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Transparència	i	accés	a	la	informació	pública:	
què	està	en	joc?		

 

Introducció 

Un dels valors clau en què es fonamenta la bona governança és la confiança de la ciutadania, perquè 

la  fortalesa de  les  institucions  i del propi  sistema depèn, en gran mesura, de  la confiança que  s’hi 

diposita.  La  desconfiança,  però,  s’alimenta  de  fonts  molt  diverses  entre  elles,  de  la  manca  de 

transparència  (opacitat)  la  qual,  si  busca  intencionadament  l’ocultació,  ha  de  ser  considerada 

mentida. 

La transparència s’ha revelat —com ho demostra  l’experiència dels països més afavorits del nostre 

entorn— com a eina eficaç per governar amb eficiència, amb imparcialitat i en absència de corrupció. 

El que hi ha en joc, fonament substantiu de la transparència, és el «dret a saber». 

 

Punt de partida. On ens trobem? 

Venim  d’una  llarga  tradició  de  «secretisme»  en  el  funcionament  de  les  nostres  institucions  que 

s’inicia  ja  amb  la  Llei  de  secrets  oficials  de  1968,  i  continua  arrelada  en  el  règim  jurídic  de  les 

administracions públiques (art. 37 Llei 30/1992, en desenvolupament art. 105 b) de la Constitució o 

bé en la normativa de funció pública que estableix el deure estatutari de confidencialitat i discreció. 

És cert que en els darrers anys s’han produït certs avenços en la normativa sectorial, per exemple en 

matèria d’arxius i documents (Llei 10/2001, de 13 de juliol), accés a la informació en matèria de medi 

ambient (Llei 27/2006, de 18 de juliol) o bé quant a l’accés electrònic als serveis públics (Llei 11/2007, 

de 22 de juny).  

Tanmateix, el canvi cap a una veritable cultura administrativa de la transparència continua essent un 

assignatura pendent1. La realitat està plena de casos: des de la manca de publicitat del molts acords 

de govern, fins a les dificultats per accedir al text de disposicions generals inicialment aprovades pels 

Ajuntaments  i en  tràmit d’informació pública, passant pel  cas paradoxal de  la  consulta pública en 

l’Avantprojecte de Llei estatal de transparència, accés a la informació publica i bon govern. 

En  l’àmbit  específic  de  la  contractació  del  sector  públic,  trobem  exemples  en  la  reiteració  de  les 

deficiències comprovades pel Tribunal de Comptes o bé  la no previsió expressa de publicitat de  les 

resolucions en el decret que regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 

 

                                                            
1 Vegeu el Baròmetre d’Opinió del CEO 2012 o bé l’informe extraordinari de 2012 del Síndic de Greuges. 
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Canvi de rumb 

Dotar‐nos d’unes noves  regles del  joc —d’un nou  règim normatiu—  esdevé  ara  ja una necessitat 

inajornable  per  als  nostres  legisladors,  cosa  que  explica  que  en  els  darrers  temps  hi  hagi  hagut 

iniciatives  per  regular  la  matèria  tant  a  nivell  estatal  com  autonòmic  (Navarra,  Extremadura, 

Catalunya).  

Aquest impuls probablement no ha estat del tot vocacional sinó condicionat per: 

 La  gravetat  de  les  circumstàncies  conjunturals  actuals  de  crisi  i  multitud  de  casos  de 

corrupció.  No  és  gens  casual  que,  històricament,  els  grans  avenços  en  matèria  de 

transparència s’hagin produït precisament en temps de crisis o de grans escàndols. 

 El  context  jurídic  internacional,  atès  que  no  resistim  cap mena  de  comparació.  Imminent 

Conveni núm. 205 del Consell d’Europa sobre l’accés als documents públics (2009). 

 La pressió exercida per les ONG actives en matèria de dret d’accés a la informació pública.  

 

Prejudicis i paranys relacionats amb la transparència 

A què ha de fer front el legislador en regular aquesta matèria? Els prejudicis i paranys són diversos. 

Sota  l’apartat  de  prejudicis  fem  l’exercici  d’avançar‐nos  i  sortir  al  pas  dels  arguments  més 

comunament emprats per justificar la manca de transparència: 

 «El secret protegeix els funcionaris de pressions  indegudes.» Ans al contrari, és  l’opacitat  la 

millor aliada de la corrupció i de les males pràctiques. 

 «La transparència resulta molesta.» Error; més aviat té un positiu efecte disciplinador. 

 «La transparència comporta costos  inassumibles  i compromet  l’eficàcia de  l’Administració.» 

Fals;  l’accés  a  la  informació  pública  facilita  que  la  ciutadania  pugui  actuar  com  si  d’una 

auditora o interventora es tractés, cosa que redunda en una major eficiència en l’assignació 

de recursos públics. 

 «L’excés  d’informació  pot  confondre  a  destinataris  acrítics.»  Error;  s’ha  de  confiar  en  la 

maduresa de la ciutadania i no menystenir l’efecte pedagògic de la transparència en el sentit 

que la gent pugui comprendre millor com són de complexos el govern i la gestió públiques. 

 «El coneixement de  les retribucions que perceben els servidors públics pot posar en risc  la 

seva seguretat.»: Fals; cap experiència comparada avala aquest temor. 

 

Sota  l’apartat  de  paranys,  il∙lustrem  el  posicionament  de  l’Oficina  envers  alguns  dels  perills  de  la 

futura regulació que caldria evitar: 

 Risc de banalització de la idea de transparència. 

 Risc que només sigui considerada  informació  la continguda en documents materialitzats en 

un suport ja disponible pels poders públics. 

 La  protecció  de  les  dades  de  caràcter  personal  queda  garantida  amb  la  corresponent 

excepció legal i no pot ser emprada com a pretext per no satisfer d’altres interessos públics. 
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 Les  limitacions al dret d’accés han de tenir un abast  limitat en el temps (mentre subsisteixi 

l’interès públic que protegeix l’excepció) i no pretendre que ho són per sempre. 

 Considerar que només és possible el silenci negatiu. Un règim de silenci administratiu positiu 

és preferible en aquesta matèria i ja compta amb antecedents comparats. 

 La  normativa  d’arxius  i  documents  ha  de  ser  un  suport  instrumental  al  dret  d’accés  a  la 

informació, i no pas un condicionant del seu exercici. 

 Risc de què la remissió que la futura llei de transparència pugui fer a règims jurídics especials 

pugui acabar buidant‐la de contingut. La  llei d’accés a  la  informació ha de jugar el paper de 

norma transversal de mínims. 

 

Com s’arriba a la cultura de la transparència? 

D’entrada, i com a condició necessària, és indispensable una bona llei d’accés a la informació pública. 

Cap  norma,  però,  pot  per  si  sola  transformar  la  realitat;  per  això  calen més  eines. D’una  banda, 

tindran una gran importància els mecanismes de tutela del dret; és a dir, qui vetllarà per la correcta 

aplicació  de  la  nova  llei?  L’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  subratlla  la  transcendència  que  el 

mecanisme finalment triat és caracteritzi per la independència i l’especialització. D’altra banda, i tan 

important com els elements anteriors, caldrà dur a terme una tasca clau de conscienciació social  i, 

sobretot, la implicació de tots nosaltres, servidors públics, en la seva aplicació2. 

 

 

 

                                                            
2 Per  conèixer amb més profunditat el posicionament de  l’Oficina Antifrau de Catalunya podeu  consultar  l’informe Dret 
d’accés a la informació pública i transparència disponible a www. antifrau.cat. 


