

resolucions dels procediments administratius; no podem deixar de 

constatar que divergeix, però, de les previsions de la LTAIPBG, que 

estableix que les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de 

resoldre en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció 

de la sol·licitud (article 33). 

 

En cinquè lloc, la redacció de l’art. 56.4 del reglament projectat 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.  

 

Finalment, suggerim revisar el segon paràgraf de l’article 56.5 del projecte 

de reglament, que determina el següent:  

 

“En els casos en què, un cop produït el silenci, es comprovi la concurrència 

d’algun dels límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre i es 

conclogui la prevalença de l’interès o del bé jurídic protegit pel límit 

aplicable, per sobre del dret d’accés a informació pública [...] 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.” 

 

En relació amb això cal tenir en compte que l’art. 35.2 de la LTAIPBG 

estableix textualment 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.  

 

Per tant, s’hauria de valorar si en cas que concorri un límit i prevalgui 

l’interès o el bé jurídic protegit pel límit aplicable per sobre del dret d’accés 

a la informació pública es pot considerar produït silenci administratiu 

positiu o si, en realitat, en aquests casos el silenci administratiu produït és 

de caràcter negatiu. En aquest segon cas, si el silenci és negatiu (com al 
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nostre entendre es desprèn de la Llei), no cal tramitar el procediment de 

revisió a què fa referència l’article transcrit2. 

 

5. Protecció de les persones sol·licitants d’accés a la informació 

Abans de finalitzar aquestes consideracions voldríem fer una referència al 

contingut de l’article 48 del projecte de reglament. 

 

En relació amb les sol·licituds d’accés als documents públics l’article 4.2 

del Conveni del Consell d’Europa sobre Accés als Documents Públics, 

estableix que: “les parts poden atorgar als sol·licitants el dret a mantenir el 

seu anonimat, excepte que la identificació sigui essencial per processar la 

petició.”  

 

Així mateix, l’article 31.3 de la LTAIPBG, en relació amb la comunicació de 

la sol·licitud d’informació a terceres persones que puguin veure afectats els 

seus drets o interessos legítims, determina que: “el trasllat de la sol·licitud 

ha d’indicar els motius de la sol·licitud, si s’han expressat, però no és 

obligatori revelar la identitat del sol·licitant.” 

 

Considerem, doncs, que l’article 48 del projecte de reglament és una 

oportunitat per regular la protecció de la identitat dels sol·licitants d’accés 

a la informació, establint en quins supòsits es podria sol·licitar la protecció 

i quins dispositius de garantia s’activarien amb aquesta sol·licitud.  

 

Sens perjudici de la consideració anterior, com a mínim és recomanable 

regular la possibilitat que qui sol·licita accés a una informació pública es 

pugui oposar a la revelació de la seva identitat a terceres persones. També 

és essencial preveure la possibilitat que les persones que sol·liciten 

informació pública puguin desistir de la pretensió en el cas que per 

tramitar i resoldre la seva sol·licitud sigui absolutament imprescindible que 

la seva identitat quedi al descobert.   

 

En aquest context volem recordar que la denúncia d’alguna conducta 

irregular, fraudulenta, o corrupta sovint és simultània o immediatament 

posterior a una sol·licitud d’accés a la informació pública. És per això que, 

en aquests casos, adoptar garanties estrictes de confidencialitat i de 

protecció de les persones, contribueix a afavorir la revelació de situacions 

que, d’altra manera, continuarien ocultes, en moltes ocasions, per por a 

represàlies3. 

 

                                                 
2 Recordem també en aquest punt les previsions de la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, i les consideracions de la recent Sentència del Tribunal Constitucional 

de 04.10.2018 (STC 104/2018).  
3 Aquesta mesura també s’alinearia amb les previsions de la Directiva del Parlament 

Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions 

del Dret de la Unió, que s’ha de publicar en breu en el Diari Oficial de la Unió Europea, la 

qual preveu l’obligació de configurar canals de denúncies tant en el sector públic com privat 

com a mitjà que ha de contribuir a desenvolupar una cultura de compliment i elevar els 

estàndards ètics de les organitzacions. 
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6. Qüestions de més detall 

A continuació i per concloure aquest escrit d’al·legacions, indiquem 

algunes qüestions de detall: 

 

1. L’article 7.3 fa referència a determinades persones obligades a 

subministrar informació a les administracions responsables. Del 

precepte citat semblaria que, en defecte de previsió en el títol jurídic, 

l’obligació de subministrar informació restaria diferida al requeriment 

exprés de l’Administració o entitat del sector públic amb la qual es 

relaciona o vincula. De ser aquesta la voluntat de l’article analitzat, 

caldria valorar si aquesta previsió respecta les exigències de la 

LTAIPBG.  

