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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern
Tram. 202-00056/10

Informe de la Ponència de la Comissió d’Afers 
Institucionals

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

La Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals, no-
menada el dia 19 de novembre de 2014 i integrada pels 
diputats Lluís M. Corominas i Díaz, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, que n’ha estat desig-
nat ponent relator; Gemma Calvet i Barot, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Juli Fernández Iruela, del Grup Parlamentari Socialis-
ta; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya; Joan Mena Arca, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Carina Mejías Sánchez, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i David Fernández i Ra-
mos, del Grup Mixt, de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 109.4 del Reglament del Parlament, s’ha 
reunit al Palau del Parlament els dies 28 de novembre 
i 5, 9 i 10 de desembre de 2014. Han assessorat la Po-
nència el lletrat Antoni Bayona i Rocamora i l’asses-
sora lingüística Marta Payà Canals, i l’ha assistida el 
gestor parlamentari Eduard Principal i Galí.

Després d’estudiar la Proposició de llei de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern i les 
esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 109.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la Po-
nència ha establert l’Informe següent: 

Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern

Tram. 202-00056/10

Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (76)

Es modifica l’incís següent al llarg de tot el text de la 
proposició de llei: 

«On diu: “els ciutadans”

Ha de dir: “totes les persones” al llarg de tot el text de 
la proposició de llei.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (77)

Es modifica l’incís següent al llarg de tot el text de la 
proposició de llei: 

«On diu: “Administració pública”

Ha de dir: “Subjectes obligats” al llarg de tot el text de 
la proposició de llei.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (78)

Es modifica l’incís següent al llarg de tot el text de la 
proposició de llei: 

«On diu: “Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública”

Ha de dir: “Oficina de Transparència i Antifrau de Ca-
talunya (OTAC)” al llarg de tot el text de la proposició 
de llei.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Es proposa la modificació de l’ordre dels Títols, de 
manera que el Títol V (Del bon govern) i el Títol VI 
(Del govern obert), siguin anteriors al Títols II (De la 
transparència), al Títol III (De la informació pública) i 
al Títol IV (Del Registre de grups d’interès).

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 1 i 2 
(veure predictamen).

Títol I. Disposicions generals

Text presentat 

Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta llei té per objecte: 

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pú-
blica.

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 
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al servei de l’Administració i les altres persones a les 
quals s’aplica aquesta llei.

d) Implementar el govern obert i fomentar la participa-
ció i la col·laboració ciutadanes.

e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per 
l’incompliment dels deures i les obligacions establerts 
per aquesta llei.

2. Les disposicions d’aquesta llei tenen per finalitat es-
tablir un sistema de relació entre els ciutadans i l’Ad-
ministració pública fonamentat en el coneixement de 
l’activitat pública, la incentivació de la participació 
ciutadana, la millora de la qualitat de la gestió admi-
nistrativa i la garantia del retiment de comptes i de la 
responsabilitat en la gestió pública.

Esmenes presentades

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta llei té per objecte: 

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pú-
blica.

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

c) Establir els principis i obligacions 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 perso-
nes a les quals s’aplica aquesta llei.

d) Implementar el govern obert i fomentar la participa-
ció i la col·laboració ciutadanes.

e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per 
l’incompliment dels deures i les obligacions establerts 
per aquesta llei.

2. Les disposicions d’aquesta llei tenen per finalitat es-
tablir un sistema de relació entre els ciutadans i l’Ad-
ministració pública fonamentat en el coneixement de 
l’activitat pública, la incentivació de la participació 
ciutadana, la millora de la qualitat de informació pú-
blica i de la gestió administrativa i la garantia del re-
timent de comptes i de la responsabilitat en la gestió 
pública.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta llei té per objecte: 

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pú-
blica.

b) Regular i garantir el dret d’accés dels ciutadans a la 
informació i documentació 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 participa-
ció i la col·laboració ciutadanes.

e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per 
l’incompliment dels deures i les obligacions establerts 
per aquesta llei.

2. Les disposicions d’aquesta llei tenen per finalitat es-
tablir un sistema de relació entre els ciutadans i l’Ad-
ministració pública fonamentat en el coneixement de 
l’activitat pública, la incentivació de la participació 
ciutadana, la millora de la qualitat de la informació 
pública i de la gestió administrativa i la garantia del 
retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió 
pública.»

Apartat 1

Lletra a

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

A l’article 1, apartat1, de tota la lletra a, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«a) L’objecte d’aquesta llei és regular i garantir el dret 
d’accés a la informació i documentació pública de to-
tes les persones com a part consubstancial i inherent 
del dret fonamental a la llibertat d’expressió tal com 
es recull en l’article 20 de la CE, i interpretat a la llum 
de l’article 10.2 de la mateixa CE i de l’article 4.1 de 
l’EAC.»

Lletra b

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

A l’article 1, apartat 1, de tota la lletra b, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«b) Regular i garantir la transparència dels subjectes 
obligats per aquesta llei.»
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9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista (1)

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer de 
l’article 1, amb la redacció següent: 

«Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta llei té per objecte: 

[...]

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

[...]»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Article 1, apartat 1, lletra b

«[...] l’activitat pública.

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

c) Establir els [...].»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP de Ciutadans (1)

1. Aquesta llei té per objecte: 

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pú-
blica.

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

Addició de noves lletres

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)

A l’article 1, apartat 1, d’una nova lletra b bis que resta 
redactat de la manera següent: 

«b bis) Regular i garantir de la manera més àmplia 
possible el dret d’accés de totes les persones a la infor-
mació pública.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP Socialista (2)

S’addiciona una nova lletra f a l’apartat primer de l’ar-
ticle 1, amb la redacció següent: 

«Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta llei té per objecte: 

[...]

f) Informació pública. Grau de coneixement constituït 
a partir de dades i documents, sigui quin sigui el seu 
formal o suport, que es troben en disposició d’algun 
dels subjectes descrits en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei i que hagin estat produïts o rebuts en l’exercici de 
les seves funcions.

[...]»

Apartat 2

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)

A l’article 1, apartat 2, d’un incís, que resta redactat de 
la manera següent: 

«1.2. Les disposicions d’aquesta llei [...] entre les per-
sones i els subjectes obligats fonamentat [...].»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP Socialista (3)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 1, 
amb la redacció següent: 

«Article 1. Objecte de la Llei

[...]

2. Les disposicions d’aquesta llei tenen per finalitat es-
tablir un sistema de relació entre els ciutadans i l’Ad-
ministració pública fonamentat en el coneixement de 
l’activitat pública, la incentivació de la participació 
ciutadana, la millora de la qualitat de la informació 
pública i de la gestió administrativa i la garantia del 
retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió 
pública.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«2. Les disposicions d’aquesta llei tenen per finalitat 
establir un sistema de relació entre els ciutadans i l’Ad-
ministració pública fonamentat en el coneixement de 
l’activitat pública, la incentivació de la participació 
ciutadana, la millora de la qualitat de la informació 
pública i de la gestió administrativa i la garantia del 
retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió 
pública.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes número 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 i 16 
(veure predictamen).

Text presentat

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 actua-
litzat, 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 in-
formació als ciutadans i facilitin la seva participació 
en els assumptes públics.

b) Dret d’accés a la informació pública: el dret subjec-
tiu que es reconeix als ciutadans per a sol·licitar i obte-
nir la informació pública en els termes i les condicions 
que regula aquesta llei.

c) Bon govern: els principis i les regles sobre la qua-
litat dels serveis i el funcionament de l’Administració 
pública i els principis ètics i les bones pràctiques d’ac-
tuació als quals 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, quali-
tat i equitat en el seu funcionament.

d) Govern obert: les mesures per a establir una rela-
ció i un diàleg permanent i bidireccional entre l’Ad-
ministració i els ciutadans amb relació a la definició 
i l’aplicació de les polítiques públiques i per a imple-
mentar i desenvolupar els instruments de participació i 
col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

e) Administració pública: les administracions públi-
ques, els organismes i els ens públics a què es refereix 
l’article 3.1 i 3.2.a i b, sens perjudici de l’aplicació de 
la Llei a les altres institucions i persones físiques i ju-
rídiques privades en els termes que estableix l’article 
3.2.e, 3.3 i 3.5.

Esmenes presentades

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

«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 actua-

litzat, la informació relativa als seus àmbits d’actuació, 
les seves obligacions, la seva informació i coneixement, 
mitjançant els instruments de difusió que permetin el 
més ampli i fàcil accés i la millor comprensió de la in-
formació als ciutadans i facilitin la seva participació 
en els assumptes públics.

b) Dret d’accés a la informació pública: el dret subjec-
tiu que es reconeix als ciutadans per a sol·licitar i obte-
nir la informació pública en els termes i les condicions 
que regula aquesta llei.

c) Bon govern: els principis i les obligacions sobre la 
qualitat dels serveis i el funcionament de l’Adminis-
tració pública i els principis ètics i les bones pràcti-
ques d’actuació als quals 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 pú-
blica, amb l’objectiu d’assolir la major transparència, 
qualitat i equitat en el seu funcionament.

d) Govern obert: les mesures per a establir una rela-
ció i un diàleg permanent i bidireccional entre l’Ad-
ministració i els ciutadans amb relació a la definició 
i l’aplicació de les polítiques públiques i per a imple-
mentar i desenvolupar els instruments de participació i 
col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

e) Administració pública: les administracions públi-
ques, els organismes i els ens públics, i els ens instru-
mentals del sector públic i entitats vinculades a què es 
refereix l’article 3.1 i 3.2.a i b, sens perjudici de l’apli-
cació de la Llei a les altres institucions i persones físi-
ques i jurídiques privades en els termes que estableix 
l’article 3.2.e, 3.3 i 3.5.

f) Informació pública. Grau de coneixement constituït 
a partir de dades i documents, sigui quin sigui el seu 
format o suport, que es troben en disposició d’algun 
dels subjectes descrits en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei i que han estat produïts o rebuts en l’exercici de les 
seves funcions.»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

«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 actua-
litzat, 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 in-
formació als ciutadans i facilitin la seva participació 
en els assumptes públics.

b) Dret d’accés a la informació pública: el dret subjec-
tiu que es reconeix als ciutadans per a sol·licitar i obte-
nir la informació pública en els termes i les condicions 
que regula aquesta llei.
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c) Bon govern: els principis i les regles sobre la qua-
litat dels serveis i el funcionament de l’Administració 
pública i els principis ètics i les bones pràctiques d’ac-
tuació als quals 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, quali-
tat i equitat en el seu funcionament.

d) Govern obert: les mesures per a establir una rela-
ció i un diàleg permanent i bidireccional entre l’Ad-
ministració i els ciutadans amb relació a la definició 
i l’aplicació de les polítiques públiques i per a imple-
mentar i desenvolupar els instruments de participació i 
col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

e) Administració pública: les administracions públi-
ques, els organismes i els ens públics a què es refereix 
l’article 3.1 i 3.2.a i b, sens perjudici de l’aplicació de 
la Llei a les altres institucions i persones físiques i ju-
rídiques privades en els termes que estableix l’article 
3.2.e, 3.3 i 3.5.

f) Informació púbica: s’entén per informació pública 
la informació i la documentació elaborada per l’Ad-
ministració pública i la que aquesta té en el seu poder 
com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici 
de les seves funcions.

g) Grups d’interès: les persones físiques o jurídiques 
de caràcter privat que realitzen actuacions de parti-
cipació activa en polítiques públiques o en processos 
de presa de decisions a Catalunya que tinguin com a 
finalitat influir en l’orientació de les polítiques per a la 
defensa d’un interès propi o de tercers i en actuacions 
d’interès general.»

Lletra a

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (6)

A l’article 2, lletra a, que resta redactat de la manera 
següent: 

«a) Transparència: L’acció proactiva dels subjectes 
obligats per aquesta llei de donar a conèixer, amb ca-
ràcter permanent i actualitzat, la informació pública, i 
el deure en particular de fer públics, d’ofici, els contin-
guts d’informació pública que es relacionen en el ca-
pítol 2 del Títol II, mitjançant els instruments de difu-
sió que permetin el més ampli i fàcil accés i la millor 
comprensió de la informació de totes les persones i fa-
cilitin la seva participació en els assumptes públics.»

Lletra b

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (7)

A l’article 2, lletra b d’un incís, que resta redactat de la 
manera següent: 

«b) Dret d’accés a la [...] que es reconeix a totes les per-
sones per a sol·licitar [...].»

Lletra c

21 Esmena núm. 21

De modificació
GP Socialista (5)

Es modifica la lletra c de l’article 2, amb la redacció 
següent: 

«Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 

[...]

c) Principis i regles que tenen per objecte facilitar i fer 
efectiva la rendició de comptes, mitjançant l’avalua-
ció de la tasca de les institucions, dels processos i de 
les pràctiques que determinen com s’exerceix el poder, 
com els ciutadans participen en l’adopció de les de-
cisions públiques i com aquestes decisions es prenen 
d’acord amb l’interès general.

[...]»

Addició de noves lletres

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (5)

A l’article 2, d’una nova lletra a bis, que resta redactat 
de la manera següent: 

«a bis) Informació pública: S’entén per informació als 
efectes d’aquesta llei tota aquella documentació, dades 
i continguts en poder de l’Administració, com a conse-
qüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves 
funcions, ja sigui elaborada directament per aquesta, 
ja sigui en cooperació amb altres persones físiques o 
jurídiques públiques o privades, ja sigui adquirida, i 
sense importar el format o suport material en que ha 
estat produïda o emmagatzemada (paper, suport digi-
tal, vídeo, àudio o qualsevol altre possibilitat), la data 
de creació de la informació, la manera en que s’ha ob-
tingut aquesta informació o qualsevol altra considera-
ció. No s’entén per informació pública els documents 
inacabats (en curs d’elaboració) com esborranys sense 
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forma de document, ni la documentació que s’hauria 
d’elaborar expressament per al peticionari.»

23 Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (8)

A l’article 2, de dues noves lletres f i g, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«f) Subjectes obligats: Totes aquelles persones físiques 
o jurídiques, públiques o privades, als que aquesta llei 
els hi atribueix unes obligacions de publicitat activa i 
de garantia de dret d’accés a la informació.

g) Publicitat activa: el deure dels subjectes obligats de 
fer públics, d’ofici, els continguts d’informació pública 
que es relacionen en el capítol 2 del Títol II.»

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP Socialista (4)

Es modifica el títol de l’article 2, amb la redacció se-
güent: 

«Article 2. Definicions Principis Generals»

Addició de nous articles

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (9)

S’addiciona un nou article 2 bis, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 2 bis. Drets, deures i principis rectors

1. Tota la informació que estigui en poder dels subjec-
tes obligats per aquesta llei i en els termes que en ella 
es contemplen és propietat de la ciutadania de Catalu-
nya, i com a tal és pública i accessible per a totes les 
persones, excepte en els supòsits recollits en aquesta 
llei.

2. En coherència amb aquest principi, totes les perso-
nes tenen dret als drets especificats a continuació: 

a) A accedir a la informació pública que estigui en po-
der de l’Administració en condicions d’igualtat i inde-
pendentment de qualsevol consideració (ciutadania, 
nacionalitat, residència, renda, ètnia, confessió, gène-
re o altres).

b) A consultar la informació allà on es troba, a copi-
ar-la i a obtenir una còpia o transcripció de la matei-
xa, en qualsevol suport disponible.

c) A accedir directament a la informació pública que 
l’Administració, en compliment d’aquesta llei, està 
obligada a posar a disposició de totes les persones.

d) A sol·licitar qualsevol informació pública que esti-
gui compresa per la present llei.

e) A realitzar les sol·licituds d’informació de manera 
anònima i sense haver de justificar les raons per les 
quals es sol·licita la informació.

f) A obtenir la informació de forma gratuïta o amb un 
cost que no excedeixi el de la reproducció dels docu-
ments.

g) A ser informades si els documents que conté la in-
formació sol·licitada o dels que es pugui derivar aques-
ta informació, obren o no en poder de l’Administració i 
en quin ens en concret es troba.

h) A conèixer els motius pels quals no se li facilita la 
informació, ja sigui total o parcialment, i també per-
què no se li facilita en el suport o format sol·licitat.

i) A reutilitzar la informació obtinguda per a qualsevol 
propòsit segons allò establert en aquesta llei.

j) A no ser sancionat, castigat o processat per l’exercici 
del dret d’accés a la informació.

k) A ser informades dels drets que li atorga aquesta 
llei, a ser assessorades en el seu exercici i a ser assisti-
des en la seva recerca d’informació.

l) A reclamar els impediments en l’exercici del dret 
d’accés a la informació recollits en aquesta llei pels 
mecanismes que aquesta llei preveu així com la resta 
de vies legals existents a tal efecte.

m) Els drets especificats en aquest article no tindran 
més límits o excepcions que aquells establerts en l’ar-
ticle 20.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 13, 17, 18, 20, 21, 22 i 23 i que 
comportaria la retirada de les esmenes 19 i 24 (veure 
predictamen).

Text presentat

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable a l’Administració de la Ge-
neralitat i als ens que integren l’Administració local a 
Catalunya.

2. També és aplicable: 

a) Als organismes i ens públics, les societats amb parti-
cipació majoritària o vinculades, fundacions del sector 
públic, entitats de dret públic dependents o vinculades 
amb les administracions a què es refereix l’apartat 1, 
els col·legis professionals i les corporacions de dret pú-
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blic i als consorcis o altres formes associatives en què 
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 activi-
tats.

d) A les persones físiques o jurídiques que realitzen 
activitats qualificades legalment com a serveis d’inte-
rès general o universal.

e) Als grups d’interès, en els termes que determina el 
títol IV.

3. En el cas de les lletres c i d de l’apartat 2, el compli-
ment de les obligacions establertes per aquesta llei l’ha 
de fer efectiu l’Administració responsable. A aquest 
efecte, les persones i entitats privades han de donar 
trasllat a l’Administració de la informació relativa a 
les activitats directament relacionades amb l’exerci-
ci de funcions públiques, la gestió de serveis públics 
i la percepció de fons públics, i de les que quedin dins 
l’àmbit de la supervisió i el control de l’Administra-
ció quan es tracti de serveis d’interès general o uni-
versal. També han de donar trasllat de les retribuci-
ons percebudes pels seus càrrecs directius si el volum 
de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades 
per compte de les administracions públiques supera el 
25% 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 Genera-
litat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden 
complir directament.

5. Els títols II i III d’aquesta llei també s’apliquen al 
Parlament de Catalunya, al Consell de Garanties Es-
tatutàries, al Síndic de Greuges, a la Sindicatura de 
Comptes, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
a l’Oficina Antifrau de Catalunya, al Consell Econò-
mic i Social, a l’Autoritat de Protecció de Dades de 
Catalunya i als altres organismes públics de natura-
lesa no administrativa, amb relació a les seves activi-
tats subjectes a dret administratiu, així com també en 
les matèries a què es refereix la disposició addicional 
cinquena.

6. En qualsevol cas, les obligacions de transparència 
que estableix el títol II d’aquesta llei també són aplica-
bles als partits polítics i associacions i fundacions vin-
culades, a les organitzacions sindicals i empresarials, 
així com a les entitats privades que percebin durant 
el període d’un any subvencions o ajuts públics d’una 
quantitat superior a 100.000 euros, o en el cas que com 
a mínim el quaranta per cent dels seus ingressos anuals  

tinguin aquesta procedència, sempre que superin els 
5.000 euros.

Esmenes presentades

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

«Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable a l’Administració de la Ge-
neralitat i als ens que integren l’Administració local a 
Catalunya.

2. També és aplicable: 

a) Als organismes i ens públics, les societats amb par-
ticipació majoritària o vinculades, fundacions del sec-
tor públic, entitats de dret públic dependents o vin-
culades amb les administracions a què es refereix 
l’apartat 1, els col·legis professionals i les corporacions 
de dret públic i als consorcis o altres formes associati-
ves i els seus ens vinculats com a societats mercantils 
en què participa de manera majoritària alguna o algu-
nes d’aquestes administracions.

b) A les universitats públiques de Catalunya, i els seus 
ens instrumentals que en depenen vinculats o partici-
pats com a societats mercantils, fundacions o altres.

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 activi-
tats, com poden ser. concessionaris, mandataris, con-
tractistes, ens subvencionats, ens concertats, etcètera.

d) A les persones físiques o jurídiques que realitzen 
activitats qualificades legalment com a serveis d’inte-
rès general o universal.

e) Als grups d’interès, en els termes que determina el 
títol IV.

3. En el cas de les lletres c i d de l’apartat 2, el compli-
ment de les obligacions establertes per aquesta llei l’ha 
de fer efectiu l’Administració responsable. A aquest 
efecte, les persones i entitats privades han de donar 
trasllat a l’Administració de la informació relativa a 
les activitats directament relacionades amb l’exerci-
ci de funcions públiques, la gestió de serveis públics 
i la percepció de fons públics, i de les que quedin dins 
l’àmbit de la supervisió i el control de l’Administra-
ció quan es tracti de serveis d’interès general o uni-
versal. També han de donar trasllat de les retribuci-
ons percebudes pels seus càrrecs directius si el volum 
de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades 
per compte de les administracions públiques supera el 
25% 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 
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informació pública, de forma associada o mitjançant 
fórmules de cooperació establertes amb els ens locals 
supramunicipals o amb l’Administració de la Genera-
litat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden 
complir directament.

5. Els títols II i III d’aquesta llei també s’apliquen al 
Parlament de Catalunya, al Consell de Garanties Es-
tatutàries, 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, a l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalu-
nya i als altres organismes públics de naturalesa no ad-
ministrativa, amb relació a les seves activitats subjectes 
a dret administratiu, així com també en les matèries a 
què es refereix la disposició addicional cinquena.

6. En qualsevol cas, les obligacions de transparència 
que estableix el títol II d’aquesta llei també són aplica-
bles als partits polítics i associacions i fundacions vin-
culades, a les organitzacions sindicals i empresarials, 
així com a les entitats privades que percebin durant 
el període d’un any subvencions o ajuts públics d’una 
quantitat superior a 100.000 euros, o en el cas que com 
a mínim el quaranta per cent dels seus ingressos anu-
als tinguin aquesta procedència, sempre que superin 
els 5.000 euros.»

27 Esmena núm. 27
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (3)

«Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable a l’Administració de la Ge-
neralitat i als ens que integren l’Administració local a 
Catalunya.

2. També és aplicable: 

a) Als organismes i ens públics, les societats amb par-
ticipació majoritària o vinculades, fundacions del sec-
tor públic, entitats de dret públic dependents o vincula-
des amb les administracions a què es refereix l’apartat 
1, les entitats de dret públic que actuen amb indepen-
dència funcional o amb una especial autonomia reco-
neguda per llei que exerceixen funcions de regulació 
o supervisió externa sobre un determinat sector o ac-
tivitat, els col·legis professionals i les corporacions de 
dret públic en allò que afecta a l’exercici de les seves 
funcions públiques i als consorcis o altres formes asso-
ciatives en què participa alguna o algunes d’aquestes 
administracions de forma majoritària.

b) A les universitats públiques de Catalunya i els ens 
instrumentals que en depenen o hi estan vinculats o 
participats, com les societats mercantils, fundacions o 
altres.

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 ac-

tivitats en les condicions determinada a l’apartat sisè 
d’aquest article.

d) A les persones físiques o jurídiques que realitzen 
activitats qualificades legalment com a serveis d’inte-
rès general o universal.

e) Als grups d’interès, en els termes que determina el 
títol IV.

3. En el cas de les lletres c i d de l’apartat 2, el compli-
ment de les obligacions establertes per aquesta llei l’ha 
de fer efectiu l’Administració responsable. A aquest 
efecte, les persones i entitats privades han de donar 
trasllat a l’Administració de la informació relativa a 
les activitats directament relacionades amb l’exerci-
ci de funcions públiques, la gestió de serveis públics 
i la percepció de fons públics, i de les que quedin dins 
l’àmbit de la supervisió i el control de l’Administra-
ció quan es tracti de serveis d’interès general o uni-
versal. També han de donar trasllat de les retribuci-
ons percebudes pels seus càrrecs directius si el volum 
de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades 
per compte de les administracions públiques supera el 
25% 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 Genera-
litat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden 
complir directament.

5. Els títols II i III d’aquesta llei també s’apliquen al 
Parlament de Catalunya, al Consell de Garanties Es-
tatutàries, 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, a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
de Catalunya i als altres organismes públics de natura-
lesa no administrativa, amb relació a les seves activi-
tats subjectes a dret administratiu, així com també en 
les matèries a què es refereix la disposició addicional 
cinquena.

6. En qualsevol cas, les obligacions de transparència 
que estableix el títol II d’aquesta llei també són aplica-
bles als partits polítics i associacions i fundacions vin-
culades, a les organitzacions sindicals i empresarials, 
així com a les entitats privades que percebin durant 
el període d’un any subvencions o ajuts públics d’una 
quantitat superior a 100.000 euros, o en el cas que com 
a mínim el quaranta per cent dels seus ingressos anu-
als tinguin aquesta procedència, sempre que superin 
els 5.000 euros.

7. En el supòsit de les entitats privades sense ànim de 
lucre, estaran obligades a subministrar de forma acti-
va la informació rellevant de l’entitat aquelles que per-
cebin durant el període d’un any subvencions o ajuts 
públics de quantitat superior a 400.000 euros, o quan 
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més del 50% dels seus ingressos anuals tinguin aques-
ta procedència, sempre que superin els 300.000 euros.

En concret, les entitats no lucratives regulades en 
aquest apartat hauran de fer pública la informació re-
lativa a: 

– Les seves finalitats i activitats.

– Els estatuts.

– La composició de l’òrgan de govern.

– El funcionament intern de l’entitat.

– Les adreces de contacte de que disposi l’entitat.

– El col·lectiu de persones beneficiàries de les seves ac-
tivitats.

– La memòria anual d’activitats i els resultats eco-
nòmics anuals Igualment hauran de donar trasllat a 
l’Administració de tota la informació necessària per 
poder donar compliment a les obligacions de transpa-
rència en la contractació pública, dels convenis de col-
laboració i de l’activitat subvencional.

8. Cada ens és responsable de la informació que inclou 
en el seu propi portal de transparència i de la que in-
corpora al Portal de la Transparència a què es referei-
xen els apartats anteriors.»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP de Ciutadans (2)

A l’article 3.2

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable a l’Administració de la Ge-
neralitat i als ens que integren l’Administració local a 
Catalunya.

2. També és aplicable: 

a) Als organismes i ens públics, les societats amb parti-
cipació majoritària o vinculades, fundacions del sector 
públic, entitats de dret públic dependents o vinculades 
amb les administracions a què es refereix l’apartat 1, 
els col·legis professionals i les corporacions de dret pú-
blic i als consorcis o altres formes associatives en què 
participa alguna o algunes d’aquestes administracions.

b) A les universitats públiques de Catalunya i els seus 
ens instrumentals que en depenen, vinculats o partici-
pats com a societats mercantils, fundacions o altres.

