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1. Característiques generals del dret d’accés a la informació pública 
 

Elements definidors (article 2 LTAIPBG). Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, de Catalunya (LTAIPBG). 

Dret d’accés a la informació pública: dret subjectiu que es reconeix a les persones per 
a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per la 
Llei. 

Informació pública: la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el 
seu poder com a conseqüència de la seva activitat i de l’exercici de les seves funcions, 
inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix la 
Llei.  

Tota la informació a disposició de l’Administració és informació pública amb 
independència del seu origen. No comprèn només informació elaborada per 
l'Administració. L’exercici del dret d’accés versa sobre la informació existent.  
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1. Fonaments de la transparència i el dret d’accés a la informació pública 
 Necessitat de disposar d’una regulació de la transparència, l’accés a la informació i el 

bon govern com a eina per avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les 
administracions públiques. 

 El dret dels ciutadans al coneixement de la informació és un element fonamental 
del principi democràtic: instrument perquè els ciutadans puguin conèixer, jutjar i 
decidir en funció de la informació que reben: dret a saber.  
Una societat democràtica requereix que els ciutadans puguin conèixer com actuen 
els poders públics per poder: 
 Controlar-los i prevenir la corrupció; 
 Participar en la presa de decisions; 
 Detectar mals funcionaments i millorar l’eficàcia administrativa; 
 Enfortir la legitimitat democràtica i la confiança institucional; 
 Garantir la integritat dels servidors públics. 
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1. Subjectes actius 
- Les persones majors de 16 anys; no calen requisits de ciutadania, ni nacionalitat. 
- Les persones jurídiques legalment constituïdes, mitjançant llurs representants. 
 

També poden exercir-lo col·lectius o grups sense personalitat jurídica (per ex. grups 
municipals). Característiques:  
 No cal al·legar cap interès o dret; 
 No cal motivar; 
 No cal invocar cap norma.  
 

Tanmateix, res no impedeix al·legar drets o interessos, motivar les sol·licituds o invocar 
normes, elements que poden ser rellevants per les persones sol·licitants si el seu dret 
d’accés s’ha de ponderar amb drets o interessos de terceres persones afectades. 



1. Subjectes passius o obligats (art. 3 LTAIPBG)  
• Administració de la Generalitat i ens locals de Catalunya.  
• Organismes i ens públics, societats amb participació pública majoritària o vinculades, fundacions 

del sector públic i consorcis o altres formes associatives. 
Les administracions responsables del control de les activitats de les persones que:  
- exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que 

perceben fons públics; 
- exerceixen activitats qualificades serveis d’interès general o universal. 
Altres subjectes obligats: administracions independents, òrgans estatutaris, col·legis professionals 
(funcions administratives) i universitats.  
 

Definició àmplia del dret:  
— és un dret que pot exercir tota la ciutadania respecte les administracions, el seu sector públic i 

respecte la informació relativa a la prestació de serveis públics, l’exercici de funcions públiques o 
la percepció de fons públics per part de subjectes privats;  

— concepte ampli de la informació que pot ser objecte; coincident en termes generals amb el 
concepte de document públic de l’article 6 de la Llei d’arxius i gestió de documents, encara més 
ampli i que s’estén també a la documentació que fa referència a funcions públiques.  

 



 

2. Limitacions al dret d’accés a la informació pública  

Principis generals que regeixen les restriccions al dret d’accés (article 20 LTAIBG) 

— Limitacions establertes per llei. El dret d’accés a la informació pública només 
pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis. 

— Aplicació de les limitacions. Les limitacions s’han d’aplicar d’acord amb llur 
finalitat, tenint en compte les circumstàncies del cas, s’han d’interpretar sempre 
restrictivament i no es poden aplicar per analogia. 

— Motivació i ponderació. L’aplicació de límits s’ha de motivar i raonar les causes 
que en motiven l’aplicació. Ponderació.  

— Accés parcial. Si cal aplicar límits, només s’apliquen a la part d’informació 
afectada, de manera que s’ha d’autoritzar l’accés a la resta de dades (art. 25 
LTAIPBG). 
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2. L’existència de la informació com a pressupòsit del dret d’accés 

• L'existència de la informació pública com a pressupòsit per a l’exercici del dret 
d’accés, és la conditio sine qua non per a l’exercici del dret reconegut.  

• Destrucció de la documentació és un sacrifici per al dret d’accés perquè 
impossibilita el seu exercici.  

• L’eliminació de la documentació és per tant, la primera i més essencial restricció 
al dret d’accés, en la mesura que si la informació ha estat destruïda aquesta 
no pot ser objecte d’aprehensió, de coneixement.  

• I totes les restriccions, talment els límits i les causes d’inadmissió han de ser 
interpretades restrictivament d’acord amb els principis generals enumerats.  

