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Informe resum 
 
Seguiment al·legacions 10/2018 
Esborrany de Reial Decret mitjançant el qual 

s’aprova el reglament de desenvolupament de la 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern 

 

  

1. AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

 

La Oficina Antifrau de Catalunya va presentar, a finals de maig de 2018, 

al·legacions a l’esborrany de Reial Decret mitjançant el qual s’aprova el 

reglament de desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (versió 6-2-2018). 

 

En base a les diferents al·legacions rebudes, al març de 2019 el Ministeri de 

referència va elaborar una segona versió de l’esborrany de Reial Decret 

mitjançant el qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (28-2-2019) i va obrir un nou tràmit d’informació 

pública en la que l’Oficina va tornar a participar. Conjuntament amb 

aquest segon text el Ministeri va publicar la Memòria d’anàlisis d’impacte 

normatiu, a la pàgina 82 de la qual valorava las al·legacions presentades 

per aquesta Oficina a finals de maig de 2018.    

 

En l’escrit d’al·legacions presentat por l’Oficina a maig de 2018 es feien 

constar 10 recomanacions al Projecte analitzat, les quals han tingut un 

60% d’acollida. 

  

De manera esquemàtica, las matèries respecte de les quals es formulaven 

al·legacions van ser les següents:  

— Precisió terminològica: distinció entre petició y sol·licitud 

— Termini per a resoldre  

Legislació i Assumptes Jurídics 
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— Actualització i publicitat de la informació 

— Moment de publicació de determinats documents 

— Presentació de la sol·licitud d’accés a la informació pública  

— Esmena i aclariments  

— Acció prèvia de reelaboració 

— Desconeixement de l’òrgan competent  

— Sol·licituds manifestament repetitives 

— Sol·licituds abusives  

2. INDICADORS 

 

A continuació, es relacionen els indicadors per matèries respecte dels quals 

l’Oficina ha presentat al·legacions, i es posen en relació amb el text 

definitivament aprovat.   

 

Indicadors  Disposicions Afectades 

Precisió terminològica   Tot el text  

Termini per a resoldre   Article 4.3 b)  

Actualització de la informació  Article 10.3 

Moment de publicació  Article 10.4 

Presentació de la sol·licitud   Article 16.4 

Esmena i aclariments   Article 17.2 

Acció de reelaboració  Article 21 

Desconeixement de l’òrgan  Article 22 

Sol·licituds repetitives  Article 23.2 

Sol·licituds abusives   Article 24 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  

 

Les al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Indicadors  Se han acceptat? 

Precisió terminològica   Sí 

Termini per a resoldre   Sí 

Actualització de la informació  Sí 

Moment de publicació  Sí 

Presentació de la sol·licitud   Sí 

Esmena i aclariments   No 

Acció de reelaboració  No 



 

 

Informe – Seguiment al·legacions 10/2018      3 

Desconeixement de l’òrgan  No 

Sol·licituds repetitives  No 

Sol·licituds abusives   Sí 

 

 

Percentatge d’acollida 
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