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 activi-
tats, en qualsevol de les possibles formes de relació ju-
rídica - concessionaris, mandataris, contractistes, ens 
subvencionats, ens concertats, etc.

d) A les persones físiques o jurídiques que realitzen ac-
tivitats qualificades legalment com a serveis d’interès 
general o universal, en qualsevol de les possibles for-
mes de relació jurídica - concessionaris, mandataris, 
contractistes, ens subvencionats, ens concertats, etc.

e) Als grups d’interès, en els termes que determina el 
títol IV.

f) A les societats i fundacions de servei públic

g) A totes les persones físiques o jurídiques que presten 
serveis d’interès general

h) A totes les corporacions de dret públic

3. En el cas de les lletres c i d de l’apartat 2, el compli-
ment de les obligacions establertes per aquesta llei l’ha 
de fer efectiu l’Administració responsable. A aquest 
efecte, les persones i entitats privades han de donar 
trasllat a l’Administració de la informació relativa a 
les activitats directament relacionades amb l’exerci-
ci de funcions públiques, la gestió de serveis públics 
i la percepció de fons públics, i de les que quedin dins 
l’àmbit de la supervisió i el control de l’Administra-
ció quan es tracti de serveis d’interès general o uni-
versal. També han de donar trasllat de les retribuci-
ons percebudes pels seus càrrecs directius si el volum 
de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades 
per compte de les administracions públiques supera el 
25% 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 Genera-
litat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden 
complir directament.

Apartat 2

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

«2. També és aplicable: 

a) Als organismes i ens públics, entitats de dret públic 
dependents o vinculades amb les administracions a 
què es refereix l’apartat 1, i als consorcis en què parti-
cipa alguna o algunes d’aquestes administracions.

b) A les universitats públiques de Catalunya, i els ens 
instrumentals que en depenen o hi estan vinculats o 
participats, com les societats mercantils, fundacions o 
altres.

c) Les societats mercantils que en el seu capital social 
la participació, directa o indirecta, de les entitats pre-
vistes en aquest article siguin superiors al 50 per cent.

d) Les fundacions del sector públic previstes en la le-
gislació en l’àmbit de fundacions.
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e) Les corporacions de dret públic i els col·legis pro-
fessionals.

f) Les associacions o altres formes associatives consti-
tuïdes per les administracions referides en l’apartat 1 i 
organismes i entitats previstes en aquest apartat.

g) 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 activi-
tats.

h) A les persones físiques o jurídiques que realitzen ac-
tivitats qualificades legalment com a serveis d’interès 
general o universal.

i) Als grups d’interès, en els termes que determina el 
títol IV.

j) El Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

k) L’Oficina Antifrau de Catalunya.

l) L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.»

Lletra a

30 Esmena núm. 30
De modificació
GP Socialista (6)

Es modifica la lletra a de l’apartat segon de l’article 3, 
amb la redacció següent: 

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

2. També és aplicable: 

a) Als organismes i ens públics, les societats amb par-
ticipació majoritària o vinculades, fundacions del sec-
tor públic, entitats de dret públic dependents o vincula-
des amb les administracions a què es refereix l’apartat 
1, les entitats de dret públic que actuen amb indepen-
dència funcional o amb una especial autonomia reco-
neguda per llei que exerceixen funcions de regulació 
o supervisió externa sobre un determinat sector o ac-
tivitat, els col·legis professionals i les corporacions de 
dret públic en allò que afecta a l’exercici de les seves 
funcions públiques i als consorcis o altres formes asso-
ciatives en què participa alguna o algunes d’aquestes 
administracions.

[...]»

Lletra b

31 Esmena núm. 31

De modificació
GP Socialista (8)

Es modifica la lletra b de l’apartat segon de l’article 3, 
amb la redacció següent: 

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

2. També és aplicable: 

[...]

b) A les universitats públiques de Catalunya i els ens 
instrumentals que en depenen o hi estan vinculats o 
participats, com les societats mercantils, fundacions o 
altres.

[...]»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (10)

A l’article 3, apartat 2, lletra b al final del paràgraf, 
que resta redactat de la manera següent: 

«b) A les universitats públiques de Catalunya i els seus 
ens instrumentals que en depenen, vinculants o parti-
cipats com a societats mercantils, fundacions o altres.»

Lletra d

33 Esmena núm. 33
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (11)

A l’article 3, apartat 2, lletra d d’un incís al final del 
paràgraf, que resta redactat de la manera següent: 

«d) A les persones físiques o jurídiques que realitzen 
activitats qualificades legalment com a serveis d’inte-
rès general o universal, i en concret a les empreses ope-
radores del subministrament d’aigua, energia, banca i 
serveis financers, internet i telefonia mòbil, gestió de 
residus, transport públic i serveis postals, i en general 
totes les empreses que prestin serveis destinats a ga-
rantir un dret fonamental dels recollits en la Constitu-
ció Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»

Addició de noves lletres

34 Esmena núm. 34
D’addició
GP Socialista (7)

S’addiciona una lletra a bis a l’apartat segon de l’arti-
cle 3, amb la redacció següent: 
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«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

2. També és aplicable: 

[...]

a bis) Al Parlament de Catalunya, al Consell de Ga-
ranties Estatutàries, al Síndic de Greuges, a la Sindi-
catura de Comptes, al Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, a l’Oficina Antifrau de Catalunya, al Consell 
Econòmic i Social, a l’Autoritat de Protecció de Dades 
de Catalunya i als altres organismes públics de natu-
ralesa no administrativa, amb relació a les seves acti-
vitats subjectes a dret administratiu, així com també en 
les matèries a què es refereix la disposició addicional 
cinquena.

[...]»

Apartat 3

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

«3. En el cas de les lletres g i h de l’apartat 2, el com-
pliment de les obligacions establertes per aquesta 
llei l’ha de fer efectiu l’Administració responsable. A 
aquest efecte, les persones i entitats privades han de 
donar trasllat a l’Administració de la informació re-
lativa a les activitats directament relacionades amb 
l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis 
públics i la percepció de fons públics, i de les que que-
din dins l’àmbit de la supervisió i el control de l’Admi-
nistració quan es tracti de serveis d’interès general o 
universal. També han de donar trasllat de les retribu-
cions percebudes pels seus càrrecs directius si el volum 
de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades 
per compte de les administracions públiques supera el 
50% del volum general de l’empresa.»

Apartat 5

36 Esmena núm. 36
De supressió
GP Socialista (10)

Es suprimeix l’apartat cinquè de l’article 3.

37 Esmena núm. 37
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (12)

A l’article 3, apartat 5, d’un incís, al final del paràgraf, 
que resta redactat de la manera següent: 

«3.5. Els títols II i III [...] organismes públics de na-
turalesa no administrativa, amb relació a tota la seva 
activitat. les seves activitats subjectes a dret adminis-

tratiu, així com també en les matèries a què es refereix 
la disposició addicional cinquena»

38 Esmena núm. 38
De supressió i addició
GP de Ciutadans (3)

A l’article 3.5

3.5. Els títols II i III d’aquesta llei també s’apliquen al 
Parlament de Catalunya, al Consell de Garanties Es-
tatutàries, 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, a l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalu-
nya a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i als 
altres organismes públics de naturalesa no administra-
tiva, amb relació a les seves activitats subjectes a dret 
administratiu, així com també en les matèries a què es 
refereix la disposició addicional cinquena.

39 Esmena núm. 39
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

«5. Els títols II i III d’aquesta llei també s’apliquen al 
Parlament de Catalunya, al Consell de Garanties Es-
tatutàries, al Síndic de Greuges, a la Sindicatura de 
Comptes, al Consell Econòmic i Social, i als altres 
organismes públics de naturalesa no administrativa, 
amb relació a les seves activitats subjectes a dret admi-
nistratiu, així com també en les matèries a què es refe-
reix la disposició addicional cinquena.»

40 Esmena núm. 40
D’addició
GP Socialista (9)

S’addiciona un incís a l’apartat cinquè de l’article 3, 
amb la redacció següent: 

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

5. Els títols II i III d’aquesta llei també s’apliquen al 
Parlament de Catalunya, al Consell de Garanties Es-
tatutàries, 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, a l’Autoritat catalana de Protecció de Dades 
de Catalunya i als altres organismes públics de natura-
lesa no administrativa, amb relació a les seves activi-
tats subjectes a dret administratiu, així com també en 
les matèries a què es refereix la disposició addicional 
cinquena.

[...]»
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Apartat 6

41 Esmena núm. 41

De modificació
GP Socialista (11)

Es modifica l’apartat sisè de l’article 3, amb la redac-
ció següent: 

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

6.-En qualsevol cas, les obligacions de transparència 
que estableix el Títol II d’aquesta llei són també d’apli-
cació als partits polítics i fundacions vinculades, a les 
organitzacions sindicals i empresarials, així com les 
entitats privades que percebin durant el període d’un 
any subvencions o ajuts públics de quantitat superior 
a 100.000 euros, o quan el 40% almenys dels seus in-
gressos anuals tinguin aquesta procedència, sempre 
que superin els 5.000 euros.

A les entitats no lucratives no els serà d’aplicació 
aquest apartat, sinó que els serà d’aplicació exclusiva-
ment l’apartat tercer d’aquest mateix article.»

Addició de nous apartats

42 Esmena núm. 42
D’addició
GP Socialista (12)

S’addiciona un nou punt setè a l’article 3, amb la re-
dacció següent: 

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

7. En el supòsit de les entitats privades sense ànim de 
lucre, estaran obligades a subministrar de forma acti-
va la informació rellevant de l’entitat aquelles que per-
cebin durant el període d’un any subvencions o ajuts 
públics de quantitat superior a 400.000 euros, o quan 
més del 50% dels seus ingressos anuals tinguin aques-
ta procedència, sempre que superin els 300.000 euros.

En concret, les entitats no lucratives regulades en 
aquest apartat hauran de fer pública la informació re-
lativa a: 

a) Les seves finalitats i activitats.

b) Els estatuts.

c) La composició de l’òrgan de govern.

d) El funcionament intern de l’entitat.

e) Les adreces de contacte de que disposi l’entitat.

f) El col·lectiu de persones beneficiàries de les seves 
activitats.

g) La memòria anual d’activitats i els resultats econò-
mics anuals.

Igualment hauran de donar trasllat a l’Administració 
de tota la informació necessària per poder donar com-
pliment a les obligacions de transparència en la con-
tractació pública, dels convenis de col·laboració i de 
l’activitat subvencional.

El compliment de les obligacions de les entitats no lu-
cratives derivades d’aquest apartat es podrà realitzar 
fent servir el Portal de la Transparència de la Genera-
litat o a través del registre on l’entitat estigui inscrita 
per la seva constitució.»

43 Esmena núm. 43
D’addició
GP Socialista (13)

S’addiciona un nou apartat setè a l’article 3, amb la re-
dacció següent: 

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

7. Cada ens és responsable de la informació que inclou 
en el seu propi portal de transparència i de la que in-
corpora al Portal de la Transparència a què es referei-
xen els apartats anteriors.»

44 Esmena núm. 44
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

«7. Les obligacions dels adjudicataris de contractes 
del sector públic de facilitar informació previstes en 
aquesta Llei s’inclouran en el respectiu contracte.»

45 Esmena núm. 45
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

«8. Cada ens és responsable de la informació que in-
clou en el seu propi portal de transparència i de la que 
incorpora al Portal de la Transparència a què es refe-
reixen els apartats anteriors.»

Addició de nous articles

46 Esmena núm. 46
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (13)

S’addiciona un nou article 3 bis, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 3 bis. Deures dels subjectes obligats

1. Els subjectes obligats tenen l’obligació de difondre 
de forma proactiva i permanent la informació pública 
que obra en el seu poder per garantir la transparència 
de l’activitat de l’administració.

2. Els subjectes obligats tenen el deure de difondre la 
informació garantint la igualtat d’oportunitats al seu 
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accés. Per tant l’Administració no podrà donar prefe-
rència a cap persona física o jurídica, ni a cap mitjà de 
comunicació, en l’accés a la informació o informant-li 
en exclusiva de l’existència de certa informació per a 
que pugui sol·licitar-la en primer lloc.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 43, 44 i 45 (veure predictamen).

Text presentat

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

1. Són persones responsables del compliment dels deu-
res i les obligacions establerts per aquesta llei els alts 
càrrecs al servei de la Generalitat i de l’Administra-
ció local de Catalunya, el personal al servei de l’Admi-
nistració pública i les altres persones obligades al seu 
compliment d’acord amb el que determina aquesta llei.

2. Tenen la condició d’alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat els que determina la llei reguladora del rè-
gim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat. Tenen la condició d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració local, als efectes d’aquesta llei, els repre-
sentants locals i els titulars dels òrgans superiors i di-
rectius, d’acord amb el que estableix la legislació de 
règim local. També tenen la condició d’alts càrrecs els 
titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs 
directius dels altres organismes públics a què es refe-
reix l’article 3.

3. La normativa reguladora de l’organització adminis-
trativa ha de determinar, amb claredat i precisió, les 
autoritats i els òrgans responsables del compliment 
dels deures i les obligacions que estableix aquesta llei.

Esmenes presentades

47 Esmena núm. 47
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

«Article 4. Persones responsables de l’aplicació de la 
Llei

1. Són persones responsables del compliment dels 
deures i les obligacions establerts per aquesta llei els 
alts càrrecs al servei de la Generalitat i de l’Adminis-
tració local de Catalunya, el personal al servei de l’Ad-
ministració pública, els càrrecs electes i les altres per-
sones obligades al seu compliment d’acord amb el que 
determina aquesta llei.

2. Tenen la condició d’alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat els que determina la llei reguladora del rè-
gim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat. Tenen la condició d’alts càrrecs de l’Ad-
ministració local, als efectes d’aquesta llei, els repre-
sentants locals i els titulars dels òrgans superiors i di-
rectius, d’acord amb el que estableix la legislació de 
règim local. També tenen la condició d’alts càrrecs els 
titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs 
directius dels altres organismes públics a què es refe-
reix l’article 3.

3. Per a la resta de responsables caldrà que la norma-
tiva reguladora de l’organització administrativa deter-
mini, amb claredat i precisió, les autoritats i els òrgans 
responsables del compliment dels deures i les obligaci-
ons que estableix aquesta llei.»

48 Esmena núm. 48
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (4)

«Article 4. Persones responsables de l’aplicació de la 
Llei del compliment de la llei

1. Són persones responsables del compliment dels 
deures i les obligacions establerts per aquesta llei els 
alts càrrecs al servei de la Generalitat i de l’Admi-
nistració local de Catalunya, el personal al servei de 
l’Administració pública i les altres persones obliga-
des al seu compliment d’acord amb el que determina 
aquesta llei.

2. Tenen la condició d’alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat als efectes d’aquesta llei els que determina la 
llei reguladora del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat. Tenen la condi-
ció d’alts càrrecs de l’Administració local, als efectes 
d’aquesta llei, els representants locals i els titulars dels 
òrgans superiors i directius, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació de règim local. També tenen la con-
dició d’alts càrrecs els titulars o membres dels òrgans 
de govern i els càrrecs directius dels altres organismes 
públics a què es refereix l’article 3.

3. La normativa reguladora de l’organització adminis-
trativa ha de determinar, amb claredat i precisió, les 
autoritats i els òrgans responsables del compliment 
dels deures i les obligacions que estableix aquesta 
llei.»

Apartat 3

49 Esmena núm. 49
D’addició
GP de Ciutadans (4)

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

4.3. Per a la resta de responsables, la normativa regu-
ladora de l’organització administrativa ha de determi-
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nar, amb claredat i precisió, les autoritats i els òrgans 
responsables del compliment dels deures i les obligaci-
ons que estableix aquesta llei.

Addició de nous articles

50 Esmena núm. 50
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (14)

S’addiciona un nou article 4 bis, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 4 bis. Principis rectors 

1. L’actuació de l’Administració en el compliment 
d’aquesta llei i la garantia del dret de l’accés a la infor-
mació es regirà pels següents principis rectors: 

a) Principi de màxima publicitat activa: L’Administra-
ció ha de treballar amb l’objectiu de publicar, difondre 
i posar a disposició de totes les persones de manera 
habitual i per pròpia iniciativa tota la informació que 
es troba en el seu poder i en temps real o amb la màxi-
ma brevetat de temps, de manera que sigui l’excepció 
aquella que els sol·licitants hagin de demanar a l’ad-
ministració. Aquest principi només es troba subjecte a 
un precís i restrictiu sistema d’excepcions, definides en 
aquesta mateixa llei.

b) Principi d’accés a la informació: L’acció de l’Ad-
ministració haurà de guiar-se per la interpretació i 
l’aplicació més àmplia possible del dret d’accés a la 
informació que estigui en la seva possessió, custòdia o 
control i en l’aplicació d’aquesta llei.

c) Principi de transparència: l’administració ha de 
afavorir que totes les persones pugin conèixer les de-
cisions que pren, com les pren, la seva organització in-
terna (òrgans i personal) i la seva relació amb l’àmbit 
privat.

d) Principi de màxima intel·ligibilitat: l’Administra-
ció farà pública la informació de la manera més clara, 
completa, comprensible i accessible per a totes les per-
sones, facilitant la comparació (entre ens o entre anys 
diferents et altri) i el seguiment o evolució de la infor-
mació.

e) Principi de disponibilitat i reutilització: l’Adminis-
tració treballarà per prioritzar la disponibilitat de tota 
la informació en format electrònic i reutilitzable, espe-
cialment aquella obligada a oferir de manera proacti-
va en la disposició transitòria primera, i que permeti la 
seva reutilització.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 47 i 49 i comportaria la retirada 
de l’esmena 48 (veure predictamen).

Títol II. De la transparència

Capítol I. Transparència en l’activitat pública

Text presentat

Article 5. Disposicions generals

1. L’Administració pública ha d’adoptar les mesures 
necessàries per a facilitar als ciutadans el coneixement 
de la informació pública.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, l’Administra-
ció pública ha de garantir la transparència i la compren-
sió de la informació pública mitjançant un sistema in-
tegral 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 pro-
moure 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 Transpa-
rència, que és l’instrument bàsic i general per a donar 
compliment i efectivitat a les obligacions de transpa-
rència que estableix la Llei. El Portal de la Transpa-
rència també ha d’incloure el Registre de grups d’inte-
rès, regulat pel títol IV d’aquesta llei.

5. El Portal de la Transparència és organitzat i gesti-
onat per l’Administració de la Generalitat, i també in-
tegra la informació de les administracions locals i de 
les administracions i entitats incloses a l’article 3.2.a, 
b i e. Les administracions locals i les altres adminis-
tracions 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 a 
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 estableix l’apartat 
5 s’han de configurar com una plataforma electrònica 
de publicitat a internet, han de ser fàcilment identi-
ficables i han de contenir l’enllaç amb les seus elec-
tròniques de les administracions públiques o entitats 
corresponents. El seu desenvolupament també ha de 
garantir el compliment de les recomanacions de la 
Web Accessibility Iniciative (WAI) per a facilitar-hi 
l’accés a les persones amb discapacitat.

Esmenes presentades

51 Esmena núm. 51

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

«Article 5. Disposicions generals

1. L’Administració pública ha d’adoptar les mesures 
necessàries per a facilitar als ciutadans el coneixe-
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ment de la informació pública. La informació subjec-
ta al règim de transparència corresponent als ens in-
closos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei ha de ser 
publicada en les corresponents seus electròniques i 
pàgines web de manera clara, estructurada i en for-
mat reutilitzable.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, l’Adminis-
tració pública ha de garantir la transparència i la com-
prensió de la informació pública mitjançant un sistema 
integral d’informació i coneixement en format electrò-
nic, el disseny del qual es fonamentarà en l’ús prefe-
rent dels sistemes de gestió de documents públics, en 
tant que facilitadors de dades i documents autèntics, i 
del marc d’interoperabilitat del sector públic.

3. El sistema ha de permetre un accés fàcil i gratuït 
dels ciutadans a la informació pública, amb la finali-
tat de promoure el seu coneixement informat i la seva 
participació i col·laboració responsable en els assump-
tes públics.

4. El sistema es fonamenta en el Portal de la Transpa-
rència, que és l’instrument bàsic i general del sistema 
de gestió de documents de l’administració per a donar 
compliment i efectivitat a les obligacions de transpa-
rència que estableix la Llei. El Portal de la Transpa-
rència també ha d’incloure el Registre de grups d’inte-
rès, regulat pel títol IV d’aquesta llei.

5. El Portal de la Transparència és organitzat i gestio-
nat per l’Administració de la Generalitat, i també inte-
gra la informació de les administracions locals i de les 
administracions i entitats incloses a l’article 3.2.a, b i 
e. Les administracions locals i les altres administra-
cions i entitats poden crear els seus propis portals de 
transparència, i es facilitarà l’accés als seus contingut 
des del Portal de Transparència de la Generalitat, de 
forma interconnectada que faciliti la integració.

6. El Portal de la Transparència i els altres portals que 
es puguin crear d’acord amb el que estableix l’apartat 
5 s’han de configurar com una plataforma electrònica 
de publicitat a internet, han de ser fàcilment identi-
ficables i han de contenir l’enllaç amb les seus elec-
tròniques de les administracions públiques o entitats 
corresponents. El seu desenvolupament també ha de 
garantir el compliment de les recomanacions de la 
Web Accessibility Iniciative (WAI) per a facilitar-hi 
l’accés a les persones amb discapacitat.»

52 Esmena núm. 52
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

«Article 5. Disposicions generals

1. La informació subjecte al règim de transparència 
corresponent als ens inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei ha de ser publicada en les corresponents 
seus electròniques o pàgines web de manera clara, es-
tructurada i en format reutilitzable.

2. L’Administració pública ha d’adoptar les mesures 
necessàries per a facilitar als ciutadans el coneixement 
de la informació pública.

3. Als efectes del que estableix l’apartat 1, l’Adminis-
tració pública ha de garantir la transparència i la com-
prensió de la informació pública mitjançant un sistema 
integral d’informació i coneixement en format electrò-
nic el disseny del qual es fonamentarà en l’ús preferent 
dels sistemes de gestió de documents públics, en tant 
que facilitadors de dades i documents autèntics, i del 
marc d’interoperabilitat del sector públic.

4. La informació pública subjecta al règim de trans-
parència ha de ser publicada de manera clara, es-
tructurada i en format reutilitzable. 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.

5. El Portal de la Transparència també ha d’incloure el 
Registre de grups d’interès, regulat pel títol IV d’aques-
ta llei.

6. El Portal de la Transparència és organitzat i gestio-
nat per l’Administració de la Generalitat, i també faci-
lita la interconnexió amb la consulta de la informació 
de les administracions locals i de les administracions 
i entitats incloses a l’article 3.2.a, b i e. Les adminis-
tracions locals i les altres administracions i entitats 
poden crear els seus propis portals de transparència, 
sens perjudici de la integració de l’accés a la seva in-
formació des de el Portal de la Transparència de la Ge-
neralitat. En tot cas, es facilitarà la consulta integrada 
de la informació sobre contractació pública i convenis 
subscrits per les administracions públiques catalanes 
mitjançant l’ús de bases de dades úniques consultables 
des del Portal de Transparència així com aquells altres 
acords econòmics que es determinin. El Govern de la 
Generalitat ha d’establir per decret els criteris de coor-
dinació necessaris per a assegurar i mantenir actualit-
zada aquesta incorporació.

7. El Portal de la Transparència i els altres portals que 
es puguin crear d’acord amb el que estableix l’apar-
tat 5 s’han de configurar com una plataforma electrò-
nica de publicitat activa a internet, han de ser fàcil-
ment identificables i han de contenir l’enllaç amb les 
seus electròniques de les administracions públiques 
o entitats corresponents i si s’escau a les seves pàgi-
nes web institucionals. El seu desenvolupament també 
ha de garantir el compliment de les recomanacions de 
la Web Accessibility Iniciative (WAI) per a facilitar-hi 
l’accés a les persones amb discapacitat.
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Apartat 1

53 Esmena núm. 53
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (15)

A l’article 5, s’addiciona un nou apartat 1) que passa a 
ésser el primer apartat 1 de l’article, que resta redactat 
de la manera següent: 

«5.1. Tota la informació i dades en mans de les insti-
tucions i ens recollits en l’article 6 d’aquesta llei en els 
termes que allà es contempla, és pública i serà publi-
cada i posada a disposició de qualsevol persona que 
vulgui consultar-la com a mínim en suport digital i ac-
cessible via internet, amb la única limitació de les ex-
cepcions establertes en aquesta llei. El llistat d’infor-
mació i dades recollit en el Títol II d’aquesta llei s’ha 
d’entendre com el mínim imprescindible i general.»

54 Esmena núm. 54
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (16)

A l’article 5, es modifica l’apartat 1, que passa a ésser 
apartat 1 bis, i es modifica un incís del paràgraf, que 
resta redactat de la manera següent: 

«5.1 bis) L’administració pública [...] facilitar a totes 
les persones [...].»

55 Esmena núm. 55
D’addició
GP de Ciutadans (5)

5.1. La informació subjecte al règim de transparència 
corresponent als ens inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei ha de ser publicada en les corresponents 
seus electròniques o pàgines web de manera clara, es-
tructurada i en format reutilitzable. L’Administració 
pública ha d’adoptar les mesures necessàries per a fa-
cilitar als ciutadans el coneixement de la informació 
pública.

Apartat 2

56 Esmena núm. 56
De modificació
GP Socialista (14)

Es modifica l’apartat segon de l’article 5, amb la redac-
ció següent: 

«Article 5. Disposicions generals

[...]

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior, l’Ad-
ministració pública garantirà la transparència i la 
comprensió de la informació pública mitjançant un 
sistema integral d’informació i coneixement en format 

electrònic, el disseny del qual es fonamentarà en l’ús 
preferent dels sistemes de gestió de documents públics, 
en tant que facilitadors de dades i documents autèn-
tics, i del marc d’interoperabilitat del sector públic.

[...]»

57 Esmena núm. 57
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (17)

A l’article 5, apartat 2, al final del paràgraf, que resta 
redactat de la manera següent: 

«5.2. Als efectes [...] format electrònic, el disseny del 
qual es fonamentarà en l’ús preferent dels sistemes de 
gestió de documents públics, en tant que facilitadors de 
dades i documents autèntics, i del marc d’interoperabi-
litat del sector públic.»

58 Esmena núm. 58
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

«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, el disseny del qual es fonamentarà en l’ús 
preferent dels sistemes de gestió de documents públics, 
en tant que facilitadors de dades i documents autèn-
tics, i del marc d’interoperabilitat del sector públic.»

Apartat 3

59 Esmena núm. 59
D’addició
GP Socialista (15)

S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 5, 
amb la redacció següent: 

«Article 5. Disposicions generals

[...]

3. La informació pública subjecta al règim de trans-
parència ha de ser publicada de manera clara, es-
tructurada i en format reutilitzable. 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.

[...]»

60 Esmena núm. 60
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

«3. La informació pública subjecta al règim de trans-
parència ha de ser publicada de manera clara, estruc-
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turada i en format reutilitzable. El sistema ha de per-
metre un accés [...].»

Apartat 4

61 Esmena núm. 61

De modificació
GP Socialista (16)

Es modifica l’apartat quart de l’article 5, amb la redac-
ció següent: 

«Article 5. Disposicions generals

[...]

4. El sistema es fonamenta en el Portal de la Transpa-
rència, que és l’instrument bàsic i general del sistema 
de gestió de documents de l’administració per donar 
compliment i efectivitat a les obligacions de transpa-
rència que estableix la llei. El Portal de la Transparèn-
cia també ha d’incloure el Registre de grups d’interès, 
regulat pel títol IV d’aquesta llei.

[...]»