• L’existència de la documentació o de la informació és l’element habilitant 
per a l’exercici del dret a la informació pública.  

 

 

 

9 



3. Conservació dels documents públics  
— Garantia del procediment i de l’actuació pública. La producció i la conservació 

de la documentació de les administracions públiques i dels poders públics és una 
garantia del procediment administratiu i de la normativa reguladora, en primer 
terme envers l’afectat i els tercers.  

— Conservació en atenció al valor històric, cultural o informatiu de la 
documentació d’acord amb la normativa d’arxius. La normativa d’arxiu i 
conservació documental té com a objecte impulsar la gestió i garantir la 
preservació de la documentació per posar-la al servei dels interessos generals.  
Per aquest motiu, la documentació administrativa es troba, en fase activa i 
semiactiva, quan encara s’està tramitant o està dins els terminis de 
responsabilitat o de subjecció al compliment de les obligacions establertes  
I es troba en fase inactiva o històrica que es defineix com aquella en què un 
cop conclosa la vigència administrativa immediata, posseeix valors 
primordialment de caràcter cultural o informatiu.  
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3. Conservació dels documents públics  

— Garantia per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública. El 
reconeixement per part de la LTAIPBG del dret d’accés a la informació pública 
com un veritable dret a saber de la ciutadania i com a eix fonamental per a la 
regeneració democràtica i per al control de l’activitat dels poders públics, atorga 
un nou valor a la documentació pública: el valor jurídic de servir de base per a 
l’exercici del dret d’accés i el valor informatiu a tota la ciutadania que vol exercir-
lo.  

Cal doncs atendre a aquest valor jurídic i informatiu de la informació com 
a base per a l’exercici del dret d’accés en la determinació de la 
conservació dels documents públics.  
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4. Destrucció i eliminació de la informació pública 

L’eliminació conforme la normativa d’arxius i gestió de documents 

L’acord relatiu a la destrucció total o parcial de la documentació incideix directament en 
el dret d’accés en tant que resulta impeditiu de l’exercici material del dret d’accés a 
aquella informació que s’ha acordat suprimir.  

• Article 9 de la Llei 10/2001. Avaluació. Estableix que un cop concloses la fase 
activa i semiactiva s’ha d'aplicar la normativa d’avaluació, en base la qual es  
determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé 
l’eliminació dels documents. Cap document públic no pot ser eliminat si no se 
segueixen la normativa i el procediment establerts. Definició coincident l’article 
2.b) Decret sobre l’accés, avaluació i tria de documents (DAATD).   

• L’eliminació, article 2.d) DAATD, és “la destrucció o supressió d’informació o 
documents per qualsevol sistema que impossibiliti la seva recuperació o 
posterior accés i utilització”.  

Indispensable conciliació entre la normativa d’arxius i gestió documental i la 
LTAIPBG, en tant que la destrucció o eliminació és impeditiva del dret d’accés.  12 



4. Destrucció i eliminació de la informació pública 

La cancel·lació de les dades de caràcter personal  

El principi de qualitat de les dades, article 4 LOPD, estableix que les dades de caràcter 
personal han de ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents 
per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. No han de ser 
conservades de manera que permetin identificar l'interessat durant un període superior 
al necessari per a les finalitats d'acord amb les quals hagin estat recollides o 
registrades. 

• Article 33 Reglament de desplegament LOPD preveu que la cancel·lació no 
pertoca quan les dades de caràcter personal han de ser conservades durant els 
terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s'escau, les relacions 
contractuals entre la persona o l'entitat responsable del tractament i l'interessat que 
van justificar el tractament de les dades. I estableix que també es poden denegar 
els drets de rectificació o cancel·lació en els supòsits en què ho prevegi una 
llei (…). 

Indispensable conciliació entre la protecció de dades personals i la LTAIPBG, en 
tant que la cancel·lació pot ser impeditiva del dret d’accés.   13 



5. Ponderació 
De conformitat amb aquestes consideracions, l’eliminació de documentació pública haurà de ser 
objecte d’anàlisi de conformitat amb la normativa de transparència. Caldrà valorar:  

• Rellevància pública de la informació. Es podrà eliminar o suprimir si es pot establir que està 
mancada manifestament de rellevància pública, de manera que no es vegi impossibilitat l’accés 
a informació que pot tenir interès polític, jurídic o senzillament d’anàlisi i control de l’actuació de 
les administracions públiques. Tenir en compte la rellevància de present i de futur.  

• Traçabilitat de la informació. Es podrà eliminar o destruir documentació si està duplicada en 
els casos que estigui recollida en altres suports. Si no està duplicada, es garanteix l’accés 
en una altre suport o s’acredita la manca de significació, la normativa de transparència no 
permet la destrucció documental ja que impedeix el coneixement d’una informació, que 
justament és el dret que tutela aquesta recent normativa.  