2. L’article 13.2 i altres preceptes del projecte de reglament utilitzen 

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”. 

3. L’article 13.3 diferencia els procediments de promoció interna (lletra b), 

que són procediments d’accés, dels procediments d’accés (lletra a), i fa 

una referència a “beques i ajuts per prestar serveis” que podria no ser 

suficientment clara.  

4. L’article 15.3 estableix que:  

“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 el seu 

aprofitament privatiu, delimiten els béns de domini públic respecte 

dels béns patrimonials o particulars, i els que suposen exclusió o 

restricció del seu ús o aprofitament privat, entre d’altres.”  

Al nostre entendre la redacció d’aquest precepte pot comportar 

problemes d’interpretació, en la mesura que la regla general en relació 

amb els béns de domini públic és l’ús comú o general; semblaria 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. 

5. L’article 15.6 determina que:  

“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, té atribuïdes expressament per l’ordenament 

jurídic funcions d’informe, assessorament, proposta o consulta, 

d’exercici preceptiu o facultatiu.”  

En aquest punt, es 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 (en endavant LRJSP), el qual concreta 
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el concepte d’autonomia, i distingeix entre autonomia orgànica i 

funcional. 

6. A l’article 18.1 sembla que hi ha algun error, en concret pel que fa 

referència a l’ús de l’expressió: “amb indicació del tipus de dret de la 

seva titularitat sobre el bé”. 

7. L’apartat primer de l’article 26.4 estableix 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.” 

Volem recordar en aquest punt les previsions textuals de l’art. 5.1 de la 

LTAIPBG, que en aquest sentit estableixen: “La informació subjecta al 

règim de transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i 

els llocs webs dels subjectes obligats...”  

L’ús exclusiu d’una conjunció copulativa en aquesta oració sembla 

indicar que la LTAIPBG configura com a obligatòria la publicació de la 

informació subjecta al règim de transparència tant en les respectives 

seus electròniques, com en els llocs webs. 

8. El projecte de reglament fa contínues referències a la unitat 

d’informació o l’òrgan corresponent en la resta d’Administracions 

públiques. 

Aquesta expressió, que sembla que s’ha d’entendre en el context de 

l’article 63 del mateix projecte de decret, pot donar peu a confusió en 

els preceptes del projecte de reglament perquè les concretes previsions 

“resten desconnectades” de l’article 63 del projecte de reglament (el 

concepte “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. 

9. L’article 43.2 té una redacció que podria semblar poc clara. 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; 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”. 

10. L’article 48 s’hauria de revisar, en termes d’adequació a la legalitat, pel 

que fa a l’expressió següent:  

“Excepcionalment i de forma motivada, es pot substituir la notificació 

individual per una publicació en el taulell d’anuncis o per una 
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comunicació als representants dels col·lectius afectats, per al cas que 

les terceres persones afectades constitueixin un grup nombrós.”  

Al nostre judici 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.  

La publicació substitutiva de la notificació individual únicament pot 

operar en els casos previstos legalment.    

11. L’article 55, relatiu a la protecció de dades personals, determina en 

l’apartat 2 el següent:  

“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, referides a empleades i empleats públics, alts 

càrrecs i personal directiu del sector públic de les Administracions 

públiques.”  

Per a major seguretat jurídica seria convenient recollir expressament 

que quant al telèfon i les adreces de contacte es tracta de les 

professionals. 

12. D’altra banda, quant a la lletra a) de l’article 56.4, cal tenir en compte 

que, en aquest cas, a més de recursos (potestatiu de reposició / 

contenciós administratiu) contra la resolució s’hi pot interposar la 

reclamació a què fa referència el darrer paràgraf d’aquest apartat. 

13. En darrera instància únicament una observació sobre el contingut de 

l’article 57.5 del projecte de reglament. 

Aquest article estableix 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. 

En relació amb això cal constatar que l’article 48 de la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 

determina que l’expedient es reclama a l’òrgan autor de la disposició o 
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acte impugnat o a qui s’imputi la inactivitat o via de fet; quant a les 

mesures cautelars, l’audiència prevista per l’article 131 se sol fer amb 

l’òrgan autor de l’activitat impugnada en el cas que la mesura cautelar 

es demani en el mateix escrit d’interposició de recurs. 

Aquestes previsions determinen 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 (en el cas 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els diferents 

departaments de la Generalitat són els que comuniquen al Gabinet 

Jurídic la interposició del recurs contenciós administratiu perquè s’hi 

personi en el recurs l’Advocacia de la Generalitat). 
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