62 Esmena núm. 62
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

«4. El sistema es fonamenta en el Portal de la Transpa-
rència, que és l’instrument bàsic i general del sistema 
de gestió de documents de l’administració per a donar 
compliment i efectivitat a les obligacions de transpa-
rència que estableix la Llei i en les corresponents seus 
electròniques o pàgines web. El Portal de la Transpa-
rència també ha d’incloure el Registre de grups d’in-
terès, regulat pel títol IV d’aquesta llei, i els canals de 
participació i els procediments participatius en trà-
mit.»

63 Esmena núm. 63
De modificació
GP de Ciutadans (6)

5.4. El sistema es fonamenta en: 

5.4.a) En el Portal de la Transparència, que és l’ins-
trument bàsic i general per donar compliment i efec-
tivitat a les obligacions de transparència que estableix 
la Llei. El Portal de la Transparència també ha d’in-
cloure el Registre de grups d’interès, regulat pel títol 
IV d’aquesta llei.

5.4.b) En el sistema de gestió de documents de cada 
ens i organisme que permet el control eficient i siste-
màtic dels documents. Aquest sistema permet fer efec-
tiu el compliment de les obligacions de transparència 
de la Llei especialment els previstos en el Títols II i III.

Apartat 5

64 Esmena núm. 64
D’addició
GP Socialista (17)

S’addiciona un incís a l’apartat cinquè de l’article 5, 
amb la redacció següent: 

«Article 5. Disposicions generals

[...]

5. El Portal de la Transparència és organitzat i gesti-
onat per l’Administració de la Generalitat, i també in-
tegra la informació de les administracions locals i de 
les administracions i entitats incloses a l’article 3.2.a, 
b i e. Les administracions locals i les altres adminis-
tracions 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. En aquest cas, cada ens és responsable de 
la informació que decideixi incloure-hi. El Govern de 
la Generalitat ha d’establir per decret els criteris de co-
ordinació necessaris per a assegurar i mantenir actua-
litzada aquesta integració.

[...]»

65 Esmena núm. 65
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (18)

A l’article 5, apartat 5, d’un incís, que resta redactat de 
la manera següent: 

«5.5. El Portal de la Transparència, que ha de ser únic, 
és organitzat i gestionat per l’Administració de la Ge-
neralitat, i ha d’integrar tot l’àmbit de l’article 3.2. Les 
administracions locals [...].» 

66 Esmena núm. 66
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

«5. El Portal de la Transparència és organitzat i gesti-
onat per l’Administració de la Generalitat, i també in-
tegra la informació de les administracions locals i de 
les administracions i entitats incloses a l’article 3.2.a, 
b, c, d, e, j, k i l. Les administracions locals i les altres 
administracions i entitats poden crear els seus propis 
portals de transparència, sens perjudici de la integra-
ció de la seva informació en el Portal de la Transpa-
rència de la Generalitat. El Govern de la Generalitat 
ha d’establir per decret els criteris de coordinació ne-
cessaris per a assegurar i mantenir actualitzada aques-
ta integració. Tots els portals hauran de disposar d’un 
cercador que permeti un accés ràpid, fàcil i comprensi-
ble de la informació.»
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67 Esmena núm. 67
De supressió i addició
GP de Ciutadans (7)

5.5. El Portal de la Transparència és únic i està orga-
nitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat, 
i també integra la informació de les administracions 
locals i de les administracions i entitats incloses a l’ar-
ticle 3.2.a, b i e. Les administracions locals i les altres 
administracions i entitats poden crear els seus propis 
portals de transparència, sens perjudici de la integra-
ció de la seva informació en el Portal de la Transpa-
rència de la Generalitat. En aquest cas, cada ens és 
responsable de la informació que decideixi incloure-
hi. El Govern de la Generalitat ha d’establir per decret 
els criteris de coordinació necessaris per a 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 estableix l’apartat 
5 s’han de configurar com una plataforma electrònica 
de publicitat a internet, han de ser fàcilment identi-
ficables i han de contenir l’enllaç amb les seus elec-
tròniques de les administracions públiques o entitats 
corresponents. El seu desenvolupament també ha de 
garantir el compliment de les recomanacions de la 
Web Accessibility Iniciative (WAI) per a facilitar-hi 
l’accés a les persones amb discapacitat.

Apartat 6

68 Esmena núm. 68
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (19)

A l’article 5, apartat 6, al final del paràgraf, que resta 
redactat de la manera següent: 

«5.6. El Portal de la Transparència [...]. L’Adminis-
tració incorporarà mecanismes d’alerta mitjançant 
correus electrònics, canals RSS o xarxes socials, que 
informin en temps real de la informació que s’ha ac-
tualitzat.»

Addició de nous apartats

69 Esmena núm. 69
D’addició
GP Socialista (18)

S’addiciona un nou apartat setè a l’article 5, amb la re-
dacció següent: 

«Article 5. Disposicions generals

[...]

7. El Portal de la Transparència ha d’especificar el ti-
pus de reutilització aplicable a la informació que con-

té. També ha d’incloure un avís legal sobre les condici-
ons de la reutilització.»

70 Esmena núm. 70
D’addició
GP Socialista (19)

S’addiciona un nou apartat setè a l’article 5, amb la re-
dacció següent: 

«Article 5. Disposicions generals

[...]

7. A més de desenvolupar el mitjans electrònics esta-
blerts en aquest article, l’administració ha d’habilitar 
els mitjans pertinents perquè el dret de coneixement de 
la informació pública es pugui exercitar també de ma-
nera presencial i telefònica.»

71 Esmena núm. 71

D’addició
GP de Ciutadans (8)

5.7. El Portal de la Transparència ha d’especificar el ti-
pus de reutilització aplicable a la informació que con-
té. També ha d’incloure un avís legal sobre les condici-
ons de la reutilització.

72 Esmena núm. 72
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (20)

A l’article 5, de dos nous apartats 7 i 8, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«5.7. Els subjectes obligats per aquesta llei publicaran 
una guia clara i didàctica que contingui informació 
adient sobre els documents a disposició del públic, ti-
pus i formes d’informació que es troben en el seu po-
der, periodicitat d’actualització de la informació i el 
procediment que ha de seguir-se per formular una sol-
licitud d’informació i un recurs intern.»

«5.8. El Govern de la Generalitat és el responsable 
de garantir que totes els ens contemplats en l’article 
6 d’aquesta llei compleixin amb el que aquesta llei es-
tableix.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes números 51, 52, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 66 i 68 (veure predictamen).
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Text presentat

Article 6. Obligacions de transparència

1. Per a l’efectivitat del principi de transparència, l’Ad-
ministració pública està obligada a adoptar les actua-
cions 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’Administra-
ció pública i exercir el control de la seva actuació.

b) Garantir que aquesta informació es difon de manera 
constant i s’actualitza permanentment, 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 fàcil-
ment 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 orde-
nació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics 
i cronològics, i incorporant-hi índexs o guies de con-
sulta.

e) Utilitzar formats informàtics per a facilitar la con-
sulta que siguin fàcilment comprensibles i que perme-
tin la interactuació i la reutilització.

2. Les obligacions de transparència establertes per 
aquesta llei tenen la consideració de mínimes i gene-
rals, i s’entenen sens perjudici de les que pugui establir 
de manera més àmplia i específica la legislació secto-
rial.

3. Les administracions públiques han d’establir proce-
diments d’avaluació del compliment de les obligacions 
de transparència, basats en indicadors objectius. En 
els procediments d’avaluació s’ha de garantir la parti-
cipació d’experts independents i dels ciutadans.

Esmenes presentades

73 Esmena núm. 73
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

«Article 6. Obligacions de transparència

1. Per a l’efectivitat del principi de transparència, l’Ad-
ministració pública està obligada a adoptar les actua-
cions 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’Administra-
ció pública i exercir el control de la seva actuació.

b) Garantir que aquesta informació es difon de manera 
constant i s’actualitza permanentment, 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 fàcil-
ment 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 orde-
nació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics 
i cronològics, seguint el quadre de classificació docu-
mental corporatiu i incorporant-hi índexs o guies de 
consulta.

e) Utilitzar formats informàtics per a facilitar la con-
sulta que siguin fàcilment comprensibles i que perme-
tin la interoperabilitat i la reutilització.

2. Les obligacions de transparència establertes per 
aquesta llei tenen la consideració de mínimes i gene-
rals, i s’entenen sens perjudici de les que pugui establir 
de manera més àmplia i específica la legislació secto-
rial.

3. Les administracions públiques han d’establir proce-
diments d’avaluació del compliment de les obligacions 
de transparència, basats en indicadors objectius. En 
els procediments d’avaluació s’ha de garantir la parti-
cipació d’experts independents i dels ciutadans.»

74 Esmena núm. 74
De modificació
GP de Convergència i Unió (6)

«Article 6. Obligacions de transparència

1. Per a l’efectivitat del principi de transparència, l’Ad-
ministració pública està obligada a adoptar les actua-
cions següents: 

a) Difondre, de manera veraç i objectiva, la informa-
ció pública d’interès general perquè els ciutadans pu-
guin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Ad-
ministració pública i exercir el control de la seva 
actuació.

b) Garantir que aquesta informació es difon de manera 
constant i s’actualitza permanentment, 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 fàcil-
ment accessible i comprensible per als ciutadans i que 
faci possible una consulta àgil i ràpida per mitjà d’ins-
truments de cerca dotats de les característiques tècni-
ques que ho garanteixin.

d) Ordenar temàticament la informació per tal que 
la seva localització sigui fàcil i intuïtiva. Aquesta or-
denació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temà-
tics i/o cronològics, seguint el quadre de classificació 
documental corporatiu, si l’administració disposa 
d’aquest quadre, i incorporant-hi índexs o guies de 
consulta.
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e) Utilitzar formats informàtics per a facilitar la con-
sulta que siguin fàcilment comprensibles i que perme-
tin la interoperabilitat i la reutilització.

2. Les obligacions de transparència establertes per 
aquesta llei tenen la consideració de mínimes i gene-
rals, i s’entenen sens perjudici de les que pugui establir 
de manera més àmplia i específica la legislació apli-
cable.

3. Les administracions públiques han d’establir proce-
diments d’avaluació del compliment de les obligacions 
de transparència, basats en indicadors objectius. En 
els procediments d’avaluació s’ha de garantir la parti-
cipació d’experts independents i dels ciutadans.»

Apartat 1

Lletra a

75 Esmena núm. 75
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (21)

A l’article 6, apartat 1, lletres a i c, d’un incís, que resta 
redactat de la manera següent: 

«a) Difondre, [...] perquè totes les persones [...].»

«c) Organitzar [...] per a totes les persones [...].»

Lletra c

76 Esmena núm. 76
D’addició
GP Socialista (20)

S’addiciona un incís a la lletra c de l’apartat primer de 
l’article 6, amb la redacció següent: 

«Article 6. Obligacions de transparència

1. Per a l’efectivitat del principi de transparència, l’Ad-
ministració pública està obligada a adoptar les actua-
cions següents: 

[...]

c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcil-
ment accessible i comprensible per als ciutadans i que 
faci possible una consulta àgil i ràpida per mitjà d’ins-
truments de cerca do-tats de les característiques tècni-
ques que ho garanteixin.

[...]»

Lletra d

77 Esmena núm. 77
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

«d) Ordenar temàticament la informació per tal que la 
seva localització sigui fàcil i intuïtiva. Aquesta orde-
nació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics 
i cronològics, seguint el quadre de classificació docu-
mental corporatiu, i incorporant índexs o guies de con-
sulta.»

78 Esmena núm. 78
D’addició
GP Socialista (21)

S’addiciona un incís a la lletra d de l’apartat primer de 
l’article 6, amb la redacció següent: 

«Article 6. Obligacions de transparència

1. Per a l’efectivitat del principi de transparència, l’Ad-
ministració pública està obligada a adoptar les actua-
cions següents: 

[...]

d) Ordenar temàticament la informació per tal que la 
seva localització sigui fàcil i intuïtiva. Aquesta orde-
nació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics 
i cronològics, seguint el quadre de classificació docu-
mental corporatiu i incorporant-hi índexs o guies de 
consulta.

[...]»

Lletra e

79 Esmena núm. 79
De modificació
GP Socialista (22)

Es modifica un incís de la lletra e de l’apartat primer 
de l’article 6, amb la redacció següent: 

«Article 6. Obligacions de transparència

1. Per a l’efectivitat del principi de transparència, l’Ad-
ministració pública està obligada a adoptar les actua-
cions següents: 

[...]

e) Utilitzar formats informàtics per a facilitar la con-
sulta que siguin fàcilment comprensibles i que perme-
tin la interactuació interoperabilitat i la reutilització.

[...]»
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80 Esmena núm. 80
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

«e) Utilitzar formats informàtics per a facilitar la con-
sulta que siguin fàcilment comprensibles i que perme-
tin la interoperabilitat i la reutilització.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes números 73, 74, 76, 77, 78, 79 i 
80 (veure predictamen).

Text presentat

Article 7. Límits a les obligacions de 
transparència

1. Són 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 i, de ma-
nera especial, els relacionats amb la protecció de da-
des de caràcter personal.

2. En tot cas, el principi de transparència s’ha d’inter-
pretar i aplicar de manera preferent, de manera que 
qualsevol limitació a la seva aplicació s’ha de fona-
mentar en un límit o una excepció expressament esta-
blerts per una norma amb rang de llei.

Esmenes presentades

Apartat 2

81 Esmena núm. 81

De modificació
GP Socialista (23)

Es modifica l’apartat segon de l’article 7, amb la redac-
ció següent: 

«Article 7. Límits a les obligacions de transparència

[...]

2. Qualsevol limitació a l’aplicació del principi de 
transparència s’ha de fonamentar en un límit o una 
excepció expressament establerts per una norma amb 
rang de llei.»

82 Esmena núm. 82
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

«2. Qualsevol limitació a l’aplicació del principi de 
transparència s’ha de fonamentar en un límit o una 
excepció expressament establerts per una norma amb 
rang de llei.»

83 Esmena núm. 83
De modificació
GP de Ciutadans (9)

7.2. Qualsevol limitació a l’aplicació del principi de 
transparència s’ha de fonamentar en un límit o una 
excepció expressament establerts per una norma amb 
rang de llei.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Capítol II. Publicitat activa

Esmenes presentades

84 Esmena núm. 84
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (22)

Al capítol II, que resta redactat de la manera següent: 

«Capítol II: Informació objecte de transparència activa 
mínima o general»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 8. Informació subjecta al règim de 
transparència

1. L’Administració pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relati-
va a: 

a) L’organització institucional i l’estructura adminis-
trativa.

b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i 
del patrimoni.

c) Les decisions i actuacions d’especial rellevància ju-
rídica.

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.
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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) La informació geogràfica.

l) Les matèries i actuacions la publicitat de les quals 
s’estableixi per norma.

m) Qualsevol matèria que es consideri d’interès públic.

2. La informació pública relativa a les matèries anteri-
ors ha de comprendre totes les dades i els documents 
amb l’abast i la precisió que determinen els articles se-
güents.

Esmenes presentades

85 Esmena núm. 85
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

1. L’Administració pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relati-
va a: 

a) L’organització institucional i l’estructura adminis-
trativa.

b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i 
del patrimoni.

c) Les decisions i actuacions d’especial rellevància ju-
rídica.

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) Informes i estudis.

i) Els plans, programes i memòries generals.

j) La informació estadística.

k) La informació geogràfica.

l) Les matèries i actuacions la publicitat de les quals 
s’estableixi per norma amb rang de llei.

m) Qualsevol matèria que es consideri d’interès públic 
i les que siguin objecte de demanda més freqüent per 
via de l’exercici del dret d’accés a la informació pú-
blica.

2. La informació pública relativa a les matèries anteri-
ors ha de comprendre totes les dades i els documents 
amb l’abast i la precisió que determinen els articles se-
güents. La informació ha de ser congruent amb la fi-
nalitat de coneixement prevista en cada cas i ha de ser 
adequada i completa pel que fa al contingut informatiu 
que determina la llei.»

Apartat 1

86 Esmena núm. 86
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (23)

A l’article 8, apartat 1, d’un incís, que resta redactat de 
la manera següent: 

«8.1. L’Administració [...] ha de fer pública d’ofici la 
informació [...].»

87 Esmena núm. 87
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

«1. L’Administració pública i les entitats descrites en 
els apartats c, d i f de l’article 2, en aplicació del prin-
cipi de transparència, han de fer pública la informació 
relativa a: 

a) L’organització [...].»

Lletra j

88 Esmena núm. 88
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (16)

«j) La informació estadística necessària per valorar el 
grau de compliment i qualitat dels serveis públics que 
siguin de la seva competència, en els termes que els de-
fineixi cada administració competent.»

Lletra k

89 Esmena núm. 89
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (17)

«k) La informació geogràfica d’interès públic.»
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Lletra l

90 Esmena núm. 90
D’addició
GP de Ciutadans (10)

1. L’Administració pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relati-
va a: 

a) L’organització institucional i l’estructura adminis-
trativa.

b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i 
del patrimoni.

c) Les decisions i actuacions d’especial rellevància ju-
rídica.

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) La informació geogràfica.

l) Les matèries i actuacions la publicitat de les quals 
s’estableixi per norma amb rang de llei.

m) Qualsevol matèria que es consideri d’interès públic.

91 Esmena núm. 91

D’addició
GP Socialista (24)

S’addiciona un incís a la lletra l de l’apartat primer de 
l’article 8, amb la redacció següent: 

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

[...]

l) Les matèries i actuacions la publicitat de les quals 
s’estableixi per norma amb rang de llei.

[...]»

92 Esmena núm. 92
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (18)

«l) Les matèries i actuacions la publicitat de les quals 
s’estableixi per norma amb rang de llei.»

Lletra m

93 Esmena núm. 93
D’addició
GP Socialista (26)

S’addiciona un incís a la lletra m de l’apartat primer de 
l’article 8, amb la redacció següent: 

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

[...]

m) Qualsevol matèria que es consideri d’interès públic 
i les que siguin objecte de demanda més freqüent per 
via de l’exercici del dret d’accés a la informació pú-
blica.

[...]»

Addició de noves lletres

94 Esmena núm. 94
D’addició
GP Socialista (25)

S’addiciona una nova lletra l bis a l’apartat primer de 
l’article 8, amb la redacció següent: 

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

1. L’Administració pública, en aplicació del principi de 
transparència, ha de fer pública la informació relati-
va a: 

l bis) Relació anonimitzada de tots els expedients i fit-
xers que disposa cada organisme, amb l’objectiu que el 
ciutadà disposi dels mitjans d’informació per exercir 
de forma ajustada i precisa el seu dret d’accés.» 

95 Esmena núm. 95
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (24)

A l’article 8, apartat 1, d’una nova lletra n, que resta 
redactat de la manera següent: 

«n) Relació anonimitzada de tots els expedients i fitxers 
que disposa cada organisme, amb l’objectiu que el ciu-
tadà disposi dels mitjans d’informació per exercir de 
forma ajustada i precisa el seu dret d’accés.»
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Apartat 2

96 Esmena núm. 96
De modificació
GP Socialista (27)

Es modifica l’apartat segon de l’article 8, amb la re-
dacció següent: 

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

2. Les taules d’avaluació documental elaborades per 
la Comissió Nacional d’Avaluació, Accés i Tria Do-
cumental definiran l’adequació i les restriccions de 
cada conjunt d’informació al règim de transparència 
d’acord amb els supòsits d’aquesta llei.»

97 Esmena núm. 97
D’addició
GP Socialista (28)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 8, 
amb la redacció següent: 

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

2. La informació pública relativa a les matèries anteri-
ors ha de comprendre totes les dades i els documents 
amb l’abast i la precisió que determinen els articles se-
güents. La informació ha de ser congruent amb la fi-
nalitat de coneixement prevista en cada cas i ha de ser 
adequada i completa pel que fa al contingut informatiu 
que determina la llei.»

98 Esmena núm. 98
D’addició
GP Socialista (29)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 8, 
amb la redacció següent: 

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

2. La informació pública relativa a les matèries anteri-
ors té la condició de informació garantida i ha de com-
prendre totes les dades i els documents amb l’abast i la 
precisió que determinen els articles següents.»

99 Esmena núm. 99
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (19)

«2. La informació pública relativa a les matèries ante-
riors ha de comprendre totes les dades i els documents 
amb l’abast i la precisió que determinen els articles se-
güents. La informació ha de ser congruent amb la fi-
nalitat de coneixement prevista en cada cas i ha de ser 
adequada i completa pel que fa al contingut informatiu 
que determina la llei.»

Addició de nous apartats

100 Esmena núm. 100
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

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 adminis-
trativa.

b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i 
del patrimoni.

c) Les decisions i actuacions d’especial rellevància ju-
rídica.

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) La informació geogràfica.

l) Les matèries i actuacions la publicitat de les quals 
s’estableixi per norma.

m) Qualsevol matèria que es consideri d’interès públic.

2. Les taules d’avaluació documental elaborades per 
la Comissió Nacional d’Avaluació, Accés i Tria Do-
cumental definiran l’adequació i les restriccions de 
cada conjunt d’informació al règim de transparència 
d’acord amb els supòsits d’aquesta llei.

3. La informació pública relativa a les matèries anteriors 
ha de comprendre totes les dades i els documents amb 
l’abast i la precisió que determinen els articles següents.»

101 Esmena núm. 101

D’addició
GP Socialista (30)

S’addiciona un apartat tercer a l’article 8, amb la re-
dacció següent: 

«Article 8. Informació subjecta al règim de transpa-
rència

3. La informació pública relativa a les matèries ante-
riors ha de comprendre totes les dades i els documents 
amb l’abast i la precisió que determinen els articles se-
güents.»
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102 Esmena núm. 102
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (25)

A l’article 8, d’un nou apartat 3, que resta redactat de 
la manera següent: 

«8.3. Tota la informació que sigui sol·licitada amb ma-
jor freqüència així com aquella que es sol·liciti tres o 
més vegades, haurà de fer-se pública de manera pro-
activa per part dels diferents subjectes obligats en els 
diferents suports disponibles.»

103 Esmena núm. 103
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (20)

«3. Seran objecte de publicació en el corresponent 
portal aquelles informacions que hagin estat més sol-
licitades pels ciutadans.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes números 85, 93, 97, 99 i 103 
(veure predictamen).

Text presentat

Article 9. Informació institucional  
i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 

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 a, 
amb la identificació dels seus responsables.

c) Les funcions desenvolupades, amb indicació de 
l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas.

d) La relació de llocs de treball del personal funciona-
ri, laboral i eventual, així com la plantilla i la relació 
de contractes temporals i els interinatges no vinculats 
a cap lloc de treball de la relació de llocs de treball.

e) La relació d’alts càrrecs.

f) Les llistes que es puguin crear per a accedir als pro-
cessos de formació i promoció.

g) La relació dels llocs ocupats per personal profes-
sional adscrit pels adjudicataris de contractes signats 
amb l’Administració que, en virtut del contracte, re-

alitzi una activitat, un servei o una obra amb caràcter 
permanent en una dependència o un establiment pú-
blic. Aquesta informació també ha d’incloure el règim 
de dedicació i retributiu d’aquest personal, així com 
les tasques desenvolupades per aquestes persones.

h) Els convenis, acords i pactes de naturalesa funcio-
narial, laboral i sindical.

i) El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis 
existents i la informació sobre els resultats de les ava-
luacions de qualitat i de la incidència social de les po-
lítiques públiques.

j) Els acords relatius a la creació, la participació i el 
funcionament dels ens públics, les societats i fundaci-
ons públiques, els 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 els ens que en depenen, amb indica-
ció dels sindicats corresponents, els costos que els alli-
beraments generen a l’Administració i el nombre d’ho-
res sindicals utilitzades.

Esmenes presentades

104 Esmena núm. 104
D’addició
GP de Convergència i Unió (8)

A l’article 9

«Article 9. Informació institucional i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 

a) La descripció de l’organització de l’Administra-
ció i dels organismes i ens públics vinculats o depen-
dents, així com de les societats i fundacions públiques 
i els consorcis dels quals l’Administració forma part. 
Aquesta informació ha d’incloure un organigrama ac-
tualitzat que identifiqui els responsables dels diferents 
òrgans i el seu perfil i trajectòria professional.

b) L’estructura organitzativa interna de l’Administració 
i dels organismes i entitats a què es refereix la lletra a, 
amb la identificació dels seus responsables.

c) Les funcions desenvolupades, amb indicació de 
l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas.

d) La relació de llocs de treball del personal funciona-
ri, laboral i eventual, així com la plantilla i la relació 
de contractes temporals i els interinatges no vinculats 
a cap lloc de treball de la relació de llocs de treball.

d) bis Les convocatòries i els resultats dels processos 
selectius de provisió i promoció de personal.

e) La relació d’alts càrrecs.
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f) Les llistes que es puguin crear per a accedir als pro-
cessos de formació i promoció.

g) La relació dels llocs ocupats per personal profes-
sional adscrit pels adjudicataris de contractes signats 
amb l’Administració que, en virtut del contracte, re-
alitzi una activitat, un servei o una obra amb caràcter 
permanent en una dependència o un establiment pú-
blic. Aquesta informació també ha d’incloure el règim 
de dedicació i retributiu d’aquest personal, així com 
les tasques desenvolupades per aquestes persones.

h) Els convenis, acords i pactes de naturalesa funcio-
narial, laboral i sindical.

i) El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis 
existents i la informació sobre els resultats de les ava-
luacions de qualitat i de la incidència social de les po-
lítiques públiques.

j) Els acords relatius a la creació, la participació i el 
funcionament dels ens públics, les societats i fundaci-
ons públiques, els consorcis i altres entitats vinculades 
a l’Administració pública.

j) bis La informació relativa als canals de participa-
ció i els procediments participatius en tràmit d’acord 
amb el que preveu aquesta llei i la Llei de consultes po-
pulars no referendàries i altres formes de participació 
ciutadana, per tal de fer-ne difusió i facilitar la parti-
cipació ciutadana.

2. La informació organitzativa també ha d’indicar el 
nombre d’alliberats sindicals existents en l’àmbit de 
l’Administració i els ens que en depenen, amb indica-
ció dels sindicats corresponents, els costos que els alli-
beraments generen a l’Administració i el nombre d’ho-
res sindicals utilitzades.»

105 Esmena núm. 105
De modificació i d’addició
GP de Ciutadans (11)

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 

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 
a, amb la identificació dels responsables dels diferents 
òrgans i el seu perfil i trajectòria professionals.

c) Les funcions desenvolupades, amb indicació de 
l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas.

d) La relació de llocs de treball del personal funciona-
ri, laboral i eventual, així com la plantilla i la relació 
de contractes temporals i els interinatges no vinculats 
a cap lloc de treball de la relació de llocs de treball.

e) La relació d’alts càrrecs.

f) Les llistes que es puguin crear per a accedir als pro-
cessos de formació i promoció.

g) La relació dels llocs ocupats per personal profes-
sional adscrit pels adjudicataris de contractes signats 
amb l’Administració que, en virtut del contracte, re-
alitzi una activitat, un servei o una obra amb caràcter 
permanent en una dependència o un establiment pú-
blic. Aquesta informació també ha d’incloure el règim 
de dedicació i retributiu d’aquest personal, així com 
les tasques desenvolupades per aquestes persones.

h) Els convenis, acords i pactes de naturalesa funcio-
narial, laboral i sindical.

i) El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis 
existents i la informació sobre els resultats de les ava-
luacions de qualitat i de la incidència social de les po-
lítiques públiques.

j) Els acords relatius a la creació, la participació i el 
funcionament dels ens públics, les societats i fundaci-
ons públiques, els consorcis i altres entitats vinculades 
a l’Administració pública.

k) Les declaracions d’activitats i dels béns patrimoni-
als i d’interessos sense incloure, però, les dades refe-
rides a la seva localització i les que siguin necessàries 
per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels seus 
titulars.

l) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en 
aplicació de la normativa en matèria del règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs en la forma i condici-
ons que es determinin reglamentàriament.

m) La transparència de les activitats oficials, dels actes 
i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes pú-
blics que tenen encomanats i de la seva agenda oficial, 
als efectes de publicitat del Registre de grups d’interès, 
establert pel títol IV.