Interpretació restrictiva de la destrucció total de la informació, en la mesura que és una 
limitació al dret d’accés i per tant, afectada pels principis generals d’interpretació de les restriccions 
al dret: justificació, motivació, restricció, prohibició analogia i anàlisi cas per cas. Ponderació. 
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5. Ponderació 
Si la informació que és objecte d’anàlisi conté dades de caràcter personals 
 Previsions que regeixen la relació entre la protecció de dades i l’accés a la informació pública. 

Ponderació. Article 23 i 24 LTAIBG. El legislador ja ha establert la relació entre la LTAIPBG i la 
LOPD.  

Regles generals 
- Prevalença de la protecció de dades personals quan les que són objecte del dret d’accés són 

especialment protegides (art. 23 LTAIPBG). 
- Prevalença del dret d’accés quan les dades personals són merament identificatives i la informació 

sol·licitada està directament amb relació amb el funcionament de l’Administració (art. 24.1 
LTAIPBG). 

- Ponderació entre els interessos en joc la resta de casos, que són els de dades protegides a nivell 
mig (art. 24.2 LTAIPBG) tenint en compte les circumstàncies:  

• El temps transcorregut; 
• La finalitat de l’accés, especialment si és històrica estadística o científica i les garanties que 

s’ofereixin; 
• Si es tracta de dades relatives a menors o poden afectar la seguretat de les persones. 
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5. Ponderació 
Establerta la concurrència de límits al dret d’accés la seva eficàcia per impedir o limitar el dret 
d’accés dependrà del que resulti de la ponderació entre ambdós drets o interessos jurídics: 
 Ha d’atendre les circumstàncies del cas, especialment la concurrència d’un interès superior a 

favor de l’accés (20.2, 22.1 LTAIPBG). 
 Ha de valorar la finalitat dels límits (20.2 LTAIPBG) i també la de l’accés. 
 Ha d’aplicar els límits restrictivament (20.2 LTAIPBG). Discutible si consisteixen en dades 

personals. 
 Ha de motivar el límit que s’aplica i fonamentar les raons de la seva aplicació (20.3 LTAIPBG). 
 Ha de respectar els principis d’igualtat i d’interdicció de l’arbitrarietat. 
 Els límits han de ser proporcionals a l’objecte i a la finalitat de la protecció que els justifica (22.1 

LTAIPBG). 
Anàlisi ponderat: 
 Interès públic en l’accés: control polític, control recursos públics, interès privat en un 

procediment competitiu, etc. 
 Dany que produiria l’accés: naturalesa del dany, perjudici específic i efectivitat del dany.  
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5. Ponderació  
 

Test del dany o perjudici efectiu. Caldrà analitzar si la conservació de la informació 
pública perjudica efectivament un límit protegit. Acreditació i motivació.  
 

Necessitat o idoneïtat de la informació demanada. Anàlisi de la idoneïtat de la 
informació que es vol conservar i finalitat que s’ha d’atendre, per exemple si aquesta 
és controlar la gestió econòmica de determinats fons o documentar una prestació 
pública determinada.  
 

La ponderació pròpiament dita entre els drets i interessos en joc. Circumstàncies 
del cas. Proporcionalitat. Gradació o jerarquia entre els drets i interessos afectats. 
Especial vigor del dret d’accés quan és acompanyat d’altres drets o interessos.  En tot 
cas, en la ponderació sempre hi ha sacrifici per a un dret o interès.  
 

Tècniques per resoldre la ponderació: 
- L’accés parcial: anonimització o informació parcial; 
- Limitacions en la forma d’accés: només consulta, sense còpia; 
- Altres condicionants com pot ser impedir la difusió de la informació.  17 



6. Conclusions 
En la funció d’avaluació de la documentació pública que quan es determini el valor de 
la informació s’incorpori l’exercici del dret d’accés com a valor jurídic i informatiu de la 
documentació pública.  
Caldrà preguntar-nos si la informació:   
— És rellevant des del punt de vista de la transparència per al coneixement, la 

participació, el control o l’escrutini de l’actuació dels poders públics;  
— Està garantida la seva traçabilitat perquè està recollida, incorporada o transferida 

a un altre format o continguda en una altra sèrie documental.  
Si conté dades de caràcter personal aplicar les regles de ponderació d’acord amb les 
previsions del legislador relatives a les dades sensibles, les identificatives i les que han 
de ser objecte de ponderació raonada de l’interès públic en la conservació i el possible 
accés a aquesta informació i els drets de les persones afectades, les dades dels quals 
consten a la informació objecte de conservació.  
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