2. La informació organitzativa també ha d’indicar el 
nombre d’alliberats sindicals existents en l’àmbit de 
l’Administració i els ens que en depenen, amb indica-
ció dels sindicats corresponents, els costos que els alli-
beraments generen a l’Administració i el nombre d’ho-
res sindicals utilitzades.

Apartat 1

Lletra a

106 Esmena núm. 106
D’addició
GP Socialista (32)

S’addiciona un incís a la lletra a de l’apartat primer de 
l’article 9, amb la redacció següent: 

«Article 9. Informació institucional i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 29

a) La descripció de l’organització de l’Administra-
ció i dels organismes i ens públics vinculats o depen-
dents, així com de les societats i fundacions públiques 
i els consorcis dels quals l’Administració forma part. 
Aquesta informació ha d’incloure un organigrama ac-
tualitzat que identifiqui els responsables dels diferents 
òrgans i el seu perfil i trajectòria professional.

[...]»

Lletra b

107 Esmena núm. 107
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (21)

«[...] forma part.

b) L’estructura organitzativa interna de l’Administració 
i dels organismes i entitats a què es refereix la lletra a. 
S’inclourà un organigrama actualitzat que identifiqui 
als responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i la 
seva trajectòria professional.

c) Les funcions [...].»

Addició de noves lletres

108 Esmena núm. 108
D’addició
GP Socialista (33)

S’addiciona una nova lletra c bis a l’apartat primer de 
l’article 9, amb la redacció següent: 

«Article 9. Informació institucional i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 

[...]

c bis) La transparència de les activitats oficials, dels 
actes i decisions relacionats amb la gestió dels as-
sumptes públics que tenen encomanats i de la seva 
agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de 
grups d’interès, establert pel títol IV.

[...]»

109 Esmena núm. 109
D’addició
GP Socialista (31)

S’addiciona una lletra d bis a l’apartat primer de l’arti-
cle 8, amb la redacció següent: 

«Article 9. Informació institucional i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 

[...]

d) bis Les convocatòries i els resultats dels processos 
selectius de provisió i promoció de personal.

[...]»

110 Esmena núm. 110
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (22)

«[...] de treball.

d bis) Les convocatòries i els resultats dels processos 
selectius de provisió i promoció de personal.

f) Les llistes [...].»

111 Esmena núm. 111

D’addició
GP Socialista (34)

S’addiciona una lletra h bis a l’apartat primer de l’arti-
cle 9, amb la redacció següent: 

«Article 9. Informació institucional i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 

[...]

h.bis) Les declaracions d’activitats i dels béns patrimo-
nials i d’interessos sense incloure, però, les dades re-
ferides a la localització dels immobles i les que siguin 
necessàries per a salvaguardar la privacitat i la segu-
retat dels seus titulars.

[...]»

112 Esmena núm. 112
D’addició
GP Socialista (35)

S’addiciona una lletra i bis a l’apartat primer de l’arti-
cle 9, amb la redacció següent: 

«Article 9. Informació institucional i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 

i.bis) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, 
en aplicació de la normativa sobre en matèria del rè-
gim d’incompatibilitats dels alts càrrecs en la forma i 
condicions que es determinin reglamentàriament.»

113 Esmena núm. 113
D’addició
GP Socialista (36)

S’addiciona una nova lletra j bis) a l’apartat primer de 
l’article 9, amb la redacció següent: 

«Article 9. Informació institucional i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 
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j) bis La informació relativa als canals de participa-
ció i els procediments participatius en tràmit d’acord 
amb el que preveu aquesta llei i la Llei de consultes po-
pulars no referendàries i altres formes de participació 
ciutadana, per tal de fer-ne difusió i facilitar la parti-
cipació ciutadana.»

114 Esmena núm. 114
D’addició
GP Socialista (37)

S’addiciona una nova lletra j ter) a l’apartat primer de 
l’article 9, amb la redacció següent: 

«Article 9. Informació institucional i organitzativa

1. La informació institucional i organitzativa ha d’in-
cloure: 

j ter) Els catàlegs de processos, les guies de procedi-
ment, els quadres de classificació documentals i les 
taules de conservació, eliminació i accés als docu-
ments i dades, les quals sempre inclouran el règim 
d’accés previst sobre les sèries documentals classifica-
des.»

Addició de nous apartats

115 Esmena núm. 115
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (26)

A l’article 9, de dos nous apartats 1 bis i 1 ter, que resta 
redactat de la manera següent: 

«8.1 bis) Els estatuts o normativa reguladora de qual-
sevol dels ens i la normativa que sigui d’aplicació en 
cada cas, d’acord amb les funcions i serveis assumits.»

«8.1 ter) Els catàlegs de processos, les guies de procedi-
ment, els quadres de classificació documentals i les tau-
les de conservació, eliminació i accés als documents i 
dades, les quals sempre inclouran el règim d’accés pre-
vist sobre les sèries documentals classificades.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes números 104, 106, 107, 109, 110, 
112, 113, 124, 142 i 143 (veure predictamen).

Text presentat

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 l’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 tra-
mitació dels projectes o avantprojectes normatius, ai-
xí com la documentació originada pels procediments 
d’informació pública i participació ciutadana.

e) El catàleg actualitzat de tots els procediments ad-
ministratius, amb indicació dels que estan disponibles 
en format electrònic, el sentit del silenci administratiu 
i els recursos que es poden interposar amb relació a les 
resolucions que hi posen fi.

f) Els actes administratius, les declaracions responsa-
bles i les comunicacions prèvies que puguin tenir in-
cidència 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 pu-
gin 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 ha 
d’incloure les dades o referències personals.

Esmenes presentades

116 Esmena núm. 116
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (9)

Article 10

«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 
anonimitzades a consultes plantejades que tinguin es-
pecial incidència sobre la interpretació i l’aplicació de 
les normes.

c) Els procediments d’elaboració normativa en curs, 
amb indicació del seu estat de tramitació. Aquesta in-
formació haurà d’explicitar, en el seu cas, la influència 
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en el contingut final de la norma dels grups d’interès 
que han intervingut en el procediment.

d) Les memòries i els documents justificatius de la 
tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, 
els diferents textos de les disposicions normatives així 
com, la relació i valoració de la documentació origi-
nada pels procediments d’informació pública i parti-
cipació ciutadana.

e) El catàleg actualitzat de tots els procediments ad-
ministratius, amb indicació dels que estan disponibles 
en format electrònic, el sentit del silenci administratiu 
i els recursos que es poden interposar amb 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 i 
quan ho aconselli raons d’especial interès públic.

g) Els actes que hagin estat objecte d’un procediment 
de revisió en via administrativa i quan ho aconselli ra-
ons d’especial interès públic.

h) Les resolucions administratives i judicials quan ho 
aconselli raons d’interès públic i les resolucions judi-
cials definitives que afectin les persones obligades al 
compliment d’aquesta llei, per raó de l’exercici de les 
funcions i responsabilitats que aquesta els atribueix.

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 ha 
d’incloure les dades o referències personals.»

117 Esmena núm. 117
D’addició i supressió
GP de Ciutadans (12)

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 
anonimitzades a consultes plantejades que tinguin es-
pecial incidència sobre la interpretació i l’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 tra-
mitació dels projectes o avantprojectes normatius, ai-
xí com la documentació originada pels procediments 
d’informació pública i participació ciutadana.

e) El catàleg actualitzat de tots els procediments ad-
ministratius, amb indicació dels que estan disponibles 
en format electrònic, el sentit del silenci administratiu 

i els recursos que es poden interposar amb 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, 
quan ho aconselli raons d’especial interès públic.

g) Els actes que hagin estat objecte d’un procediment 
de revisió en via administrativa quan ho aconselli ra-
ons d’especial interès públic.

h) Les resolucions administratives i judicials que pu-
gin tenir rellevància pública. quan ho aconselli raons 
d’especial interès públic.

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 ha 
d’incloure les dades o referències personals.

Apartat 1

Lletra b

118 Esmena núm. 118
D’addició
GP Socialista (38)

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer de 
l’article 10, amb la redacció següent: 

«Article 10. Informació de rellevància jurídica

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

b) Les directives, instruccions, circulars i respostes 
anonimitzades a consultes plantejades que tinguin es-
pecial incidència sobre la interpretació i l’aplicació de 
les normes.»

119 Esmena núm. 119
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (23)

«b) Les directives, instruccions, circulars i respostes 
anonimitzades a consultes plantejades que tinguin es-
pecial incidència sobre la interpretació i l’aplicació de 
les normes.»

Lletra c

120 Esmena núm. 120
D’addició
GP Socialista (39)

S’addiciona un incís a la lletra c de l’apartat primer de 
l’article 10, amb la redacció següent: 

«Article 10. Informació de rellevància jurídica

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

[...]
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c) Els procediments d’elaboració normativa en curs, 
amb indicació del seu estat de tramitació. Aquesta in-
formació haurà d’explicitar, en el seu cas, la influència 
en el contingut final de la norma dels grups d’interès 
que han intervingut en el procediment.

[...]»

121 Esmena núm. 121

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (24)

«c) Els procediments d’elaboració normativa en curs, 
com avantprojectes de llei, projectes de decrets legisla-
tius, projectes de reglament, etc., amb indicació del seu 
estat de tramitació.»

Lletra f

122 Esmena núm. 122
D’addició
GP Socialista (40)

S’addiciona un incís a la lletra f de l’apartat primer de 
l’article 10, amb la redacció següent: 

«Article 10. Informació de rellevància jurídica

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

[...]

f) Els actes administratius, les declaracions responsa-
bles i les comunicacions prèvies que puguin tenir in-
cidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis 
públics, quan ho aconselli raons d’especial interès pú-
blic.

[...]»

Lletra g

123 Esmena núm. 123
D’addició
GP Socialista (41)

S’addiciona un incís a la lletra g de l’apartat primer de 
l’article 10, amb la redacció següent: 

«Article 10. Informació de rellevància jurídica

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

[...]

g) Els actes que hagin estat objecte d’un procediment 
de revisió en via administrativa quan ho aconselli ra-
ons d’especial interès públic.

[...]»

Lletra h

124 Esmena núm. 124
D’addició
GP Socialista (43)

S’addiciona un incís a la lletra h de l’apartat primer de 
l’article 10, amb la redacció següent: 

«Article 10. Informació de rellevància jurídica

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

[...]

h) Les resolucions administratives i judicials que pu-
gin tenir rellevància pública i les resolucions judicials 
definitives que afectin les persones obligades al com-
pliment d’aquesta llei, per raó de l’exercici de les funci-
ons i responsabilitats que aquesta els atribueix.

[...]»

125 Esmena núm. 125
D’addició
GP Socialista (44)

S’addiciona un incís a la lletra h de l’apartat primer de 
l’article 10, amb la redacció següent: 

«Article 10. Informació de rellevància jurídica

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

[...]

h) Les resolucions administratives i judicials quan ho 
aconselli raons d’especial interès públic.

[...]»

Addició de noves lletres

126 Esmena núm. 126
D’addició
GP Socialista (42)

S’addiciona una nova lletra f bis a l’apartat primer de 
l’article 10, amb la redacció següent: 

«Article 10. Informació de rellevància jurídica

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

[...]

f) bis Els acords de Govern i la documentació que ha 
servit de base per a la seva adopció.

[...]»

127 Esmena núm. 127
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (25)

«f bis) Els acords de Govern i la documentació que ha 
servit de base per a la seva adopció.»
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Addició de nous apartats

128 Esmena núm. 128
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (27)

A l’article 10, d’un nou apartat 1 bis, que resta redactat 
de la manera següent: 

«10.1 bis) Els documents que, d’acord amb la norma 
aplicable, hagin de ser sotmesos a un període d’infor-
mació pública durant la seva tramitació, i el contingut 
íntegre dels textos dels avantprojectes de llei i dels pro-
jectes de reglament.»

Addició de nous articles

129 Esmena núm. 129
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (28)

S’addiciona un nou article 10 bis, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 10 bis) Informació subjecta al règim de trans-
parència activa mínima o general del Parlament de 
Catalunya

1. El Parlament de Catalunya haurà de fer pública de 
manera proactiva i actualitzada, sense perjudici del 
que estableix la resta d’articles d’aquesta llei, la se-
güent informació: 

a) Tota la documentació relativa a la programació dels 
treballs parlamentaris, incloent el calendari de sessions 
i de reunió de comissions i ponències i l’ordre del dia.

b) Els projectes i proposicions de llei es faran públics a 
partir de la seva entrada al Parlament i s’afegiran totes 
les modificacions que s’esdevinguin fins a la seva apro-
vació definitiva així com les esmenes presentades, les 
votacions i el seu resultat.

c) Tots els informes sol·licitats o elaborats pel Parlament, 
pels serveis jurídics del propi Parlament o per qualsevol 
altre organisme públic o privat, en Ple o Comissions, així 
com tots aquells que s’han fet arribar al Parlament per 
part de qualsevol persona física o jurídica.

d) Les actes de totes les sessions.

e) Retransmissió pel canal Parlament de totes les com-
pareixences en les comissions i publicació de la trans-
cripció.

f) Informació del signe de la votació individual de tots 
els diputats i diputades en totes les votacions en sessi-
ons plenàries i en comissions.

g) Base de dades i registre de totes les gravacions d’àu-
dio i/o vídeo, presentat online de manera permanent i 
amb una transcripció escrita de les mateixes.

h) El pressupost del Parlament aprovat i liquidat anu-
alment, de manera detallada i fàcilment comprensible 
de totes les partides.

i) Un registre de tots els viatges que s’han realitzat ac-
tualitzat de manera permanent amb la identificació de 
totes les persones que han viatjat amb càrrec al pres-
supost del Parlament i el cost que ha representat cada 
viatge.» 

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes números 116, 117, 118, 119, 122, 
123, 125 i 128 (veure predictamen).

Text presentat

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

1. La transparència en la gestió econòmica i pressu-
postària ha d’incloure: 

a) El pressupost, amb la descripció de les partides 
pressupostàries anuals i les dades de la seva execució, 
de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució 
amb caràcter trimestral, i de la seva liquidació.

b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les ac-
tivitats i els béns dels membres del Govern, dels alts 
càrrecs de l’Administració pública i del personal direc-
tiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els 
consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre 
quan deixin de desenvolupar el càrrec.

c) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a 
instruir i resoldre els expedients relatius a les declara-
cions d’activitats, patrimonials 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, in-
demnitzacions i dietes percebudes pels empleats pú-
blics, agrupada en funció dels nivells i els cossos exis-
tents.

e) El cost de les campanyes de publicitat institucional.

2. La transparència en la gestió patrimonial ha d’in-
cloure: 

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 pa-
trimoni.
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Esmenes presentades

130 Esmena núm. 130
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

«Article 11. Transparència en la gestió econòmica 
comptable i pressupostària i en la patrimonial

1. La transparència en la gestió econòmica i pressu-
postària ha d’incloure: 

a) El pressupost, amb la descripció de les partides 
pressupostàries anuals i les dades de la seva execució, 
de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució 
amb caràcter trimestral, i de la seva liquidació, i el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.

b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les ac-
tivitats i els béns dels membres del Govern, dels alts 
càrrecs de l’Administració pública i del personal di-
rectiu dels ens públics, les societats, les fundacions i 
els consorcis, i les indemnitzacions que han de perce-
bre quan deixin de desenvolupar el càrrec. Els comptes 
anuals complets preceptius i els informes d’auditoria 
de comptes i de fiscalització per part dels òrgans de 
control extern que els hagin emès.

c) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a 
instruir i resoldre els expedients relatius a les declara-
cions d’activitats, patrimonials 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, in-
demnitzacions i dietes percebudes pels empleats pú-
blics, agrupada en funció dels nivells i els cossos exis-
tents.

e) El cost de les campanyes de publicitat institucional.

2. La transparència en la gestió patrimonial ha d’in-
cloure: 

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 pa-
trimoni.»

131 Esmena núm. 131

De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (10)

«Article 11. Transparència en la gestió econòmica, 
comptable i pressupostària i en la patrimonial

1. La transparència en la gestió econòmica, comptable 
i pressupostària ha d’incloure: 

a) El pressupost, amb la descripció de les partides 
pressupostàries anuals i les dades de la seva execució, 
de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució 
amb caràcter trimestral, i de la seva liquidació, i el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.

b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les ac-
tivitats i els béns dels membres del Govern, dels alts 
càrrecs de l’Administració pública i del personal direc-
tiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els 
consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre 
quan deixin de desenvolupar el càrrec.

b) bis Els comptes anuals complets preceptius i els in-
formes d’auditoria de comptes i de fiscalització per 
part dels òrgans de control extern que els hagin emès.

c) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a 
instruir i resoldre els expedients relatius a les declara-
cions d’activitats, patrimonials 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, indem-
nitzacions i dietes percebudes pels empleats públics, 
agrupada en funció dels nivells i els cossos existents.

e) El cost de les campanyes de publicitat institucional.

2. La transparència en la gestió patrimonial ha d’in-
cloure: 

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 pa-
trimoni.»

132 Esmena núm. 132
D’addició i supressió
GP de Ciutadans (13)

1. La transparència en la gestió econòmica i pressu-
postària ha d’incloure: 

a) El pressupost, amb la descripció de les partides 
pressupostàries anuals i les dades de la seva execució, 
de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució 
amb caràcter trimestral, i de la seva liquidació, i el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.
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b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les ac-
tivitats i els béns dels membres del Govern, dels alts 
càrrecs de l’Administració pública i del personal direc-
tiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els 
consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre 
quan deixin de desenvolupar el càrrec.

c) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a 
instruir i resoldre els expedients relatius a les declara-
cions d’activitats, patrimonials 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, in-
demnitzacions i dietes percebudes pels empleats pú-
blics, agrupada en funció dels nivells i els cossos exis-
tents.

e) El cost de les campanyes de publicitat institucional.

f) Els comptes anuals complerts i preceptius els infor-
mes d’auditoria de comptes i de fiscalització per part 
dels òrgans de control extern que s’hagin emès.

2. La transparència en la gestió patrimonial ha d’in-
cloure: 

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 pa-
trimoni.

Apartat 1

Lletra a

133 Esmena núm. 133
D’addició
GP Socialista (46)

S’addiciona un incís a la lletra a de l’apartat primer de 
l’article 11, amb la redacció següent: 

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

1. La transparència en la gestió econòmica i pressu-
postària ha d’incloure: 

a) El pressupost, amb la descripció de les partides 
pressupostàries anuals i les dades de la seva execució, 
de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execu-
ció amb caràcter trimestral, i de la seva liquidació i el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

[...]»

134 Esmena núm. 134
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (28)

«a) El pressupost, amb la descripció de les partides 
pressupostàries anuals i les dades de la seva execu-
ció, de manera que se’n pugui conèixer el grau d’exe-
cució amb caràcter trimestral, i de la seva liquidació 
i el compliment dels objectius d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera. En el cas que del nom 
de la partida un ciutadà tingui dificultats per entendre 
la destinació dels diners, s’especificarà de forma com-
prensible els serveis o la finalitat a la que es destina 
l’esmentada partida.

b) Les retribucions [...].»

Lletra b

135 Esmena núm. 135
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (30)

A l’article 11, apartat 1, lletra b, d’un incís, que resta 
redactat de la manera següent: 

«b) Les retribucions [...] dels alts càrrecs dels subjectes 
obligats [...].»

Lletra c

136 Esmena núm. 136
De supressió
GP Socialista (48)

Es suprimeix la lletra c de l’apartat primer de l’article 11.

Lletra d

137 Esmena núm. 137
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (27)

«d) Les retribucions, indemnitzacions i dietes perce-
budes pels empleats públics de l’Administració pública 
i del personal dels ens públics, les societats, les funda-
cions i els consorcis.»

Lletra e

138 Esmena núm. 138
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (28)

«e) El cost de les campanyes de publicitat institucio-
nal, desglossant els diferents conceptes de la campa-
nya i l’import contractat a cada mitjà de comunica-
ció.»
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Addició de noves lletres

139 Esmena núm. 139
D’addició
GP Socialista (47)

S’addiciona una nova lletra b bis a l’apartat primer de 
l’article 11, amb la redacció següent: 

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

1. La transparència en la gestió econòmica i pressu-
postària ha d’incloure: 

[...]

b bis) Els comptes anuals complets preceptius i els in-
formes d’auditoria de comptes i de fiscalització per 
part dels òrgans de control extern que els hagin emès.

[...]»

140 Esmena núm. 140
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (31)

A l’article 11, apartat 1, lletra b, d’una nova lletra b 
bis), que resta redactat de la manera següent: 

«b bis) Els comptes anuals complerts preceptius i els 
informes d’auditoria de comptes i de fiscalització per 
part dels òrgans de control extern que s’hagin emès.»

141 Esmena núm. 141

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (32)

A l’article 11, apartat 1, lletra b, d’una nova lletra b 
ter), que resta redactat de la manera següent: 

«b ter) Els comptes anuals de qualsevol dels ens que 
integren l’àmbit d’aplicació subjectiva de la proposi-
ció, els informes de fiscalització emesos per òrgans de 
control i d’intervenció i informes d’auditoria de comp-
tes.» 

142 Esmena núm. 142
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (33)

A l’article 11, apartat 1, lletra b, d’una nova lletra b 
quater), que resta redactat de la manera següent: 

«b quater) Les convocatòries i els resultats dels proces-
sos de selecció i promoció d’empleats públics.» 

143 Esmena núm. 143
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (29)

«f) Les resolucions d’autorització o reconeixement de 
compatibilitat que afectin als empleats públics, alts 
càrrecs i personal directiu.»

144 Esmena núm. 144
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (30)

«g) Els comptes anuals complerts preceptius i els infor-
mes de fiscalització i d’auditories de comptes per part 
dels òrgans de control extern que s’hagin emès.» 

145 Esmena núm. 145
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (31)

«h) El deute de la Generalitat de Catalunya envers els 
ens locals, de forma individualitzada, tant el reconegut 
com el pendent de reconèixer.»

146 Esmena núm. 146
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (32)

«i) Els deutes de la Generalitat de Catalunya i els ens 
locals amb els seus proveïdors quan s’ha superat el ter-
mini legal per fer-los el pagament.»

Títol de l’article

147 Esmena núm. 147
De modificació
GP Socialista (45)

Es modifica el títol de l’article 11, amb la redacció se-
güent: 

«Article 11. Transparència en la gestió econòmica, 
comptable, i pressupostària i en la patrimonial.»

148 Esmena núm. 148
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (26)

«Article 11. Transparència en la gestió econòmica, 
comptable, pressupostària i patrimonial

1. La transparència [...].»

149 Esmena núm. 149
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (29)

A l’article 11, al títol de l’article, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 11. Transparència en la gestió econòmica, 
comptable, pressupostària i patrimonial»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes números 130, 131, 132, 133, 134, 
138, 139, 140, 144, 147, 148 i 149 (veure predictamen).

Text presentat

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 pro-
grames anuals i pluriennals, 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 ac-
tuacions a realitzar, els mitjans a utilitzar per a l’exe-
cució dels plans i els programes, els terminis de com-
pliment, la memòria econòmica i els estudis i informes 
tècnics justificatius.

3. La informació també ha d’incloure els criteris i la 
metodologia per a avaluar el compliment dels plans i 
els programes i el resultat de l’avaluació, un cop exe-
cutats.

4. A més dels plans i els programes a què es refereix 
l’apartat 1, la transparència en aquest àmbit també ha 
d’incloure el pla territorial general, els plans territori-
als parcials, els plans directors territorials, els plans 
territorials sectorials, els plans directors urbanístics, 
els plans d’ordenació urbanística municipal, el pla 
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 obli-
gatòria.

5. La transparència en matèria de plans i programes 
també inclou les seves modificacions i s’ha de comple-
tar amb la informació econòmica, geogràfica i urba-
nística, d’elaboració pròpia o externa, que les adminis-
tracions hagin utilitzat per a la seva elaboració i per a 
l’avaluació de la seva execució.

Esmenes presentades

Apartat 1

150 Esmena núm. 150
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (34)

A l’article 12, apartat 1, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent: 

«12.1. Els subjectes obligats ha de fer públics [...].»

151 Esmena núm. 151

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (33)

«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 pro-
grames anuals i pluriennals, i de caràcter general o 
sectorial, que estableixen les directrius estratègiques 
de les polítiques públiques. Tanmateix, es publicarà 
les auditories internes i externes de l’avaluació de la 
qualitat dels serveis públics.

2. La informació [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 
151 (veure predictamen).

Capítol III. Transparència en la gestió 
administrativa

Text presentat

Article 13. Transparència en la contractació 
pública

1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits 
per l’Administració pública s’aplica a tots els contrac-
tes compresos en la legislació sobre contractes del sec-
tor públic, i ha d’incloure: 

a) La informació sobre les entitats i els òrgans de con-
tractació, amb indicació de la seva denominació exac-
ta, 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 clàu-
sules administratives i les condicions d’execució.

c) La informació sobre els contractes programats.

d) Els contractes adjudicats, amb indicació de l’objec-
te, l’import de la licitació i d’adjudicació, el procedi-
ment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adju-
dicatari i els acords i informes tècnics del procés de 
contractació. Aquesta informació ha d’estar actualit-
zada i tenir com a referent, com a mínim, els darrers 
cinc anys.

e) Les modificacions contractuals, les seves pròrro-
gues i les licitacions anul·lades.

f) Les dades del registre oficial de licitadors i empre-
ses classificades.
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g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans con-
sultius de contractació.

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

2. La informació en matèria de contractació pública 
ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la 
Transparència, configurat com una plataforma electrò-
nica de publicitat específica en aquest àmbit.

3. L’Administració pública ha de donar publicitat de 
manera constant i actualitzada a les dades estadísti-
ques sobre els percentatges i el volum pressupostari 
dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels 
procediments establerts per la legislació de contractes 
del sector públic. També ha de donar publicitat al vo-
lum pressupostari contractat pels diferents adjudicata-
ris 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 a 
facilitar-ne el coneixement als usuaris: 

a) Les condicions i obligacions assumides pels gestors 
amb relació a la qualitat, l’accés al servei i els 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 amb relació a la prestació del 
servei.

d) El procediment per a formular queixes o reclama-
cions.

Esmenes presentades

152 Esmena núm. 152
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

«Article 13. Transparència en la contractació pública

1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits 
per l’Administració pública s’aplica a tots els contrac-
tes compresos en la legislació sobre contractes del sec-
tor públic, i ha d’incloure: 

a) La informació sobre les entitats i els òrgans de con-
tractació, amb indicació de la seva denominació exac-
ta, 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 clàu-
sules administratives i les condicions d’execució.

c) La informació sobre els contractes programats, pa-
trimonials i menors.

d) Els contractes realitzats, amb indicació de l’objec-
te, l’import de la licitació i d’adjudicació, la durada 

del contracte, els instruments a través dels que, en el 
seu cas, s’ha publicitat, el número de licitadors parti-
cipants al procediment, les decisions de desistiment i 
renúncia dels contractes, 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 refe-
rent, com a mínim, els darrers cinc anys.

e) Les modificacions contractuals, les seves pròrro-
gues i les licitacions anul·lades.

f) Les dades del registre oficial de licitadors i empre-
ses classificades.

g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans con-
sultius de contractació.

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

2. La informació en matèria de contractació pública 
ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la 
Transparència, configurat com una plataforma electrò-
nica de publicitat específica en aquest àmbit.

3. L’Administració pública ha de donar publicitat de 
manera constant i actualitzada a les dades estadísti-
ques sobre els percentatges i el volum pressupostari 
dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels 
procediments establerts per la legislació de contractes 
del sector públic. També ha de donar publicitat al vo-
lum pressupostari contractat pels diferents adjudicata-
ris 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 a 
facilitar-ne el coneixement als usuaris: 

a) Les condicions i obligacions assumides pels gestors 
amb relació a la qualitat, l’accés al servei i els 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 amb relació a la prestació del 
servei.

d) El procediment per a formular queixes o reclama-
cions.»

153 Esmena núm. 153
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (11)

«Article 13. Transparència en la contractació pública

1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits 
per l’Administració pública s’aplica a tots els contrac-
tes compresos en la legislació sobre contractes del sec-
tor públic, i ha d’incloure: 

a) La informació sobre les entitats i els òrgans de con-
tractació, amb indicació de la seva denominació exac-
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ta, 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 clàu-
sules administratives i les condicions d’execució.

c) La informació sobre els contractes programats, 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

d) Els contractes realitzats 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, 
la durada, el nombre licitadors, els criteris d’adjudica-
ció, el quadre comparatiu d’ofertes i la seva puntuació 
i els acords i informes tècnics del procés de contracta-
ció. Aquesta informació ha d’estar actualitzada i tenir 
com a referent, com a mínim, els darrers cinc anys.

e) Les modificacions contractuals, les seves pròrro-
gues, i les licitacions anul·lades i les resolucions an-
ticipades.

f) Les dades del registre públic de contractes i del re-
gistre oficial de licitadors i empreses classificades.

g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans con-
sultius de contractació.

h) La relació anonimitzada de preguntes i respostes a 
les consultes més freqüents en matèria de contractació.

h) bis Les resolucions dels recursos especials, de les 
qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials de-
finitives en matèria de contractació, així com els actes 
de desistiment, renúncia i resolució de contractes.

2. La informació en matèria de contractació pública 
ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la 
Transparència, configurat com una plataforma electrò-
nica de publicitat específica en aquest àmbit.

3. L’Administració pública ha de donar publicitat de 
manera constant i actualitzada a les dades estadísti-
ques sobre els percentatges i el volum pressupostari 
dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels 
procediments establerts per la legislació de contractes 
del sector públic. També ha de donar publicitat al vo-
lum pressupostari contractat pels diferents adjudicata-
ris 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 a 
facilitar-ne el coneixement als usuaris: 

a) Les condicions i obligacions assumides pels gestors 
amb relació a la qualitat, l’accés al servei i els 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 amb relació a la prestació del 
servei.

d) El procediment per a formular queixes o reclama-
cions.»

154 Esmena núm. 154
De supressió i d’addició
GP de Ciutadans (14)

1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits 
per l’Administració pública s’aplica a tots els contrac-
tes compresos en la legislació sobre contractes del sec-
tor públic, inclosos els contractes patrimonials, i ha 
d’incloure: 

a) La informació sobre les entitats i els òrgans de con-
tractació, amb indicació de la seva denominació exac-
ta, 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 clàu-
sules administratives i les condicions d’execució.

c) La informació sobre els contractes programats.

d) Els contractes adjudicats realitzats, 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 actua-
litzada i tenir com a referent, com a mínim, els darrers 
cinc anys.

e) Les modificacions contractuals, les seves pròrro-
gues i les licitacions anul·lades.

f) Les dades del registre oficial de licitadors i empre-
ses classificades.

g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans con-
sultius de contractació.

h) La relació anonimitzada de preguntes i respostes a 
les consultes més freqüents en matèria de contracta-
ció.

i) La durada dels contractes.

j) Els instruments a través dels quals s’han publicat 
aquesta contractes.

k) El nombre de licitadors participants en el procedi-
ment.

l) Les decisions de desestimació i renúncia dels con-
tractes.
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Apartat 1

155 Esmena núm. 155
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (34)

«[...] i electròniques.

b) La informació sobre les licitacions en tràmit, que 
ha de comprendre com a mínim el tipus de contrac-
te, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de 
clàusules administratives, les condicions d’execució i 
els instruments pel qual s’han publicat.

c) La informació sobre els contractes programats.

d) Els contractes realitzats, incloent els contractes me-
nors, amb indicació de l’objecte, l’import de la licita-
ció i d’adjudicació, la durada, el procediment utilitzat 
per a contractar, el nombre de licitadors i la identitat de 
l’adjudicatari i els acords i informes tècnics del procés 
de contractació. Aquesta informació ha d’estar actua-
litzada i tenir com a referent, com a mínim, els darrers 
cinc anys.

e) Les modificacions contractuals, les seves pròrro-
gues i les licitacions anul·lades i la seva justificació.

f) Les dades del registre oficial de licitadors i empre-
ses classificades.

g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans con-
sultius de contractació.

h) La relació anonimitzada de preguntes i respostes a 
les consultes més freqüents en matèria de contractació.

i) Les resolucions dels recursos especials, de les qüesti-
ons de nul·litat i de les resolucions judicials definitives 
en matèria de contractació, així com els actes de desis-
timent, renúncia i resolució de contractes.

2. La informació [...].»

156 Esmena núm. 156
De supressió
GP Socialista (49)

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 13: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública

1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits 
per l’Administració pública s’aplica a tots els contrac-
tes compresos en la legislació sobre contractes del sec-
tor públic, i ha d’incloure: 

[...]»

157 Esmena núm. 157
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (35)

A l’article 13, apartat 1, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent: 

«13. 1 La transparència [...] subscrits pels subjectes 
obligats [...].»

Lletra d

158 Esmena núm. 158
De modificació
GP Socialista (50)

Es modifica la lletra d de l’apartat primer de l’article 
13, amb la redacció següent: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública 

[...]

d) Els contractes adjudicats realitzats, 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, la durada, el nombre licitadors, els cri-
teris d’adjudicació, el quadre comparatiu d’ofertes i 
la seva puntuació 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.

[...]»

159 Esmena núm. 159
D’addició
GP Socialista (51)

S’addiciona un incís a la lletra d de l’apartat primer de 
l’article 13, amb la redacció següent: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública 

[...]

d) Els contractes adjudicats, amb indicació de l’objec-
te, l’import de la licitació i d’adjudicació, el procedi-
ment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adjudi-
catari, els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, 
la puntuació obtinguda per cada oferta amb la moti-
vació de les valoracions que s’han realitzat respecte a 
cada criteri i els acords i informes tècnics del procés 
de contractació. Aquesta informació ha d’estar actua-
litzada i tenir com a referent, com a mínim, els darrers 
cinc anys.

[...]»
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Lletra e

160 Esmena núm. 160
D’addició
GP Socialista (52)

S’addiciona un incís a la lletra e de l’apartat primer de 
l’article 13, amb la redacció següent: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública 

[...]

e) Les modificacions contractuals, les seves pròrro-
gues i, les licitacions anul·lades i les resolucions an-
ticipades.

[...]»

Lletra f

161 Esmena núm. 161

D’addició
GP Socialista (53)

S’addiciona un incís a la lletra f de l’apartat primer de 
l’article 13, amb la redacció següent: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública 

[...]

f) Les dades del registre públic de contractes i del re-
gistre oficial de licitadors i empreses classificades.

[...]»

162 Esmena núm. 162
D’addició
GP Socialista (54)

S’addiciona un incís a la lletra f de l’apartat primer de 
l’article 13, amb la redacció següent: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública 

[...]

L’Administració a fi de propiciar que un major nombre 
d’empreses o de professionals esdevinguin contractis-
tes facilitarà els tràmits de la classificació empresarial 
i els assessorarà per tal d’assolir la condició de con-
tractista.

[...]»

Lletra h

163 Esmena núm. 163
D’addició
GP Socialista (55)

S’addiciona un incís a la lletra h a l’apartat primer de 
l’article 13, amb la redacció següent: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública 

[...]

h) La relació anonimitzada de preguntes i respostes a 
les consultes més freqüents en matèria de contracta-
ció.

[...]»

Addició de noves lletres

164 Esmena núm. 164
D’addició
GP Socialista (56)

S’addiciona una nova lletra h bis a l’apartat primer de 
l’article 13, amb la redacció següent: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública 

[...]

h bis) Les resolucions dels recursos especials, de les 
qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials de-
finitives en matèria de contractació, així com els actes 
de desistiment, renúncia i resolució de contractes.

[...]»

165 Esmena núm. 165
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (36)

A l’article 13, apartat 1, de dos noves lletres i i j, que 
resta redactat de la manera següent: 

«i) Les decisions de desistiment, renuncia, interpre-
tació i resolució anticipada dels contractes formalit-
zats.»

«j) Les resolucions dictades pels òrgans competents 
per conèixer dels recursos especials en matèria de con-
tractació i de les qüestions de nul·litat.»

Addició de nous apartats

166 Esmena núm. 166
D’addició
GP Socialista (57)

S’addiciona un apartat cinquè a l’article 13, amb la re-
dacció següent: 

«Article 13. Transparència en la contractació pública 

[...]

5. També és objecte de publicitat la informació relativa 
als convenis subscrits per l’Administració, amb indica-
ció dels signataris, el seu objecte, durada, modificaci-
ons, persones obligades a complir-los i la naturalesa i 
contingut de les obligacions assumides per les parts. 
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Aquesta informació també és aplicable als encàrrecs 
de gestió.»

167 Esmena núm. 167
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (35)

«5. Les obligacions de publicitat d’aquest article es ve-
hicularan mitjançant la Plataforma de Serveis de la 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i 
s’integrarà en el Portal de la Transparència.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes números 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 160, 161, 163, 164 i 165 (veure predictamen).

Text presentat

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’Ad-
ministració 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 transparèn-
cia les modificacions que es puguin produir en algun 
dels paràmetres de l’apartat 2 i la data i forma en què 
s’ha produït la modificació, així com la informació re-
lativa al compliment i l’execució dels convenis.

Esmenes presentades

Apartat 1

168 Esmena núm. 168
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (11)

«Article 14. Transparència dels convenis de col-
laboració

1. La transparència en l’àmbit dels convenis de col-
laboració inclou tots els convenis i encàrrecs de gestió 
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 transparèn-
cia les modificacions que es puguin produir en algun 
dels paràmetres de l’apartat 2 i la data i forma en què 
s’ha produït la modificació, així com la informació re-
lativa al compliment i l’execució dels convenis.»

169 Esmena núm. 169
D’addició
GP de Ciutadans (15)

1. La transparència en l’àmbit dels convenis de col-
laboració inclou tots els convenis subscrits entre l’Ad-
ministració i les persones privades i públiques. Aques-
ta informació ha d’incloure les dades sobre la gestió 
econòmica, comptable, pressupostària i del patrimoni 
de les entitats amb què es subscriuen convenis de col-
laboració.

Addició de nous apartats

170 Esmena núm. 170
D’addició
GP Socialista (58)

S’addiciona un nou apartat quart a l’article 14, amb la re-
dacció següent: 

«Article 14. Transparència dels convenis de col-
laboració

[...]

4. Els convenis de col·laboració establerts en l’apartat 
primer d’aquest article han de ser publicats al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Reglamentà-
riament, es determinaran els terminis de la seva pu-
blicació.»

171 Esmena núm. 171

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (36)

«[...] dels convenis.

4. Tanmateix, es publicarà les encomanes de gestió que 
es signin, indicant el seu objecte, pressupost, durada, 
obligacions econòmiques i les subcontractacions que 
es realitzin detallant els adjudicataris, procediment 
emprat per aquestes adjudicacions i el seu import.»

172 Esmena núm. 172
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (37)

«5. Les obligacions de publicitat d’aquest article es fa-
ran efectives mitjançant el Registre de convenis de col-
laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya 
que s’integrarà en el Portal de la Transparència.»
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173 Esmena núm. 173
D’addició
GP de Convergència i Unió (12)

«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’Ad-
ministració 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 transparèn-
cia les modificacions que es puguin produir en algun 
dels paràmetres de l’apartat 2 i la data i forma en què 
s’ha produït la modificació, així com la informació re-
lativa al compliment i l’execució dels convenis.

3 bis. En el cas de l’Administració de la Generalitat 
i dels organismes i entitats públics dependents o vin-
culats a aquesta administració, la transparència dels 
convenis i acords de col·laboració signats s’ha d’arti-
cular fonamentalment mitjançant el Registre de con-
venis de col·laboració i cooperació. El Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació és un registre 
administratiu de caràcter públic i es podrà consultar 
presencialment i telemàticament amb les limitacions 
que per a l’accés a registres estableixi la normativa re-
guladora del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i en matèria de protecció de dades de caràc-
ter personal. La consulta de la informació detallada en 
els apartats anteriors que consti en el Registre de con-
venis haurà de ser accessible també en un espai dife-
renciat del Portal de la Transparència, configurat com 
una plataforma electrònica de publicitat específica en 
aquest àmbit.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes números 168, 171 i 172 (veure 
predictamen).

Text presentat

Article 15. Transparència de l’activitat 
subvencional

1. En matèria de subvencions i ajuts públics, l’obliga-
ció de transparència inclou: 

a) La relació actualitzada de les subvencions i altres 
ajuts que l’Administració pública tingui previst convo-
car durant l’exercici pressupostari, amb indicació de 

l’objecte o la finalitat i amb la descripció de les condi-
cions per a ser-ne beneficiari.

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, si escau.

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb in-
dicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. Aquesta 
informació inclou les subvencions i els ajuts compre-
sos en la legislació de subvencions, ha d’estar actua-
litzada i tenir com a referent temporal els darrers cinc 
anys. També ha d’incloure les subvencions atorgades 
sense publicitat i concurrència quan aquests requisits 
s’hagin exceptuat en els casos legalment establerts.

d) La informació relativa al control financer de les 
subvencions i els ajuts públics atorgats.

2. Les bases reguladores de la concessió d’ajuts i sub-
vencions públics que es puguin atorgar per un import 
superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels 
beneficiaris, quan siguin persones jurídiques, de comu-
nicar a l’Administració pública la informació relativa a 
les retribucions dels seus òrgans de direcció o adminis-
tració, a l’efecte de fer-les públiques. En els supòsits le-
gals en què no s’apliqui un procés de concurrència per a 
atorgar els ajuts o les subvencions, aquesta obligació l’ha 
d’incloure igualment l’acte o el conveni corresponent.

Esmenes presentades

Apartat 1

Lletra b

174 Esmena núm. 174
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (38)

«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, si escau. En aquest sentit, anualment, es 
redactaran i publicaran una memòria qualitativa del 
destí de les subvencions atorgades.»

Lletra c

175 Esmena núm. 175
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (12)

«Article 15. Transparència de l’activitat subvencional

1. En matèria de subvencions i ajuts públics, l’obliga-
ció de transparència inclou: 

a) La relació actualitzada de les subvencions i altres 
ajuts que l’Administració pública tingui previst convo-
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car durant l’exercici pressupostari, amb indicació de 
l’objecte o la finalitat i amb la descripció de les condi-
cions per a ser-ne beneficiari.

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, si escau.

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb 
indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. Ex-
cepte els beneficiaris d’ajuts per motius de vulnerabili-
tat social. Aquesta informació inclou les subvencions 
i els ajuts compresos en la legislació de subvencions, 
ha d’estar actualitzada i tenir com a referent temporal 
els darrers cinc anys. També ha d’incloure les subven-
cions atorgades sense publicitat i concurrència quan 
aquests requisits s’hagin exceptuat en els casos legal-
ment establerts.

d) La informació relativa al control financer de les 
subvencions i els ajuts públics atorgats.

2. Les bases reguladores de la concessió d’ajuts i sub-
vencions públics que es puguin atorgar per un import 
superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels 
beneficiaris, quan siguin persones jurídiques, de co-
municar a l’Administració pública la informació rela-
tiva a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració, a l’efecte de fer-les públiques. En els su-
pòsits legals en què no s’apliqui un procés de concur-
rència per a atorgar els ajuts o les subvencions, aquesta 
obligació l’ha d’incloure igualment l’acte o el conveni 
corresponent.»

176 Esmena núm. 176
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (13)

«Article 15. Transparència de l’activitat subvencional

1. En matèria de subvencions i ajuts públics, l’obliga-
ció de transparència inclou: 

a) La relació actualitzada de les subvencions i altres 
ajuts que l’Administració pública tingui previst convo-
car durant l’exercici pressupostari, amb indicació de 
l’objecte o la finalitat i amb la descripció de les condi-
cions per a ser-ne beneficiari.

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, si escau.

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb in-
dicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. Aquesta 
informació inclou totes les subvencions i els ajuts com-
presos en la legislació de subvencions, ha d’estar actua-
litzada i tenir com a referent temporal els darrers cinc 
anys. També ha d’incloure les subvencions i els ajuts 
atorgats sense publicitat i concurrència quan aquests 
requisits s’hagin exceptuat en els casos legalment esta-

blerts. En el cas de subvencions i ajuts públics atorgats 
per motius de vulnerabilitat social s’hauran d’utilitzar 
sistemes de codificació que preservin la identitat dels 
beneficiaris.

d) La informació relativa al control financer de les 
subvencions i els ajuts públics atorgats.

2. Les bases reguladores de la concessió d’ajuts i sub-
vencions públics que es puguin atorgar per un import 
superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels 
beneficiaris, quan siguin persones jurídiques, de co-
municar a l’Administració pública la informació rela-
tiva a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració, a l’efecte de fer-les públiques. En els su-
pòsits legals en què no s’apliqui un procés de concur-
rència per a atorgar els ajuts o les subvencions, aquesta 
obligació l’ha d’incloure igualment l’acte o el conveni 
corresponent.»

177 Esmena núm. 177
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (39)

«c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb in-
dicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. Aquesta 
informació inclou les subvencions i els ajuts compresos 
en la legislació de subvencions, ha d’estar actualitzada 
i tenir com a referent temporal els darrers cinc anys. 
També ha d’incloure les subvencions atorgades sense 
publicitat i concurrència quan aquests requisits s’ha-
gin exceptuat en els casos legalment establerts.»

178 Esmena núm. 178
De modificació
GP Socialista (59)

Es modifica la lletra c de l’apartat primer de l’article 
15, amb la redacció següent: 

«Article 15. Transparència de l’activitat subvencional

1. En matèria de subvencions i ajuts públics, l’obliga-
ció de transparència inclou: 

[...]

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb in-
dicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. Aquesta 
informació inclou totes les subvencions i els ajuts com-
presos en la legislació de subvencions, ha d’estar actua-
litzada i tenir com a referent temporal els darrers cinc 
anys. També ha d’incloure les subvencions i els ajuts 
atorgades atorgats sense publicitat i concurrència quan 
aquests requisits s’hagin exceptuat en els casos legal-
ment establerts. En el cas de subvencions i ajuts pú-
blics atorgats per motius de vulnerabilitat social s’hau-
ran d’utilitzar sistemes de codificació que preservin la 
identitat dels beneficiaris.

[...]»



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 45

179 Esmena núm. 179
D’addició
GP Socialista (60)

S’addiciona un incís a la lletra c de l’apartat primer de 
l’article 15, amb la redacció següent: 

«Article 15. Transparència de l’activitat subvencional

1. En matèria de subvencions i ajuts públics, l’obliga-
ció de transparència in-clou: 

[...]

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb in-
dicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. Aquesta 
informació inclou les subvencions i els ajuts compre-
sos en la legislació de subvencions, ha d’estar actua-
litzada i tenir com a referent temporal els darrers cinc 
anys. També ha d’incloure les subvencions atorgades 
sense publicitat i concurrència quan aquests requisits 
s’hagin exceptuat en els casos legalment establerts.

L’obligació de transparència no inclou les subvencions 
i els ajuts públics atorgats per motius de vulnerabili-
tat social, tret que s’emprin sistemes de codificació que 
preservin la identitat dels ciutadans.

[...]»

180 Esmena núm. 180
D’addició
GP de Ciutadans (16)

Article 15. Transparència de l’activitat subvencional

1. En matèria de subvencions i ajuts públics, l’obliga-
ció de transparència inclou: 

a) La relació actualitzada de les subvencions i altres 
ajuts que l’Administració pública tingui previst convo-
car durant l’exercici pressupostari, amb indicació de 
l’objecte o la finalitat i amb la descripció de les condi-
cions per a ser-ne beneficiari.

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, si escau.

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb in-
dicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. Aquesta 
informació inclou les subvencions i els ajuts compre-
sos en la legislació de subvencions, ha d’estar actua-
litzada i tenir com a referent temporal els darrers cinc 
anys. També ha d’incloure les subvencions atorgades 
sense publicitat i concurrència quan aquests requisits 
s’hagin exceptuat en els casos legalment establerts. 
L’obligació de transparència no inclou les subvencions 
i els ajuts públics atorgats per motius de vulnerabili-
tat social, tret que s’emprin sistemes de codificació que 
preservin la identitat dels ciutadans.

d) La informació relativa al control financer de les 
subvencions i els ajuts públics atorgats.

Addició de noves lletres

181 Esmena núm. 181

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (40)

«e) La justificació o rendiment de comptes per part de 
l’entitat de la subvenció atorgada.»

Addició de nous articles

182 Esmena núm. 182
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (41)

«Article 15 bis. Informació subjecta al règim de 
transparència dels partits polítics, associacions i 
fundacions vinculades, organitzacions sindicals i 
empresarials i entitats privades que percebin durant 
el període d’un any subvencions o ajuts públics d’una 
quantia superior a 100.000 euros, o en el cas que 
com a mínim el quaranta per cent dels seus ingressos 
anuals tinguin aquesta procedència, sempre que su-
perin els 5.000 euros.

Pel que fa a la gestió econòmica, pressupostària, fi-
nancera i de contractació, els partits polítics, i associ-
acions i fundacions vinculades, faran públics la infor-
mació que els obliga la seva legislació especifica.

Els partits polítics, i associacions i fundacions vincu-
lades, pel que fa a la informació institucional i orga-
nitzativa, i de rellevància jurídica, les organitzacions 
sindicals i empresarials, així com a les entitats priva-
des que percebin durant el període d’un any subvenci-
ons o ajuts públics d’una quantitat superior a 100.000 
euros, o en el cas que com a mínim el quaranta per 
cent dels seus ingressos anuals tinguin aquesta proce-
dència, sempre que superin els 5.000 euros han de fer 
pública: 

1. La informació institucional i organitzativa: 

a) La descripció de la seva organització i dels organis-
mes i ens vinculats o dependents, així com de les soci-
etats i fundacions públiques i els consorcis dels quals 
formin part.

b) L’estructura organitzativa interna i dels organismes 
i entitats a què es refereix la lletra a, amb la identifica-
ció dels seus responsables.

c) Les funcions desenvolupades, amb indicació de 
l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas.

d) La relació de llocs de treball del personal i la re-
lació de contractes temporals. També ha d’indicar el 
nombre d’alliberats sindicals existents, amb indicació 
dels sindicats corresponents, els costos que els allibe-
raments generen i el nombre d’hores sindicals utilit-
zades.

e) La relació d’alts càrrecs o personal d’alta direcció.
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f) Els acords relatius a la creació, la participació i el 
funcionament dels ens, les societats i fundacions, els 
consorcis i altres entitats vinculades.

2. La informació de rellevància jurídica: 

La normativa aprovada. Aquesta normativa ha d’in-
cloure els formats originaris i les versions consolida-
des en el cas de normes que hagin tingut modifica- 
cions.

3. La transparència en la gestió econòmica i pressu-
postària: 

a) El pressupost, tant d’ingressos com de despeses, 
amb la descripció de les principals partides pressupos-
tàries anuals i les dades de la seva liquidació.

b) La informació general sobre les retribucions, in-
demnitzacions i dietes percebudes pels membres dels 
òrgans de govern i empleats, agrupada en funció dels 
nivells i els cossos existents.

e) El cost de les campanyes de publicitat.

4. La transparència en la gestió patrimonial: 

a) La informació sobre les dades més rellevants del pa-
trimoni.

b) La informació econòmica relativa a la gestió del pa-
trimoni.

5. La transparència en la programació i planificació: 

a) Els plans i els programes anuals i pluriennals que en 
el seu cas estableixen les directrius estratègiques. Tam-
bé inclou les seves modificacions.

6. La transparència en la contractació: 

a) La informació sobre els òrgans de contractació, 
amb indicació de la seva denominació exacta, les da-
des de contacte telefònic i les adreces postals i elec-
tròniques.

b) Els contractes formalitzats, amb indicació de l’ob-
jecte, la data de formalització, l’import i la identitat 
de l’adjudicatari. Aquesta informació ha d’estar ac-
tualitzada i tenir com a referent, com a mínim, els 
darrers dos anys. Respecte a les entitats, només serà 
d’aplicació a les que percebin ajuts públics superiors 
a 100.000 euros.

c) Les modificacions contractuals i les seves pròrro-
gues. Respecte a les entitats, només serà d’aplicació 
a les que percebin ajuts públics superiors a 100.000  
euros.

d) La relació de preguntes i respostes a les consultes 
més freqüents en matèria de contractació.

7. Transparència en l’àmbit dels convenis de col-

laboració: 

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 gene-

rin i el termini de vigència. També queden incloses en 
l’obligació de transparència les modificacions que es 
puguin produir.

8. Transparència en matèria de subvencions i ajuts pú-
blics: 

a) La relació actualitzada de les subvencions i altres 
ajuts percebuts amb indicació de l’objecte. Aquesta in-
formació ha d’estar actualitzada i tenir com a referent, 
com a mínim, els darrers dos anys.

b) Els ajuts atorgats, amb indicació de l’import, l’ob-
jecte i els beneficiaris. Aquesta informació ha d’estar 
actualitzada i tenir com a referent temporal els darrers 
dos anys.»

183 Esmena núm. 183
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (42)

«Article 15 ter. Informació subjecta al règim de trans-
parència de les corporacions de dret públic i els col-
legis professionals

Les Corporacions de Dret Públic i els Col·legis Profes-
sionals, en aplicació del principi de transparència, ha 
de fer pública: 

1. La informació institucional i organitzativa: 

a) La descripció de la seva organització i dels organis-
mes i ens vinculats o dependents, així com de les soci-
etats i fundacions públiques i els consorcis dels quals 
formin part.

b) L’estructura organitzativa interna i dels organismes 
i entitats a què es refereix la lletra a, amb la identifica-
ció dels seus responsables.

c) Les funcions desenvolupades, amb indicació de 
l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas.

d) La relació de llocs de treball del personal i la re-
lació de contractes temporals. També ha d’indicar el 
nombre d’alliberats sindicals existents, amb indicació 
dels sindicats corresponents, els costos que els allibe-
raments generen i el nombre d’hores sindicals utilit-
zades.

e) La relació d’alts càrrecs o personal d’alta direcció.

f) Les llistes que es puguin crear per a accedir als pro-
cessos de formació i promoció.

g) La relació dels llocs ocupats per personal profes-
sional adscrit pels adjudicataris de contractes signats 
amb les Corporacions de Dret Públic i Col·legis Pro-
fessionals que, en virtut del contracte, realitzi una ac-
tivitat, un servei o una obra amb caràcter permanent 
en una dependència o un establiment públic. Aquesta 
informació també ha d’incloure el règim de dedicació 
i retributiu d’aquest personal, així com les tasques de-
senvolupades per aquestes persones.
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h) Els convenis, acords i pactes de naturalesa laboral 
i sindical.

i) Les cartes de serveis existents i la informació sobre 
els resultats de les avaluacions de qualitat.

j) Els acords relatius a la creació, la participació i el 
funcionament dels ens, les societats i fundacions, els 
consorcis i altres entitats vinculades a les Corporaci-
ons de Dret Públic i Col·legis Professionals 

2. La informació de rellevància jurídica: 

a) La normativa aprovada. Aquesta normativa ha d’in-
cloure els formats originaris i les versions consolida-
des en el cas de normes que hagin tingut modifica- 
cions.

b) Les directives, instruccions, circulars i respostes a 
consultes plantejades que tinguin especial incidència 
sobre la interpretació i l’aplicació de les normes.

c) Els procediments d’elaboració normativa en curs, 
amb indicació del seu estat de tramitació.

e) El catàleg actualitzat de tots els procediments, amb 
indicació dels que estan disponibles en format elec-
trònic.

h) Les resolucions administratives i judicials que pugin 
tenir rellevància pública. La informació no ha d’in-
cloure les dades o referències personals.

3. La transparència en la gestió econòmica i pressu-
postària: 

a) El pressupost, tant d’ingressos com de despeses, 
amb la descripció de les partides pressupostàries anu-
als i les dades de la seva execució, de manera que se’n 
pugui conèixer el grau d’execució amb caràcter tri-
mestral, i de la seva liquidació.

b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activi-
tats i els béns dels membres dels òrgans de Govern i del 
personal directiu de les Corporacions de Dret Públic 
i dels Col·legis Professionals, les societats, les funda-
cions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de 
percebre quan deixin de desenvolupar el càrrec.

d) La informació general sobre les retribucions, in-
demnitzacions i dietes percebudes pels empleats, agru-
pada en funció dels nivells i els cossos existents.

e) El cost de les campanyes de publicitat institucional.

4. La transparència en la gestió patrimonial: 

a) La informació sobre les dades més rellevants del pa-
trimoni.

b) La informació econòmica relativa a la gestió del pa-
trimoni.

5. La transparència en la programació i planificació: 

a) Els plans i els programes anuals i pluriennals que en 
el seu cas estableixen les directrius estratègiques de les 

Corporacions de Dret Públic i dels Col·legis Professio-
nals. També inclou les seves modificacions.

6. La transparència en la contractació: 

a) La informació sobre els òrgans de contractació, amb 
indicació de la seva denominació exacta, les dades de 
contacte telefònic i les adreces postals i electròniques.

b) Els contractes formalitzats, amb indicació de l’ob-
jecte, la data de formalització, l’import i la identitat de 
l’adjudicatari. Aquesta informació ha d’estar actualit-
zada i tenir com a referent, com a mínim, els darrers 
cinc anys.

c) Les modificacions contractuals i les seves pròrro-
gues.

d) La relació de preguntes i respostes a les consultes 
més freqüents en matèria de contractació.

7. Transparència en l’àmbit dels convenis de col-

laboració: 

a) 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 gene-
rin i el termini de vigència. També queden incloses en 
l’obligació de transparència les modificacions que es 
puguin produir en algun dels paràmetres de l’apartat 
2 i la data i forma en què s’ha produït la modificació, 
així com la informació relativa al compliment i l’exe-
cució dels convenis.

8. Transparència en matèria de subvencions i ajuts pú-
blics: 

a) La relació actualitzada de les subvencions i altres 
ajuts percebuts amb indicació de l’objecte. Aquesta in-
formació ha d’estar actualitzada i tenir com a referent, 
com a mínim, els darrers cinc anys.

b) Els ajuts atorgats, amb indicació de l’import, l’ob-
jecte i els beneficiaris. Aquesta informació ha d’estar 
actualitzada i tenir com a referent temporal els darrers 
cinc anys.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes números 175, 176, 178, 179, 180 i 
181 (veure predictamen).
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Capítol IV. Reutilització de la informació 
pública

Text presentat

Article 16. Reutilització de la informació

1. Els ciutadans poden reutilitzar la informació públi-
ca 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 públi-
ca i crear productes o serveis d’informació amb valor 
afegit basats en aquestes dades.

Esmenes presentades

184 Esmena núm. 184
De modificació
GP de Convergència i Unió (14)

«Article 16. Reutilització de la informació

1. L’Administració pública ha d’obrir i facilitar l’accés 
de la informació pública en format reutilitzable, per tal 
de millorar la transparència, generar valor a la socie-
tat i promoure la interoperabilitat entre les administra-
cions, dins els límits establerts per la normativa sobre 
reutilització de la informació del sector públic.

2. Els ciutadans poden reutilitzar la informació públi-
ca posada a la seva disposició amb qualsevol objec-
tiu lícit, en especial, reproduir i divulgar per qualsevol 
mitjà les dades objectes d’informació pública i crear 
productes o serveis d’informació amb valor afegit ba-
sats en aquestes dades.»

Addició de nous apartats

185 Esmena núm. 185
D’addició
GP Socialista (61)

S’addiciona un apartat 1.bis a l’article 16, amb la re-
dacció següent: 

«Article 16. Reutilització de la informació

[...]

1 bis. S’entén per reutilització l’ús, per part de la ciuta-
dania, de les dades de lliure disposició que tinguin en 
el seu poder, amb objectius comercials o no comerci-
als, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat 
administrativa pública.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena número 
184 (veure predictamen).

Text presentat

Article 17. Condicions i modalitats per a la 
reutilització

1. La reutilització de la informació pública és lliure 
i no està subjecta a restricció, llevat dels supòsits en 
què per via reglamentària se sotmeti a l’obtenció de 
llicència de reconeixement de creative commons per 
raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o amb la 
sol·licitud prèvia de l’interessat.

2. El Portal de la Transparència ha d’especificar el ti-
pus de reutilització aplicable a la informació que con-
té. També ha d’incloure un avís legal sobre les condici-
ons de la reutilització.

3. En qualsevol cas, la reutilització de la informació 
pública ha de garantir que el contingut de la informa-
ció no sigui alterat i que no se’n desnaturalitzi el sen-
tit, i ha de citar la font i indicar la data de la darrera 
actualització.

Esmenes presentades

Apartat 2

186 Esmena núm. 186
De supressió
GP Socialista (62)

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 17.

187 Esmena núm. 187
De supressió
GP de Ciutadans (17)

Article 17. Condicions i modalitats per a la reutilització

1. La reutilització de la informació pública és lliure 
i no està subjecta a restricció, llevat dels supòsits en 
què per via reglamentària se sotmeti a l’obtenció de 
llicència de reconeixement de creative commons per 
raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o amb la 
sol·licitud prèvia de l’interessat.

2. El Portal de la Transparència ha d’especificar el ti-
pus 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 informa-
ció no sigui alterat i que no se’n desnaturalitzi el sen-
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tit, i ha de citar la font i indicar la data de la darrera 
actualització.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Títol III. De la informació pública

Capítol I. Accés a la informació pública

Text presentat

Article 18. Dret d’accés a la informació pública

1. Les persones tenen el dret d’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, no resta subjecte 
a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

3. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir 
a partir dels setze anys.

Esmenes presentades

Apartat 3

188 Esmena núm. 188
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (37)

A l’article 18, de tot l’apartat 3

«18.3 El dret d’accés a la informació pública es pot 
exercir a partir dels setze anys.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 19. Concepte d’informació pública

1. S’entén per informació pública la informació elabo-
rada per l’Administració pública i la que aquesta té en 
el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o 
de l’exercici de les seves funcions.

2. El dret d’accés a la informació pública inclou qual-
sevol forma o suport en què aquesta informació hagi 
estat elaborada o es conservi.

3. Les administracions públiques han d’adoptar les 
mesures organitzatives necessàries per a garantir el 
compliment del dret d’accés a la informació públi-
ca, d’acord amb el que estableix aquest títol. Amb 
aquesta mateixa finalitat, també han d’establir un 
sistema de gestió de documents, informació i dades 
integrat i que permeti la interoperativitat entre les 
administracions.

Esmenes presentades

189 Esmena núm. 189
D’addició
GP de Convergència i Unió (15)

«Article 19. Concepte d’informació pública

1. S’entén per informació pública la informació i la 
documentació elaborada per l’Administració pública 
i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüèn-
cia de la seva activitat o de l’exercici de les seves fun-
cions.

2. El dret d’accés a la informació pública inclou qual-
sevol forma o suport en què aquesta informació hagi 
estat elaborada o es conservi.

3. Les administracions públiques han d’adoptar les 
mesures organitzatives necessàries per a garantir el 
compliment del dret d’accés a la informació públi-
ca, d’acord amb el que estableix aquest títol. Amb 
aquesta mateixa finalitat, també han d’establir un 
sistema de gestió de documents, informació i dades 
integrat i que permeti la interoperativitat entre les 
administracions, la localització de qualsevol docu-
ment o informació, i la vinculació automàtica de ca-
da document o conjunt de dades al seu règim d’ac-
cés i publicitat.»

Apartat 1

190 Esmena núm. 190
D’addició
GP de Ciutadans (18)

Article 19. Concepte d’informació pública

1. Sense perjudici del tot allò contingut en l’article 
13, s’entén per informació pública la informació i la 
documentació elaborada per l’Administració pública 
i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüèn-
cia de la seva activitat o de l’exercici de les seves fun-
cions.

191 Esmena núm. 191

De modificació
GP Socialista (63)

Es modifica l’apartat primer de l’article 19 amb la re-
dacció següent: 
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«Article 19. Concepte d’informació pública

1. S’entén per informació pública el Grau de conei-
xement constituït a partir de dades i documents, si-
gui quin sigui el seu formal o suport, que es troben en 
disposició d’algun dels subjectes descrits en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei i que hagin estat produïts o 
rebuts en l’exercici de les seves funcions.

[...]»

192 Esmena núm. 192
De modificació
GP Socialista (64)

Es modifica l’apartat primer de l’article 19, amb la re-
dacció següent: 

«Article 19. Concepte d’informació pública

1. S’entén per informació pública la informació elabo-
rada per l’Administració pública i la que aquesta té en 
el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o 
de l’exercici de les seves funcions. organització, funci-
onament, activitat i condicions de prestació de serveis.

[...]»

193 Esmena núm. 193
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (43)

«Article 19. Concepte d’informació pública

1. S’entén per informació pública els continguts o do-
cuments que estiguin en poder d’alguns dels subjectes 
inclosos en l’àmbit d’aplicació del present Títol i que 
hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les se-
ves funcions.

2. El dret [...].»

Apartat 2

194 Esmena núm. 194
Modificació
GP Socialista (65)

Es modifica l’apartat segon de l’article 19, amb la re-
dacció següent: 

«Article 19. Concepte d’informació pública

[...]

2. El dret d’accés a la informació pública inclou qual-
sevol forma o suport en què aquesta informació hagi 
estat elaborada o es conservi., així com la identificació 
del funcionari responsable del procediment i les eines 
a utilitzar perquè la persona interessada pugui adre-
çar-se per demanar informació addicional o conèixer 
l’estat de tramitació de l’expedient.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal en coherència amb el nou redactat de la lletra b de 
l’article 2 i amb l’esmena número 189 (veure predic-
tamen).

Capítol II. Límits i accés parcial a la informació

Text presentat

Article 20. Principis generals

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

2. Les limitacions legals al dret d’accés a la informa-
ció pública han de ser sempre interpretades restricti-
vament i aplicades en benefici d’aquest dret, i no es 
poden ampliar per analogia.

3. L’aplicació dels límits al dret d’accés ha d’indicar 
sempre els motius concrets que la justifiquen en cada 
cas. La motivació ha d’explicitar el límit que concorre 
i raonar degudament la seva aplicació en el cas con-
cret.

4. Els límits al dret d’accés a la informació pública te-
nen la naturalesa de conceptes jurídics indeterminats, 
i l’Administració no disposa de discrecionalitat en la 
seva aplicació.

5. L’aplicació dels límits al dret d’accés a la informació 
pública s’ha de fer 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 estableix aquesta llei i, especial-
ment, per mitjà dels instruments que estableix el capí-
tol IV d’aquest títol.

Esmenes presentades

195 Esmena núm. 195
De modificació
GP de Convergència i Unió (16)

«Article 20. Principis generals

1. El dret d’accés a la informació es garanteix a tota la 
ciutadania, d’acord amb el que estableix aquesta llei i, 
especialment, per mitjà dels instruments que estableix 
el capítol IV d’aquest títol.

2. Les limitacions legals al dret d’accés a la informa-
ció pública han de ser aplicades d’acord amb la seva 
finalitat, tenint en compte les circumstàncies del cas 
concret i han de ser sempre interpretades restrictiva-
ment i aplicades en benefici d’aquest dret, i no es po-
den ampliar per analogia.
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3. L’aplicació dels límits al dret d’accés ha d’indicar 
sempre els motius concrets que la justifiquen en cada 
cas. La motivació ha 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 te-
nen la naturalesa de conceptes jurídics indeterminats, 
i l’Administració no disposa de discrecionalitat en la 
seva aplicació.

5. L’aplicació dels límits al dret d’accés a la informació 
pública s’ha de fer 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 estableix aquesta llei i, especial-
ment, per mitjà dels instruments que estableix el capí-
tol IV d’aquest títol.»

Apartat 1

196 Esmena núm. 196
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (44)

«Article 20. Principis generals

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

2. Les limitacions [...].»

197 Esmena núm. 197
D’addició
GP de Ciutadans (19)

Article 20. Principis generals

1. Sense perjudici del tot allò contingut en els articles 
14 i 16, el dret d’accés només pot ser denegat o restrin-
git per les causes expressament establertes per les lleis.

Apartat 2

198 Esmena núm. 198
De modificació
GP de Ciutadans (20)

2. L’aplicació de les limitacions legals al dret d’accés a 
la informació pública ha de ser sempre justificada a la 
seva finalitat, tenint en compte les circumstàncies del 
cas concret i la concurrència d’un interès públic o pri-
vat superior que justifiqui l’accés.

199 Esmena núm. 199
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (45)

«[...] les lleis.

2. L’aplicació de les limitacions legals al dret d’accés 
a la informació pública ha de ser justificada a la se-

va finalitat, tenint en compte les circumstàncies del cas 
concret i la concurrència d’un interès públic o privat 
superior que justifiqui l’accés.»

200 Esmena núm. 200
De modificació
GP Socialista (67)

Es modifica l’apartat segon de l’article 20, amb la re-
dacció següent: 

«Article 20. Principis generals

[...]

2. L’aplicació de les limitacions legals al dret d’accés 
a la informació pública ha de ser justificada a la seva 
finalitat, tenint en compte les circumstàncies del cas 
concret i la concurrència d’un interès públic o privat 
superior que justifiqui l’accés.

[...]»

201 Esmena núm. 201

D’addició
GP Socialista (66)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 20, 
amb la redacció següent: 

«Article 20. Principis generals

[...]

2. Les limitacions legals al dret d’accés a la informa-
ció pública han de ser aplicades d’acord amb la se-
va finalitat, tenint en compte les circumstàncies del cas 
concret i han de ser sempre interpretades restrictiva-
ment i aplicades en benefici d’aquest dret, i no es po-
den ampliar per analogia.

[...]»

202 Esmena núm. 202
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (38)

A l’article 20, apartat 2, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent: 

«20.2. Les limitacions [...] en benefici d’aquest dret, 
proporcionals a la finalitat que es protegeixi en cada 
cas, i no es poden ampliar per analogia.»

Apartat 4

203 Esmena núm. 203
De supressió
GP Socialista (68)

Es suprimeix l’apartat quart de l’article 20.
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204 Esmena núm. 204
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (46)

«[...] en el cas concret.

4. Els límits al dret d’accés a la informació pública te-
nen la naturalesa de conceptes jurídics indeterminats, i 
l’Administració no disposa de discrecionalitat en la se-
va aplicació.

5. L’aplicació [...].»

205 Esmena núm. 205
De supressió
GP de Ciutadans (21)

4. Els límits al dret d’accés a la informació pública te-
nen la naturalesa de conceptes jurídics indeterminats, i 
l’Administració no disposa de discrecionalitat en la se-
va aplicació.

206 Esmena núm. 206
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (39)

A l’article 20, apartat 4, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent: 

«20.4. Els límits [...] indeterminats, i els subjectes obli-
gats no disposa [...].»

Addició de nous apartats

207 Esmena núm. 207
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (40)

A l’article 20, d’un nou apartat 7, que resta redactat de 
la manera següent: 

«20.7.. L’administració de la Generalitat promourà de 
forma efectiva el dret d’accés a la informació pública.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes números 195, 201, 203, 204 i 205 
(veure predictamen).

Text presentat

Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació 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 són establerts per 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 reconeguts i 
emparats per la Constitució.

g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

h) Els interessos públics o privats protegits expressa-
ment 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 estableix expressament una norma amb rang 
de llei.

3. En qualsevol cas, té la condició de protegida la in-
formació que afecti els menors d’edat, el coneixement 
o la divulgació de la qual pugui condicionar en el futur 
el lliure desenvolupament de la seva personalitat. En 
aquest supòsit, es pot denegar l’accés a la informació, 
llevat que es pugui garantir el caràcter anònim de la 
informació i sens perjudici del que estableixen els ar-
ticles següents.

Esmenes presentades

Apartat 1

208 Esmena núm. 208
De modificació
GP de Ciutadans (22)

Article 21. Límits al dret d’accés

«1. El dret d’accés a la informació pública pot ser de-
negat o restringit en els mateixos supòsits establerts 
com a límits al dret d’accés a la legislació bàsica esta-
tal en matèria de transparència i accés a la informació 
pública, o quan pugui suposar un perjudici per a: 

a) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats per l’Administració pública, si el secret o 
la confidencialitat són establerts per una norma amb 
rang de llei.

b) Els drets fonamentals de la persona reconeguts i em-
parats per la Constitució.

c) Els interessos públics o privats protegits expressa-
ment per la llei.»
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209 Esmena núm. 209
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (13)

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació 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 són establerts per una norma amb rang 
de llei, tret que l’Administració afectada consenteixi.

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 reconeguts i 
emparats per la Constitució.

g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

h) Els interessos públics o privats protegits expressa-
ment 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 estableix expressament una norma amb rang 
de llei.

3. En qualsevol cas, té la condició de protegida la in-
formació que afecti els menors d’edat, el coneixement 
o la divulgació de la qual pugui condicionar en el futur 
el lliure desenvolupament de la seva personalitat. En 
aquest supòsit, es pot denegar l’accés a la informació, 
llevat que es pugui garantir el caràcter anònim de la 
informació i sens perjudici del que estableixen els ar-
ticles següents.»

210 Esmena núm. 210
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (17)

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació 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 processos de 
presa de decisió dins o entre les autoritats públiques 
amb relació a l’examen d’un assumpte.

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) La intimitat i els altres drets privats legítims.

g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

h) Els interessos públics o privats protegits expressa-
ment per una norma en rang de llei.

h) bis La reserva exigida en els processos de presa de 
decisions del Govern en exercici de funcions constitu-
cionals o estatutàries de caràcter no administratiu.

2. El dret d’accés també pot ser denegat o restringit quan 
la informació tingui la condició de protegida, si així ho 
estableix expressament una norma amb rang de llei.

3. En qualsevol cas, té la condició de protegida la in-
formació que afecti els menors d’edat, el coneixement 
o la divulgació de la qual pugui condicionar en el futur 
el lliure desenvolupament de la seva personalitat. En 
aquest supòsit, es pot denegar l’accés a la informació, 
llevat que es pugui garantir el caràcter anònim de la 
informació i sens perjudici del que estableixen els ar-
ticles següents.»

211 Esmena núm. 211

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (47)

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació suposi un perjudici per a: 

a) La seguretat nacional.

b) La defensa.

c) Les relacions exteriors.

d) La seguretat pública.

e) La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits pe-
nals, administratius o disciplinaris.

f) El principi d’igualtat de les parts en els processos ju-
dicials i la tutela judicial efectiva.

g) Les funcions administratives de vigilància, inspec-
ció i control.

h) Els interessos econòmics i comercials.

i) La política econòmica i monetària.

j) El secret professional i la propietat intel·lectual i in-
dustrial.

k) La garantia de la confidencialitat o el secret exigible 
en processos de presa de decisió.

l) La protecció del medi ambient.

2. El dret d’accés també [...].»
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212 Esmena núm. 212
De modificació
GP Socialista (69)

Es modifica l’apartat primer de l’article 21, amb la re-
dacció següent: 

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit en els mateixos supòsits establerts com 
a límits al dret d’accés a la legislació bàsica estatal en 
matèria de transparència i accés a la informació públi-
ca, o quan pugui suposar un perjudici per a: 

a) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats per l’Administració pública, si el secret o 
la confidencialitat són establerts per una norma amb 
rang de llei.

b) Els drets fonamentals de la persona reconeguts i em-
parats per la Constitució.

c) Els interessos públics o privats protegits expressa-
ment per la llei.

[...]»

Lletra b

213 Esmena núm. 213
D’addició
GP Socialista (70)

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer de 
l’article 21, amb la redacció següent: 

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació suposi un perjudici per a: 

b) La prevenció, investigació o la sanció de les infrac-
cions penals, administratives o disciplinàries.

[...]»

Lletra c

214 Esmena núm. 214
De modificació
GP Socialista (71)

Es modifica la lletra c de l’apartat primer de l’article 
21, amb la redacció següent: 

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació suposi un perjudici per a: 

c) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats per l’Administració pública, si el secret o la 
confidencialitat són establerts per una norma amb rang 

de llei els processos de presa de decisió dins o entre 
les autoritats públiques amb relació a l’examen d’un 
assumpte.

[...]»

215 Esmena núm. 215
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (42)

A l’article 21, apartat 1, lletra c, que resta redactat de 
la manera següent: 

«c) El secret o la confidencialitat en els procediments 
tramitats per l’Administració pública de presa de deci-
sió de naturalesa política mentre encara no hagi estat 
adoptada la decisió, si el secret o la confidencialitat 
són establerts per una norma amb rang de llei.»

Lletra d

216 Esmena núm. 216
De modificació
GP Socialista (72)

Es modifica un incís de la lletra d de l’apartat primer 
de l’article 21, amb la redacció següent: 

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació suposi un perjudici per a: 

d) El principi d’igualtat de les parts en els processos 
judicials o i la tutela judicial efectiva.

[...]»

Lletra e

217 Esmena núm. 217
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (41)

A l’article 21, apartat 1, de les lletres e i f

e) Els drets dels menors d’edat.

f) Els drets fonamentals de la persona reconeguts i em-
parats per la Constitució.



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 55

Lletra f

218 Esmena núm. 218
De modificació
GP Socialista (73)

Es modifica la lletra f de l’apartat primer de l’article 
21, amb la redacció següent: 

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació suposi un perjudici per a: 

f) Els drets fonamentals de la persona reconeguts i em-
parats per la Constitució La intimitat i els altres drets 
privats legítims.

[...]»

Lletra h

219 Esmena núm. 219
De modificació
GP Socialista (74)

Es modifica la lletra h de l’apartat primer de l’article 
21, amb la redacció següent: 

«Article 21. Límits al dret d’accés

1. El dret d’accés a la informació pública pot ser dene-
gat o restringit quan el seu coneixement o la seva di-
vulgació suposi un perjudici per a: 

h) Els interessos públics o privats protegits expressa-
ment per la llei una norma amb rang de llei.

[...]»

Apartat 2

220 Esmena núm. 220
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (48)

«[...] 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 estableix expressament una norma amb rang de 
llei.

3. En qualsevol cas, [...].»

Recomanacions de la Ponència

La ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 209, 210 i 218 (veure predic-
tamen).

Text presentat

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 atendre sempre a les circums-
tàncies del cas concret, especialment a la concurrèn-
cia d’un interès públic o privat superior que justifiqui 
l’accés.

2. Els límits del dret d’accés es consideren tempo-
rals si així ho estableix la llei que els regula i men-
tre es mantinguin les raons que en justifiquen l’apli-
cació.

Esmenes presentades

Apartat 2

221 Esmena núm. 221

De modificació
GP Socialista (75)

Es modifica l’apartat segon de l’article 22, amb la re-
dacció següent: 

«Article 22. Proporcionalitat i temporalitat

[...]

2. Els límits del dret d’accés a consideren sempre tem-
porals d’acord amb el que estableix la legislació d’Ar-
xius i documents i mentre es mantinguin les raons que 
justifiquin la seva aplicació.»

222 Esmena núm. 222
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (43)

A l’article 22, apartat 2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«22.2. Els límits del dret d’accés a es consideren sem-
pre temporals d’acord amb el que estableix la legisla-
ció d’Arxius i documents i mentre es mantinguin les 
raons que justifiquin la seva aplicació.»

223 Esmena núm. 223
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)

«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 atendre sempre a les circumstàn-
cies 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 sempre 
temporals d’acord amb el que estableix la legislació 
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d’Arxius i documents i mentre es mantinguin les raons 
que en justifiquen l’aplicació.»

224 Esmena núm. 224
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (18)

«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 atendre sempre a les circums-
tàncies del cas concret, especialment a la concurrèn-
cia d’un interès públic o privat superior que justifiqui 
l’accés.

2. Els límits del dret d’accés es consideren sempre 
temporals d’acord amb el que estableix la legislació 
d’Arxius i documents i mentre es mantinguin les raons 
que en justifiquen l’aplicació.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

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 la vida privada de 
les persones són denegades, llevat que l’afectat o els 
afectats hi consentin.

2. El consentiment ha de ser exprés i constar per es-
crit, i ha d’acompanyar la sol·licitud. En cap cas no es 
pot demanar a l’Administració pública que requereixi 
el consentiment dels afectats.

3. Als efectes d’aquest article, es consideren privades, 
en qualsevol cas, les dades relatives a la ideologia de 
les persones, l’afiliació política i sindical, la religió, les 
creences, l’origen racial, la salut, la sexualitat, la situ-
ació familiar i la percepció d’ajuts per motius de vul-
nerabilitat social.

Esmenes presentades

225 Esmena núm. 225
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (49)

«Article 23. Protecció de les dades íntimes i de la pri-
vacitat

1. Si la informació sol·licitada es referís a dades es-
pecialment protegides contemplades en l’apartat 2 de 
l’article 7 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de de-

sembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l’accés únicament es podrà autoritzar en el cas que 
s’aportés el consentiment exprés i per escrit de l’afec-
tat, llevat que aquest hagués fet públic manifestament 
les dades amb anterioritat a la sol·licitud d’accés.

2. Si la informació sol·licitada es referís a dades es-
pecialment protegides contemplades en l’apartat 3 de 
l’article 7 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de de-
sembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
o a dades relatives a la realització d’infraccions penals 
o administratives, que no comportessin l’amonestació 
pública a l’infractor, l’accés únicament es podrà auto-
ritzar en el cas que s’aportés el consentiment exprés i 
per escrit de l’afectat o si aquell estigués habilitat per 
una norma amb rang de llei.

3. El consentiment ha d’acompanyar la sol·licitud. En 
cap cas no es pot demanar a l’Administració pública 
que requereixi el consentiment dels afectats.»

226 Esmena núm. 226
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (15)

«Article 23. Protecció de les dades íntimes i de la pri-
vacitat

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública que 
continguin dades íntimes o afectin la vida privada de 
les persones són denegades, llevat que l’afectat o els 
afectats hi consentin, d’acord amb la normativa de 
protecció de dades.

2. El consentiment ha de ser exprés i constar per es-
crit, i ha d’acompanyar la sol·licitud. En cap cas no es 
pot demanar a l’Administració pública que requereixi 
el consentiment dels afectats.

3. Als efectes d’aquest article, es consideren íntimes, 
en qualsevol cas, les dades relatives a la ideologia de 
les persones, l’afiliació sindical, la religió, les creen-
ces, l’origen racial, la salut, la vida sexual, la situació 
familiar també les dades recollides amb finalitats poli-
cials sense consentiment de les persones afectades, les 
dades relacionades amb casos de violència de gènere 
i la percepció d’ajuts per motius de vulnerabilitat so-
cial.»

227 Esmena núm. 227
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (19)

A l’article 23

«Article 23. Protecció de les dades íntimes i de la pri-
vacitat

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública que 
continguin dades relatives a la ideologia de les perso-
nes, la afiliació sindical, la religió, les creences, l’ori-
gen racial, la salut i la vida sexual o altres dades ín-
times, així com la comissió d’infraccions penals o 
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administratives que no comportin l’amonestació pú-
blica a l’infractor, es denegaran, llevat que l’afectat o 
afectats ho consentin expressament mitjançant un es-
crit que ha d’acompanyar la sol·licitud.

2. El consentiment ha de ser exprés i constar per es-
crit, i ha d’acompanyar la sol·licitud. En cap cas no es 
pot demanar a l’Administració pública que requereixi 
el consentiment dels afectats.

3. Als efectes d’aquest article, es consideren privades, 
en qualsevol cas, les dades relatives a la ideologia de 
les persones, l’afiliació política i sindical, la religió, les 
creences, l’origen racial, la salut, la sexualitat, la situa-
ció familiar i la percepció d’ajuts per motius de vulne-
rabilitat social.»

228 Esmena núm. 228
De modificació
GP de Ciutadans (23)

Article 23. Dades personals especialment protegides 

«Les sol·licituds d’accés a la informació pública que 
continguin dades relatives a la ideologia de les perso-
nes, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen 
racial, la salut i la vida sexual o altres dades íntimes, 
així com la comissió d’infraccions penals o adminis-
tratives que no comportin l’amonestació pública a l’in-
fractor, es denegaran, llevat que l’afectat o afectats ho 
consentin expressament mitjançant un escrit que ha 
d’acompanyar la sol·licitud.»

Apartat 2

229 Esmena núm. 229
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (44)

A l’article 23, de tot l’apartat 2.

Apartat 3

230 Esmena núm. 230
De modificació
GP Socialista (76)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 23, amb la re-
dacció següent: 

«Article 23. Protecció de les dades íntimes i de la pri-
vacitat

[...]

3. Als efectes d’aquest article es consideren en qualse-
vol cas com a íntimes, les dades relatives a la ideologia 
de les persones, la afiliació sindical, la religió, les cre-
ences, l’origen racial, la salut i la sexualitat, i també 
les dades recollides amb finalitats policials sense con-

sentiment de les persones afectades i les dades relacio-
nades amb casos de violència de gènere.»

231 Esmena núm. 231

De modificació
GP Socialista (77)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 23, amb la re-
dacció següent: 

«Article 23. Protecció de les dades íntimes i de la pri-
vacitat

[...]

3. Als efectes d’aquest article, es consideren privades, 
en qualsevol cas, les dades relatives a la ideologia de 
les persones, la afiliació política i sindical, la religió, 
les creences, l’origen racial, la salut, la sexualitat vida 
sexual, la situació familiar i la percepció d’ajuts per 
motius de vulnerabilitat social.»

Addició de nous apartats

232 Esmena núm. 232
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (45)

A l’article 23, de cinc nous apartats, 4, 5, 6, 7 i 8, que 
resta redactat de la manera següent: 

«4. Si la informació sol·licitada contingués dades es-
pecialment protegits en els termes de la normativa de 
protecció de dades personals s’aplicarà un test de dany 
(de l’interès que es salvaguarda amb el límit) i de l’in-
terès públic en la divulgació (que en el cas concret no 
prevalgui l’interès públic en la divulgació de la infor-
mació) i de forma proporcionada i limitada pel seu 
objecte i finalitat. L’OTAC serà la responsable de re-
alitzar aquestes comprovacions i prendrà una decisió 
vinculant al respecte sobre la conveniència de fer pú-
blica la informació sol·licitada.» 

«5. També podrà ser acceptada la sol·licitud quan hi 
hagi consentiment exprés i per escrit de la persona 
afectada en els seus de protecció de dades personals i 
altres limitacions previstes en l’art. 20.» 

«6. El subjecte obligat haurà d’informar a les ter-
ceres persones afectades en un període de cinc dies 
des de la recepció de la sol·licitud, i se’ls donarà un 
termini de quinze dies per presentar al·legacions. La 
notificació es farà sense mencionar la identitat del 
sol·licitant.» 

«7. El trasllat de la sol·licitud a terceres parts afectades 
produirà la suspensió del termini per a resoldre fins 
que es rebin les al·legacions o transcorri el termini de 
quinze dies hàbils.» 

«8. L’òrgan competent de la informació sol·licitada 
emetrà la resolució que consideri procedent al res-

Fascicle segon
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pecte, a partir de la base de la sol·licitud i de les al-
legacions rebudes. Aquesta resolució pot ser recorre-
guda pel sol·licitant o per les terceres parts implicades 
davant de l’OTAC.» 

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 227 i 228 (veure predictamen).

Text presentat

Article 24. Protecció de dades personals

1. Les sol·licituds d’accés a la informació que contin-
gui dades personals no incloses en l’article 23 han de 
ser ateses quan es tracti d’informació directament re-
lacionada amb l’organització, el funcionament o l’ac-
tivitat pública de l’Administració. Tanmateix, es pot 
denegar l’accés si l’Administració considera que con-
corren circumstàncies especials en el cas concret que 
justifiquin la prevalença de la protecció de les dades 
sobre l’interès públic en el coneixement i la divulgació 
de la informació.

2. En els altres casos, les sol·licituds d’accés han de 
ser ateses quan l’Administració consideri que el co-
neixement i la divulgació no perjudica cap dret prote-
git, amb la ponderació prèvia dels possibles conflictes 
d’interessos.

3. Les sol·licituds d’accés que es refereixin a una infor-
mació pública que només contingui dades personals 
del sol·licitant s’han de resoldre d’acord amb el que es-
tableix la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal.

Esmenes presentades

233 Esmena núm. 233
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (50)

«Article 24. Protecció de dades personals

1. Quan la informació sol·licitada no contingués dades 
especialment protegides, l’òrgan a qui s’adreci la sol-
licitud atorgarà l’accés prèvia ponderació suficient-
ment raonada de l’interès públic en la divulgació de la 
informació i els drets dels afectats en les que les seves 
dades apareguin en la informació sol·licitada, i con-
cretament el seu dret fonamental a la protecció de da-
des de caràcter personal.

Per aquesta ponderació, l’òrgan prendrà en considera-
ció els següents criteris: 

a) El menor perjudici als afectats derivat del trans-
corre dels terminis establerts en l’article 57 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espa-
nyol, i l’article 36 de la Llei 10/2001, d’arxius i docu-
ments.

b) La justificació pels sol·licitants de la seva petició en 
l’exercici d’un dret o el fet que tinguin la condició d’in-
vestigadors i motivin l’accés en finalitats històriques, 
científiques o estadístiques.

c) El menor perjudici dels drets dels afectats en el su-
pòsit que els documents únicament continguessin da-
des de caràcter merament identificatives d’aquests 
afectats.

d) La major garantia dels drets dels afectats en el su-
pòsit que les dades que consten en el document puguin 
afectar a la seva intimitat o seguretat, o es refereixin a 
menors d’edat.

2. No s’aplicarà l’establert en els paràgrafs anteriors 
si l’accés s’efectua prèvia dissociació de les dades de 
caràcter personal de manera que impedeixi la identifi-
cació de les persones afectades.

3. La normativa de protecció de dades personal serà 
d’aplicació al tractament posterior de les dades obtin-
gudes mitjançat el dret d’accés a la informació.

4. Les sol·licituds d’accés que es refereixin només a da-
des personals del sol·licitant, s’han de resoldre d’acord 
amb la regulació del dret d’accés que estableix la le-
gislació de protecció de dades de caràcter personal.»

234 Esmena núm. 234
De modificació
GP de Convergència i Unió (20)

«Article 24. Protecció de dades personals

1. Quan es tracti d’informació directament relaciona-
da amb l’organització, el funcionament o l’activitat pú-
blica de l’Administració que contingui dades personals 
merament identificatives s’ha de donar accés llevat 
que, excepcionalment, en el cas concret hagi de preva-
ler la protecció de dades personals o altres drets cons-
titucionalment protegits.

2. Quan es tracti d’altra informació, que no contingui 
dades personals incloses a l’article 24, es pot donar 
accés prèvia ponderació raonada de l’interès públic en 
la divulgació i els drets de les persones afectades.

Per dur a terme aquesta ponderació s’ha de tenir en 
compte, entre d’altres, les circumstàncies següents: 

a) El temps transcorregut.

b) La finalitat de l’accés, en especial si té una finali-
tat històrica, estadística o científica i les garanties que 
s’ofereixin.

c) Que es tracti de dades relatives a menors d’edat.

d) Que pugui afectar la seguretat de les persones.
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3. Les sol·licituds d’accés que es refereixin només a da-
des personals del sol·licitant, s’han de resoldre d’acord 
amb la regulació del dret d’accés que estableix la le-
gislació de protecció de dades de caràcter personal.»

235 Esmena núm. 235
De modificació
GP de Ciutadans (24)

Article 24. Protecció de dades personals

1. Quan es tracti d’informació directament relaciona-
da amb l’organització, el funcionament o l’activitat pú-
blica de l’Administració que contingui dades personals 
merament identificatives s’ha de donar accés llevat 
que, excepcionalment, en el cas concret hagi de preva-
ler la protecció de dades personals o altres drets cons-
titucionalment protegits.

2. Quan es tracti d’altra informació, que no contingui 
dades personals incloses a l’article 23, es pot donar 
accés prèvia ponderació raonada de l’interès públic en 
la divulgació i els drets de les persones afectades.

Per dur a terme aquesta ponderació s’ha de tenir en 
compte, entre d’altres, les circumstàncies següents: 

a) El temps transcorregut.

b) La finalitat de l’accés, en especial si té una finali-
tat històrica, estadística o científica i les garanties que 
s’ofereixin.

c) Que es tracti de dades relatives a menors d’edat.

d) Que pugui afectar la seguretat de les persones

3. Les sol·licituds d’accés que es refereixin només a da-
des personals del sol·licitant, s’han de resoldre d’acord 
amb la regulació del dret d’accés que estableix la legis-
lació de protecció de dades de caràcter personal.

Apartat 1

236 Esmena núm. 236
De modificació
GP Socialista (78)

Es modifica l’apartat primer de l’article 24, amb la re-
dacció següent: 

«Article 24. Protecció de dades personals

1. Les sol·licituds d’accés a la informació que contingui 
dades personals no incloses en l’article 23 han de ser 
ateses quan es tracti d’informació directament relaci-
onada amb l’organització, el funcionament o l’activitat 
pública de l’Administració. Tanmateix, es pot denegar 
l’accés si l’Administració considera que concorren cir-
cumstàncies especials excepcionals en el cas concret 
que justifiquin la prevalença de la protecció de les da-
des o d’altres drets fonamentals sobre l’interès públic 
en el coneixement i la divulgació de la informació.

[...]»

237 Esmena núm. 237
De modificació
GP Socialista (79)

Es modifica l’apartat primer de l’article 24, amb la re-
dacció següent: 

«Article 24. Protecció de dades personals

1. Quan es tracti d’informació directament relaciona-
da amb l’organització, el funcionament o l’activitat pú-
blica de l’Administració que contingui dades personals 
merament identificatives s’ha de donar accés llevat 
que, excepcionalment, en el cas concret hagi de preva-
ler la protecció de dades personals o altres drets cons-
titucionalment protegits.

[...]»

238 Esmena núm. 238
De supressió
GP Socialista (80)

Es suprimeix un incís a l’apartat primer de l’article 24: 

«Article 24. Protecció de dades personals

1. Les sol·licituds d’accés a la informació que contin-
gui dades personals no incloses en l’article 23 han de 
ser ateses quan es tracti d’informació directament re-
lacionada amb l’organització, el funcionament o l’ac-
tivitat pública de l’Administració. Tanmateix, es pot 
denegar l’accés si l’Administració considera que con-
corren circumstàncies especials en el cas concret que 
justifiquin la prevalença de la protecció de les dades 
sobre l’interès públic en el coneixement i la divulgació 
de la informació.

[...]»

239 Esmena núm. 239
D’addició
GP Socialista (81)

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 24, 
amb la redacció següent: 

«Article 24. Protecció de dades personals

1. Les sol·licituds d’accés a la informació que contin-
gui dades personals no incloses en l’article 23 han de 
ser ateses quan es tracti d’informació directament re-
lacionada amb l’organització, el funcionament o l’ac-
tivitat pública de l’Administració. Tanmateix, es pot 
denegar l’accés si l’Administració considera que con-
corren circumstàncies especials en el cas concret que 
justifiquin la prevalença de la protecció de les dades 
sobre l’interès públic en el coneixement i la divulgació 
de la informació. L’administració haurà de motivar de-
gudament la concurrència d’aquest motius.

[...]»
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Apartat 2

240 Esmena núm. 240
De modificació
GP Socialista (82)

Es modifica l’apartat segon de l’article 24, amb la re-
dacció següent: 

«Article 24. Protecció de dades personals

[...]

2. Quan es tracti d’altra informació, que no contingui 
dades personals incloses a l’article 24, es pot donar 
accés prèvia ponderació raonada de l’interès públic en 
la divulgació i els drets de les persones afectades.

Per dur a terme aquesta ponderació s’ha de tenir en 
compte, entre d’altres, les circumstàncies següents: 

a) El temps transcorregut.

b) La finalitat de l’accés, en especial si té una finali-
tat històrica, estadística o científica i les garanties que 
s’ofereixin.

c) Que es tracti de dades relatives a menors d’edat.

d) Que pugui afectar la seguretat de les persones.»

Apartat 3

241 Esmena núm. 241

De modificació
GP Socialista (83)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 24, amb la re-
dacció següent: 

«Article 24. Protecció de dades personals

[...]

3. Les sol·licituds d’accés que es refereixin només 
a dades personals del sol·licitant, s’han de resoldre 
d’acord amb la regulació del dret d’accés que esta-
bleix la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal.»

242 Esmena núm. 242
De modificació
GP Socialista (84)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 24, amb la re-
dacció següent: 

«Article 24. Protecció de dades personals

[...]

3. Les sol·licituds d’accés que es refereixin a una infor-
mació pública que només contingui a dades personals 
del sol·licitant s’han de resoldre d’acord amb el la re-
gulació del dret d’accés que estableix la legislació de 
protecció de dades de caràcter personal.»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 234, 235, 237, 238, 239, 240 i 
241 (veure predictamen).

Text presentat

Article 25. Accés parcial a la informació

1. Quan siguin aplicables alguns dels límits establerts 
en els articles anteriors, la denegació de l’accés a la 
informació només afecta la part corresponent de la 
documentació i s’ha d’autoritzar 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, amb l’audièn-
cia prèvia de l’interessat, pot 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 el cas d’accés parcial, l’Administració ha de ga-
rantir sempre, pels mitjans més adients, la reserva de 
la informació afectada per les limitacions legals.

Esmenes presentades

243 Esmena núm. 243
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (47)

A l’article 25, es suprimeixen els apartats 2 i 3, i s’ad-
diciona un nou apartat 2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

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, amb l’audièn-
cia prèvia de l’interessat, pot 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.

25.2. L’OTAC vetllarà per evitar restriccions d’accés 
que dificultin la comprensió parcial o total de les da-
des i la documentació que aporten la informació. Si 
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la restricció d’accés només permet la consulta d’una 
informació distorsionada, sense sentit o que pot do-
nar lloc a equívocs, l’Administració oferirà una au-
diència amb la persona interessada per aclarir-ne 
la interpretació. L’Administració podrà aportar els 
aclariments contextuals necessaris sempre que no 
revelin la informació que ha estat legalment ocul-
tada.»

Apartat 1

244 Esmena núm. 244
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (51)

«Article 25. Accés parcial a la informació

1. Quan siguin aplicables alguns dels límits establerts 
en els articles anteriors, s’atorgarà l’accés parcial 
a la informació i documentació, prèvia omissió de 
la informació afectada pel límit. S’haurà d’indicar 
al sol·licitant quina part de la informació ha estat  
omesa.

2. Si la restricció [...].»

Apartat 2

245 Esmena núm. 245
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (16)

«Article 25. Accés parcial a la informació i a la docu-
mentació.

1. Quan siguin aplicables alguns dels límits establerts 
en els articles anteriors, la denegació de l’accés a la 
informació només afecta la part corresponent de la 
documentació i s’ha d’autoritzar l’accés restringit a la 
resta.

2. Si la restricció d’accés o ocultació parcial de da-
des, dificulta la comprensió de la informació, l’inte-
ressat podrà sol·licitar a l’Administració audiència 
per aclarir-ne la interpretació. L’Administració po-
drà aportar els aclariments contextuals necessaris 
sempre que no revelin la informació que ha estat le-
galment ocultada. només permet la consulta d’una 
informació distorsionada, sense sentit o que pot do-
nar lloc a equívocs, l’Administració, amb l’audièn-
cia prèvia de l’interessat, pot 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 el cas d’accés parcial, l’Administració ha de ga-
rantir sempre, pels mitjans més adients, la reserva de 
la informació afectada per les limitacions legals.»

246 Esmena núm. 246
De modificació
GP Socialista (86)

Es modifica l’apartat segon de l’article 25, amb la re-
dacció següent: 

«Article 25. Accés parcial a la informació

[...]

2. L’òrgan regulador de la Transparència i l’Accés a la 
informació vetllarà per evitar restriccions d’accés que 
dificultin la comprensió parcial o total de les dades i 
la documentació que aporten la informació. Si la res-
tricció d’accés o l’ocultació parcial de dades dificulta 
la comprensió de la informació, l’interessat podrà sol-
licitar a l’Administració audiència per aclarir-ne la in-
terpretació. L’Administració podrà aportar els aclari-
ments contextuals necessaris sempre que no revelin la 
informació que ha estat legalment ocultada.

[...]»

Apartat 3

247 Esmena núm. 247
De supressió
GP Socialista (87)

Es suprimeix l’apartat tercer de l’article 25.

248 Esmena núm. 248
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (52)

«[...] 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 na-
turalesa especialment complexa d’aquesta, la tasca de 
selecció documental o d’eliminació de dades resulti no-
tòriament desproporcionada o gravosa per al servei pú-
blic.

4. En el cas d’accés parcial, [...].»
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Apartat 4

249 Esmena núm. 249
D’addició
GP Socialista (88)

S’addiciona un incís a l’apartat quart de l’article 25, 
amb la redacció següent: 

«Article 25. Accés parcial a la informació

[...]

4. En el cas d’accés parcial, l’Administració ha de ga-
rantir sempre, pels mitjans més adients, la reserva de 
la informació afectada per les limitacions legals, així 
com la seva anonimització.»

250 Esmena núm. 250
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (48)

A l’article 25, apartat 4, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent: 

«25.4. En el cas d’accés parcial, els subjectes obligats 
ha de garantir [...].»

Títol de l’article

251 Esmena núm. 251

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (46)

A l’article 25, d’un incís al final del títol, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«Article 25. Accés parcial a la informació i a la docu-
mentació»

252 Esmena núm. 252
D’addició
GP Socialista (85)

S’addiciona un incís al títol de l’article 25, amb la re-
dacció següent: 

«Article 25. Accés parcial a la informació i a la docu-
mentació»

253 Esmena núm. 253
D’addició
GP de Convergència i Unió (21)

«Article 25. Accés parcial a la informació i a la docu-
mentació»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 243, 245, 246, 247, 248, 251, 252 
i 253 (veure predictamen).

Capítol III. Exercici del dret d’accés a la 
informació

Text presentat

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.

c) La forma o el format mitjançant el qual es prefereix 
tenir accés a la informació.

d) Una adreça de contacte, preferentment electròni-
ca, 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 
ha de tenir en compte els motius del sol·licitant, especi-
alment si és denegatòria.

Esmenes presentades

Apartat 1

Lletra a

254 Esmena núm. 254
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (49)

A l’article 26, apartat 1, de la lletra a

a) la identitat del sol·licitant.

Apartat 2

255 Esmena núm. 255
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (50)

A l’article 26, de tot l’apartat 2.
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256 Esmena núm. 256
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (53)

«[...] 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 ha de 
tenir en compte els motius del sol·licitant, especialment 
si és denegatòria.»

257 Esmena núm. 257
De modificació
GP Socialista (89)

Es modifica l’apartat segon de l’article 26, amb la re-
dacció següent: 

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

[...]

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.»

258 Esmena núm. 258
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (17)

«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.

c) La forma o el format mitjançant el qual es prefereix 
tenir accés a la informació.

d) Una adreça de contacte, preferentment electròni-
ca, 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 el cas de sol·licitud mo-
tivada, la resolució ha de tenir en compte els motius 
del sol·licitant, especialment si és denegatòria.»

259 Esmena núm. 259
De supressió i modificació
GP de Convergència i Unió (22)

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

1. Les sol·licituds d’accés a la informació es poden fer 
per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de: 

a) La identitat de la persona física del sol·licitant.

b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, 
sense que calgui indicar un document o expedient 
concret.

c) La forma o el format mitjançant el qual es prefereix 
tenir accés a la informació.

d) Una adreça de contacte, preferentment electròni-
ca, 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 
ha de tenir en compte els motius del sol·licitant, especi-
alment si és denegatòria.»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 257 i 259 (veure predictamen).

Text presentat

Article 27. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es poden presentar per qualsevol 
mitjà, inclosos els mitjans electrònics, sempre que per-
metin deixar constància dels requisits a què es refereix 
l’article 26.

2. En el cas de sol·licituds formulades per mitjans elec-
trònics, es pot utilitzar la signatura electrònica o direc-
tament una adreça de correu electrònic, d’acord amb 
els requisits que s’estableixin per reglament.

3. Les sol·licituds d’informació s’han d’adreçar a l’en-
titat o l’òrgan administratiu que disposi de la informa-
ció.
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Esmenes presentades

260 Esmena núm. 260
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (18)

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es poden presentar per qualsevol 
mitjà, inclosos els mitjans electrònics, sempre que per-
metin deixar constància fefaentment dels requisits a 
què es refereix l’article 26.

2. En el cas de sol·licituds formulades per mitjans elec-
trònics, es pot utilitzar la signatura electrònica o qual-
sevol altre sistema que permeti garantir la seguretat 
de la transmissió. Els requisits per a formular les sol-
licituds podran ser establerts reglamentàriament.

3. Les sol·licituds d’informació s’han d’adreçar a l’en-
titat o l’òrgan administratiu que disposi de la infor-
mació. Si aquesta informació objecte de sol·licitud, tot 
i estar disponible pel subjecte que rep inicialment la 
sol·licitud, ha estat generada, preparada parcialment 
o íntegrament per altres ens, la sol·licitud ha de ser 
traspassada a aquest que facilitarà la informació di-
rectament.»

261 Esmena núm. 261

De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (23)

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es poden presentar per qualsevol dels 
mitjans que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010 de rè-
gim jurídic de procediment de les administracions pú-
bliques de Catalunya, d’igual manera que podran tri-
ar el canal de resposta que consideren oportú, sempre 
que permetin deixar constància fefaentment dels requi-
sits a què es refereix l’article 26.

2. En el cas de sol·licituds formulades per mitjans elec-
trònics, es poden utilitzar, a banda dels certificats digi-
tals admesos per cada administració pública, els siste-
mes de signatura electrònica no criptogràfics habilitats 
per cadascuna, d’acord amb els requisits que s’esta-
bleixin per reglament.

3. Les sol·licituds d’informació s’han d’adreçar a l’en-
titat o l’òrgan administratiu que disposi de la informa-
ció.

3 bis. L’Administració ha d’establir sistemes per inte-
grar la gestió de les sol·licituds d’informació en l’àm-
bit de la seva organització interna. A aquest efecte pot 
crear unitats especialitzades encarregades de rebre les 
sol·licituds, realitzar els tràmits necessaris per donar 
accés a la informació requerida i fer-ne el seguiment 
oportú.»

262 Esmena núm. 262
D’e modificació
GP de Ciutadans (25)

Article 27. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es poden presentar per qualsevol mit-
jà, inclosos els mitjans electrònics, sempre que perme-
tin deixar constància fefaentment dels requisits a què 
es refereix l’article 26.

2. En el cas de sol·licituds formulades per mitjans elec-
trònics, es poden utilitzar, a banda dels certificats digi-
tals admesos per cada administració pública, els siste-
mes de signatura electrònica no criptogràfics habilitats 
per cadascuna, d’acord amb els requisits que s’esta-
bleixin per reglament.

3. Les sol·licituds d’informació s’han d’adreçar a l’en-
titat o l’òrgan administratiu que disposi de la informa-
ció, però de manera preferent a les entitats o òrgans 
que originin les dades.

Apartat 1

263 Esmena núm. 263
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (51)

A l’article 27, de tot l’aparat 1, que resta redactat de la 
manera següent: 

«27.1. Les sol·licituds es podran presentar per qual-
sevol dels mitjans que preveu l’article 25 de la Llei 
26/2010 de règim jurídic de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, d’igual manera 
que podran triar el canal de resposta que consideren 
oportú.» 

264 Esmena núm. 264
De modificació
GP Socialista (90)

Es modifica l’apartat primer de l’article 27, amb la re-
dacció següent: 

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es podran presentar per qualsevol 
dels mitjans que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010 
de règim jurídic de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, d’igual manera que podran 
triar el canal de resposta que consideren oportú.

[...]»
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Apartat 2

265 Esmena núm. 265
De modificació
GP Socialista (91)

Es modifica l’apartat segon de l’article 27, amb la re-
dacció següent: 

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

[...]

2. En el cas de sol·licituds formulades per mitjans elec-
trònics i telemàtics, es podrà utilitzar la signatura elec-
trònica o qualsevol altra sistema que permeti garantir 
la seguretat de la transmissió, tant per a la pròpia sol-
licitud com per a la transmissió de dades o documents 
en una eventual resposta. Els requisits per a formular 
les sol·licituds podran ser establerts reglamentària-
ment atenent el disposat tant a la Llei 26/2010 com a la 
Llei 29/2010, pel que fa a aquests aspectes.»

266 Esmena núm. 266
De modificació
GP Socialista (93)

Es modifica l’apartat segon de l’article 27, amb la re-
dacció següent: 

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

[...]

2. En el cas de sol·licituds formulades per mitjans elec-
trònics, es poden utilitzar, a banda dels certificats digi-
tals admesos per cada administració pública, els siste-
mes de signatura electrònica no criptogràfics habilitats 
per cadascuna, d’acord amb els requisits que s’esta-
bleixin per reglament.

[...]»

267 Esmena núm. 267
D’addició
GP Socialista (92)

S’addicionen uns incisos a l’apartat segon de l’article 
27, amb la redacció següent: 

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

[...]

2. En el cas de sol·licituds formulades per mitjans elec-
trònics, es pot utilitzar el sistema de la signatura elec-
trònica o bé directament una adreça de correu elec-
trònic, d’acord amb els requi-sits que s’estableixin per 
reglament.

[...]»

Apartat 3

268 Esmena núm. 268
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (52)

A l’article 27, de tot l’apartat 3, que resta redactat de la 
manera següent: 

«27.3. Les sol·licituds d’informació es poden adreçar 
a l’entitat o l’òrgan administratiu que posseeixi la in-
formació, o a qualsevol dels òrgans administratius del 
Govern de la Generalitat de Catalunya.»

269 Esmena núm. 269
De modificació
GP Socialista (94)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 27, amb la re-
dacció següent: 

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

[...]

3. Les sol·licituds d’informació es poden adreçar a 
qualsevol òrgan d’acord amb el que estableix la legis-
lació de règim jurídic de procediment administratiu es-
panyola i catalana, inclosos els arxius com a centres 
custodis de la documentació en fase semi activa i his-
tòrica.»

Addició de nous apartats

270 Esmena núm. 270
D’addició
GP Socialista (95)

S’addiciona un apartat quart a l’article 27, amb la re-
dacció següent: 

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

[...]

4. L’Administració haurà d’identificar les persones res-
ponsables de la tramitació i resolució dels procedi-
ments d’accés a la informació pública.

[...]»

271 Esmena núm. 271

D’addició
GP Socialista (96)

S’addiciona un apartat cinquè a l’article 27, amb la re-
dacció següent: 

«Article 27. Presentació de les sol·licituds

[...]

5. L’Administració ha d’establir sistemes per integrar 
la gestió de les sol·licituds d’informació en l’àmbit de 
la seva organització interna. A aquest efecte pot cre-
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ar unitats especialitzades encarregades de rebre les 
sol·licituds, realitzar els tràmits necessaris per donar 
accés a la informació requerida i fer-ne el seguiment 
oportú.»

272 Esmena núm. 272
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (53)

A l’article 27, de dos nous apartats, 4 i 5, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«27.4. Si el subjecte obligat que ha rebut la sol·licitud 
no és qui la posseeix, es remetrà la sol·licitud a l’enti-
tat, òrgan o unitat que la posseeixi per a que atengui la 
sol·licitud en un termini màxim de cinc dies, informarà 
al sol·licitant d’aquesta gestió i li proporcionarà la in-
formació de contacte per a que el sol·licitant pugui fer 
el degut seguiment.» 

«27.5. Quan la informació sol·licitada sigui propietat 
o estigui en possessió d’una administració aliena a les 
incloses en aquesta llei, el subjecte obligat informarà 
al sol·licitant d’aquest fet i actuarà com a vehicle i fa-
cilitador a l’hora de sol·licitar informació d’altres ad-
ministracions.»

273 Esmena núm. 273
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (54)

«[...] que disposi de la informació.

4. Presentada la sol·licitud és notificarà al sol·licitant 
la recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, 
l’òrgan responsable de resoldre la sol·licitud, la data 
màxima que té per resoldre i la persona responsable de 
la tramitació de la sol·licitud.»

274 Esmena núm. 274
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (55)

«5. L’Administració ha d’establir sistemes per integrar 
la gestió de les sol·licituds d’informació en l’àmbit de 
la seva organització interna. A aquest efecte pot cre-
ar unitats especialitzades encarregades de rebre les 
sol·licituds, realitzar els tràmits necessaris per donar 
accés a la informació requerida i fer-ne el seguiment 
oportú.»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 260, 261, 262, 265, 266, 267, 
270, 271, 273 i 274 (veure predictamen).

Text presentat

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 ha de 
fer saber al sol·licitant perquè concreti i especifiqui la 
informació a la qual vol tenir accés. Aquest tràmit sus-
pèn el termini per a resoldre.

2. L’Administració ha de prestar assessorament i assis-
tència al sol·licitant amb la finalitat que pugui concre-
tar la petició.

3. Si aquest tràmit de subsanació no és complert pel 
sol·licitant dins el termini establert, que no pot ser in-
ferior a deu dies, se’l considera desistit del procedi-
ment i s’arxiva l’expedient.

4. L’arxiu de l’expedient no exclou el dret de presen-
tar una nova sol·licitud que compleixi els requisits esta-
blerts per aquesta llei.

Esmenes presentades

275 Esmena núm. 275
De modificació
GP Socialista (97)

Es modifica l’article 28, amb la redacció següent: 

«Article 28. Sol·licituds amb contingut imprecís

1. L’Administració facilitarà formularis i models de sol-
licitud amb les dades mínimes necessàries per a la lo-
calització de la documentació o informació requerides 
pel ciutadà.

2. L’Administració haurà de posar a disposició del sol-
licitant els inventaris de la documentació i la informa-
ció de l’organisme, tant es trobin en fases activa, semi 
actives o inactives. El responsable de prestar aquest 
assessorament serà, en primer terme, l’òrgan custodi 
de la informació, i en cas d’indeterminació en la peti-
ció, el responsable de l’Arxiu Central de l’organisme.

Tots els organismes, en el termini de tres mesos hau-
ran de publicar els inventaris de la informació que pu-
gui ser sol·licitada com a part de la implantació dels 
sistemes de gestió documental que requereix la Llei 
10/2001 en el seu article 5.

3. Si aquest tràmit de subsanació no és complert pel 
sol·licitant dins el termini establert, que no podrà ser 
inferior a 10 dies, se’l considerarà desistit del proce-
diment i s’arxivarà l’expedient, sempre que l’Adminis-
tració hagi posat a disposició de la ciutadania els ins-
truments de descripció adequats per a la cerca de la 
informació.

4. L’arxiu de l’expedient de sol·licitud d’accés a infor-
mació pública no exclou el dret a presentar una no-
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va sol·licitud que compleixi els requisits establerts per 
aquesta llei.»

276 Esmena núm. 276
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (24)

A l’article 28

«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 ha de 
fer saber al sol·licitant perquè concreti i especifiqui la 
informació a la qual vol tenir accés. Aquest tràmit sus-
pèn el termini per a resoldre.

2. L’Administració ha de prestar assessorament i assis-
tència al sol·licitant amb la finalitat que pugui concre-
tar la petició.

3. Si aquest tràmit de subsanació no és complert pel 
sol·licitant dins el termini establert, que no pot ser 
inferior a deu dies, se’l considera desistit del proce-
diment i s’arxiva l’expedient, sempre que l’Adminis-
tració hagi posat a disposició de la ciutadania els 
instruments de descripció adequats per a la cerca de 
la informació.

4. L’arxiu de l’expedient de sol·licitud d’accés a infor-
mació pública no exclou el dret de presentar una no-
va sol·licitud que compleixi els requisits establerts per 
aquesta llei.»

Apartat 1

277 Esmena núm. 277
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (54)

A l’article 28, de tot l’apartat 1, que resta redactat de la 
manera següent: 

«28.1. L’Administració facilitarà formularis i models 
de sol·licitud amb les dades mínimes necessàries per a 
la localització de la documentació o informació reque-
rides pel ciutadà.»

Apartat 3

278 Esmena núm. 278
De modificació
GP Socialista (98)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 28, amb la re-
dacció següent: 

«Article 28. Sol·licituds amb contingut imprecís

[...]

3. El sol·licitant disposa d’un termini màxim de 15 dies 
per subsanar les imprecisions a que es fa referència a 

l’apartat primer. Passat aquest termini sense que s’hagi 
presentat cap subsanació es considera que el sol·licitant 
desisteix del procediment i s’arxiva l’expedient.

[...]»

Apartat 4

279 Esmena núm. 279
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (19)

«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 ha de 
fer saber al sol·licitant perquè concreti i especifiqui la 
informació a la qual vol tenir accés. Aquest tràmit sus-
pèn el termini per a resoldre.

2. L’Administració ha de prestar assessorament i assis-
tència al sol·licitant amb la finalitat que pugui concre-
tar la petició.

3. Si aquest tràmit de subsanació no és complert pel 
sol·licitant dins el termini establert, que no pot ser in-
ferior a deu dies, se’l considera desistit del procedi-
ment i s’arxiva l’expedient.

4. L’arxiu de l’expedient de sol·licitud d’accés a infor-
mació pública no exclou el dret de presentar una no-
va sol·licitud que compleixi els requisits establerts per 
aquesta llei.»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 276 i 279 (veure predictamen).

Text presentat

Article 29. Inadmissió de sol·licituds

1. Són 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 per aquesta llei.

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

c) Es puguin considerar un abús de dret perquè són de-
senraonades o repetitives.

d) Es formulin en termes excessivament genèrics, sens 
perjudici d’aplicar el que estableix l’article 28 quan si-
gui possible.
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e) Es refereixi a notes, esborranys, resums, opinions o 
qualsevol documentació interna de treball sense relle-
vància 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 pot donar 
en forma desglossada, amb l’audiència prèvia del sol-
licitant.

g) La informació es troba en fase d’elaboració i s’ha de 
fer pública d’acord amb les obligacions de transparèn-
cia del títol II, abans del termini de tres mesos.

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

2. Tampoc no són admeses a tràmit les sol·licituds 
d’informació consistents en consultes jurídiques o pe-
ticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels su-
pòsits de consulta o orientació establerts per la legisla-
ció general de procediment administratiu i per les lleis 
sectorials que es demanin d’acord amb la normativa 
corresponent.

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

4. Quan sigui aplicable el que estableix la lletra a de 
l’apartat 1, l’Administració ha d’indicar prèviament a 
l’interessat les limitacions que consideri aplicables i 
donar-li audiència dins un termini de cinc dies. Aquest 
tràmit suspèn el termini per a resoldre.

Esmenes presentades

280 Esmena núm. 280
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (55)

A l’article 29, es modifica tot l’article i es suprimeix 
l’apartat 4, que resta redactat de la manera següent: 

«29.1. Serà causa d’inadmissió d’una sol·licitud aque-
lla que no acompleixi els requisits establerts en l’art. 
26 o no respongui al concepte d’informació pública de-
finida en l’art. 2, i serà determinada per l’entitat, òrgan 
o unitat de l’Administració en la que s’ha presentat la 
sol·licitud.» 

«29.2. Quan la informació sol·licitada s’hagi de fer 
pública per determinació legal abans del termini d’un 
mes s’indicarà al sol·licitant els terminis i el lloc on po-
drà consultar la informació.» 

«29.3 La inadmissió de les sol·licituds ha de ser moti-
vada i comunicada al sol·licitant.»

29.4 Quan sigui aplicable el que estableix [...]. Aquest 
tràmit suspèn el termini per a resoldre.

281 Esmena núm. 281

De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (20)

«Article 29. Inadmissió de sol·licituds

1. Són 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 per aquesta llei.

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

c) Es puguin considerar un abús de dret perquè són de-
senraonades o repetitives.

d) Es formulin en termes excessivament genèrics, sens 
perjudici d’aplicar el que estableix l’article 28 quan si-
gui possible.

e) Es refereixi a notes, esborranys, resums, opinions o 
qualsevol documentació interna de treball sense relle-
vància o interès públic.

f) Calgui una tasca d’elaboració o de reelaboració com-
plexa per a obtenir el resultat informatiu que es dema-
na. En aquest cas, la informació es pot donar en forma 
desglossada, amb l’audiència prèvia del sol·licitant.

g) La informació es troba en fase d’elaboració i s’ha de 
fer pública d’acord amb les obligacions de transparèn-
cia del títol II, abans del termini de tres mesos.

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

2. Tampoc no són admeses a tràmit les sol·licituds 
d’informació consistents en consultes jurídiques o pe-
ticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels su-
pòsits de consulta o orientació establerts per la legisla-
ció general de procediment administratiu i per les lleis 
sectorials que es demanin d’acord amb la normativa 
corresponent.

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

4. Quan sigui aplicable el que estableix la lletra a de 
l’apartat 1, l’Administració ha d’indicar prèviament a 
l’interessat les limitacions que consideri aplicables i 
donar-li audiència dins un termini de cinc dies. Aquest 
tràmit suspèn el termini per a resoldre.»

282 Esmena núm. 282
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (25)

«Article 29. Causes d’inadmissió de sol·licituds

1. Són 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 per aquesta llei.



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 69

b) Es dirigeixin a una entitat o un òrgan administra-
tiu que no disposi de la informació i no sigui possible 
aplicar el que preveu l’article següent, fet que s’haurà 
de motivar.

c) Es puguin considerar un abús de dret perquè són de-
senraonades o repetitives.

d) Es formulin en termes excessivament genèrics, sens 
perjudici d’aplicar el que estableix l’article 28 quan si-
gui possible.

c) Es refereixi a notes, esborranys, resums, opinions o 
qualsevol documentació interna de treball sense relle-
vància o interès públic.

d) Calgui una tasca d’elaboració o de reelaboració 
complexa per a obtenir el resultat informatiu que es 
demana. En aquest cas, la informació es pot donar 
en forma desglossada, amb l’audiència prèvia del sol-
licitant.

e) La informació es troba en fase d’elaboració i s’ha de 
fer pública d’acord amb les obligacions de transparèn-
cia del títol II, abans del termini de tres mesos.

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

2. Tampoc no són admeses a tràmit les sol·licituds 
d’informació consistents en consultes jurídiques o pe-
ticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels su-
pòsits de consulta o orientació establerts per la legisla-
ció general de procediment administratiu i per les lleis 
sectorials que es demanin d’acord amb la normativa 
corresponent.

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

4. Quan sigui aplicable el que estableix la lletra a de 
l’apartat 1, l’Administració ha d’indicar prèviament a 
l’interessat les limitacions que consideri aplicables i 
donar-li audiència dins un termini de cinc dies. Aquest 
tràmit suspèn el termini per a resoldre.»

Apartat 1

283 Esmena núm. 283
De modificació
GP Socialista (100)

Es modifica l’apartat primer de l’article 29, amb la re-
dacció següent: 

«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) 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 ter-
mini de tres mesos.

[...]»

284 Esmena núm. 284
D’addició
GP de Ciutadans (26)

Article 29. Inadmissió de sol·licituds

1. Sense perjudici d’allò establert a l’article 18, són in-
admeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informa-
ció pública quan: 

Lletra a

285 Esmena núm. 285
De supressió
GP Socialista (99)

Es suprimeix la lletra a de l’apartat primer de l’arti-
cle 29.

286 Esmena núm. 286
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (56)

«[...] informació pública quan: 

a) Es refereixin a informació exclosa del dret d’accés en 
els termes establerts per aquesta llei.

b) Es dirigeixin [...].»

Lletra b

287 Esmena núm. 287
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (57)

«[...] per aquesta llei.

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

c) Es puguin [...].»

288 Esmena núm. 288
D’addició
GP Socialista (101)

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer de 
l’article 29, amb la redacció següent: 

«Article 29. Inadmissió de sol·licituds

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

b) Es dirigeixin a una entitat o un òrgan administratiu 
que no disposi de la informació i no sigui possible apli-
car el que preveu l’article següent.

[...]»
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Lletra d

289 Esmena núm. 289
De supressió
GP Socialista (102)

Es suprimeix la lletra d de l’apartat primer de l’arti-
cle 29.

290 Esmena núm. 290
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (58)

«[...] o repetitives.

d) Es formulin en termes excessivament genèrics, sens 
perjudici d’aplicar el que estableix l’article 28 quan si-
gui possible.

e) Es refereixi [...].»

Lletra f

291 Esmena núm. 291

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (59)

«[...] interès públic.

f) Calgui una tasca d’elaboració o de reelaboració com-
plexa per a obtenir el resultat informatiu que es dema-
na. En aquest cas, la informació es pot donar en forma 
desglossada, amb l’audiència prèvia del sol·licitant.

g) La informació [...].»

292 Esmena núm. 292
D’addició
GP Socialista (103)

S’addiciona un incís a la lletra f de l’apartat primer de 
l’article 29, amb la redacció següent: 

«Article 29. Inadmissió de sol·licituds

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

f) Calgui una tasca d’elaboració o de reelaboració es-
pecialment complexa per a obtenir el resultat informa-
tiu que es demana. En aquest cas, la informació es pot 
donar en forma des-glossada, amb l’audiència prèvia 
del sol·licitant.

[...]»

Lletra h

293 Esmena núm. 293
De supressió
GP Socialista (104)

Es suprimeix la lletra h de l’apartat primer de l’arti-
cle 29.

Apartat 4

294 Esmena núm. 294
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (60)

«[...] al sol·licitant.

4. Quan sigui aplicable el que estableix la lletra a de 
l’apartat 1, l’Administració ha d’indicar prèviament a 
l’interessat les limitacions que consideri aplicables i do-
nar-li audiència dins un termini de cinc dies. Aquest 
tràmit suspèn el termini per a resoldre.»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 281, 282, 285, 286, 287, 290, 293 
i 294 (veure predictamen).

Text presentat

Article 30. Derivació de les sol·licituds

1. En el supòsit de l’article 29.1.b, l’entitat o l’òrgan ad-
ministratiu ha de derivar la sol·licitud d’informació a 
l’entitat o l’òrgan que disposi de la informació, si el co-
neix, o a l’oficina responsable de la informació pública 
que correspongui.

2. Si l’entitat o òrgan administratiu competent per-
tany o depèn d’una administració diferent a la que 
s’ha adreçat la sol·licitud, se li ha de donar trasllat per 
via electrònica, si és possible, o s’ha d’informar el sol-
licitant sobre l’administració a la qual es considera que 
s’ha d’adreçar per a exercir el dret d’accés.

Esmenes presentades

295 Esmena núm. 295
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (61)

«Article 30. Derivació de les sol·licituds

En el supòsit que la sol·licitud d’accés a la informació 
es dirigeixi a una entitat o òrgan administratiu que no 
disposi de la informació, aquest ha de derivar la sol-
licitud d’informació a l’entitat o l’òrgan que disposi de 
la informació, si el coneix, o a l’oficina responsable de 
la informació pública que correspongui, en un termini 
màxim de cinc dies naturals, comunicant al sol·licitant 
a quin òrgan s’ha derivat la sol·licitud i les dades per 
contactar-hi.»
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Apartat 1

296 Esmena núm. 296
De modificació
GP Socialista (105)

Es modifica l’apartat primer de l’article 30, amb la re-
dacció següent: 

«Article 30. Derivació de les sol·licituds

1. En el supòsit de la lletra b de l’apartat 1 de l’arti-
cle 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, a la oficina responsable 
de la informació pública que correspongui o a l’arxiu 
central de l’organització.

[...]»

Apartat 2

297 Esmena núm. 297
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (21)

«Article 30. Derivació de les sol·licituds

1. En el supòsit de l’article 29.1.b, l’entitat o l’òrgan ad-
ministratiu ha de derivar la sol·licitud d’informació a 
l’entitat o l’òrgan que disposi de la informació, si el co-
neix, o a l’oficina responsable de la informació pública 
que correspongui.

2. Si l’entitat o òrgan administratiu competent per-
tany o depèn d’una administració diferent a la que s’ha 
adreçat la sol·licitud, se li ha de donar trasllat per via 
electrònica, i es notificarà al sol·licitant el trasllat de la 
seva petició l’administració a la qual s’ha derivat la se-
va sol·licitud per a exercir el dret d’accés.»

298 Esmena núm. 298
De modificació
GP Socialista (106)

Es modifica l’apartat segon de l’article 30, amb la re-
dacció següent: 

«Article 30. Derivació de les sol·licituds

[...]

2. Si l’entitat o òrgan administratiu competent per-
tany o depèn d’una administració diferent a la que s’ha 
adreçat la sol·licitud se li donarà trasllat per via elec-
trònica, i es notificarà al sol·licitant del trasllat de la 
seva petició a l’Administració a la qual s’ha derivat la 
seva sol·licitud per a exercir el dret d’accés.»

299 Esmena núm. 299
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (56)

A l’article 30, apartat 2, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«30.2. 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 a aques-
ta. D’aquest trasllat l’ens o òrgan remitent n’informarà 
al sol·licitant de la informació. Per la seva banda l’òr-
gan o ens destinatari haurà de comunicar a l’interessat 
la data i hora en què la sol·licitud entra en el seu regis-
tre, a efectes d’inici del còmput del termini per resol-
dre. se li ha de donar trasllat per via electrònica, si és 
possible, o s’ha d’informar el sol·licitant sobre l’admi-
nistració a la qual es considera que s’ha d’adreçar per a 
exercir el dret d’accés.»

Addició de nous apartats

300 Esmena núm. 300
D’addició
GP Socialista (107)

S’addiciona un apartat tercer de l’article 30, amb la re-
dacció següent: 

«Article 30. Derivació de les sol·licituds

[...]

3. L’Administració que, en aplicació dels apartats an-
teriors, derivi una sol·licitud a altres entitats o òrgans 
ho ha de comunicar al sol·licitant, indicant les dades 
necessàries per contactar-hi fàcilment.»

301 Esmena núm. 301

D’addició
GP Socialista (108)

S’addiciona un incís tercer a l’article 30, amb la redac-
ció següent: 

«Article 30. Derivació de les sol·licituds

[...]

3. L’Administració que, en aplicació dels apartats an-
teriors, derivi una sol·licitud a altres entitats o òrgans 
ho ha de comunicar al sol·licitant, indicant les dades 
per contactar-hi.»

302 Esmena núm. 302
D’addició
GP de Convergència i Unió (26)

«Article 30. Derivació de les sol·licituds

1. En el supòsit de l’article 29.1.b, l’entitat o l’òrgan ad-
ministratiu ha de derivar la sol·licitud d’informació a 
l’entitat o l’òrgan que disposi de la informació, si el co-
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neix, o a l’oficina responsable de la informació pública 
que correspongui.

2. Si l’entitat o òrgan administratiu competent per-
tany o depèn d’una administració diferent a la que 
s’ha adreçat la sol·licitud, se li ha de donar trasllat per 
via electrònica, si és possible, o s’ha d’informar el sol-
licitant sobre l’administració a la qual es considera que 
s’ha d’adreçar per a exercir el dret d’accés.

2 bis. L’Administració que, en aplicació dels apartats 
anteriors, derivi una sol·licitud a altres entitats o òr-
gans ho ha de comunicar al sol·licitant, indicant les 
dades necessàries per contactar-hi fàcilment.»

303 Esmena núm. 303
D’addició
GP de Ciutadans (27)

Article 30. Derivació de les sol·licituds

1. En el supòsit de l’article 29.1.b, l’entitat o l’òrgan ad-
ministratiu ha de derivar la sol·licitud d’informació a 
l’entitat o l’òrgan que disposi de la informació, si el co-
neix, o a l’oficina responsable de la informació pública 
que correspongui.

2. Si l’entitat o òrgan administratiu competent per-
tany o depèn d’una administració diferent a la que 
s’ha adreçat la sol·licitud, se li ha de donar trasllat per 
via electrònica, si és possible, o s’ha d’informar el sol-
licitant sobre l’administració a la qual es considera que 
s’ha d’adreçar per a exercir el dret d’accés.

3. L’Administració que, en aplicació dels apartats an-
teriors, derivi una sol·licitud a altres entitats o òrgans 
ho ha de comunicar al sol·licitant, indicant les dades 
per contactar-hi.

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 295, 297, 298, 299, 301, 302 i 
303 (veure predictamen).

Text presentat

Article 31. Afectació de drets o interessos de 
tercers

1. Si la sol·licitud d’informació pot afectar drets o inte-
ressos de tercers d’acord amb el que estableix aquesta 
llei, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud i tenen un 
termini de deu dies per a al·legacions si aquestes poden 
resultar determinants del sentit de la resolució. Aquest 
tràmit només s’ha de fer quan els tercers estiguin iden-
tificats o siguin fàcilment identificables.

2. El tràmit d’al·legacions suspèn el termini per a resol-
dre. 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 ha d’indicar la 
identitat de sol·licitant i, si escau, els motius de la sol-
licitud.

Esmenes presentades

304 Esmena núm. 304
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (27)

«Article 31. Afectació de drets o interessos de tercers

1. Si la sol·licitud d’informació pot afectar drets o inte-
ressos de tercers d’acord amb el que estableix aquesta 
llei, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud i tenen un 
termini de deu dies per a al·legacions si aquestes poden 
resultar determinants del sentit de la resolució. Aquest 
tràmit només s’ha de fer quan els tercers estiguin iden-
tificats o siguin fàcilment identificables.

2. El tràmit d’al·legacions suspèn el termini per a resol-
dre. 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 ha d’indicar la 
identitat de sol·licitant i, si escau, els motius de la sol-
licitud.

3 bis. S’ha d’informar al sol·licitant del trasllat de la 
sol·licitud a tercers així com de la suspensió del ter-
mini per dictar resolució fins que s’hagin rebut les al-
legacions o hagi transcorregut el termini per a presen-
tar-les.»

305 Esmena núm. 305
De supressió
GP de Ciutadans (28)

Article 31. Afectació de drets o interessos de tercers

1. Si la sol·licitud d’informació pot afectar drets o inte-
ressos de tercers d’acord amb el que estableix aquesta 
llei, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud i tenen un 
termini de deu dies per a al·legacions si aquestes poden 
resultar determinants del sentit de la resolució. Aquest 
tràmit només s’ha de fer quan els tercers estiguin iden-
tificats o siguin fàcilment identificables.

2. El tràmit d’al·legacions suspèn el termini per a resol-
dre. 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 ha d’indicar la 
identitat de sol·licitant i, si escau, els motius de la sol-
licitud.

4. S’ha d’informar el sol·licitant del trasllat de la sol-
licitud a tercers, així com de la suspensió del termi-
ni per dictar resolució fins que s’hagin rebut les al-
legacions o hagi transcorregut el termini per a la seva 
presentació.
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Apartat 1

306 Esmena núm. 306
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (57)

A l’article 31, apartat 1, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent: 

«31.1. Si la sol·licitud d’informació pot afectar drets 
o interessos de tercers d’acord amb el que estableix 
aquesta llei, l’Administració haurà de donar trasllat de 
la sol·licitud [...].»

Apartat 2

307 Esmena núm. 307
De supressió
GP Socialista (109)

Es suprimeix un incís de l’apartat segon de l’article 31: 

«Article 31. Afectació de drets o interessos de tercers

[...]

2. El tràmit d’al·legacions suspèn el termini per a resol-
dre. Si el tercer no formula al·legacions s’entén que no 
s’oposa a l’accés a la informació sol·licitada.

[...]»

308 Esmena núm. 308
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (62)

«2. El tràmit d’al·legacions suspèn el termini per a re-
soldre. Si el tercer no formula al·legacions s’entén que 
no s’oposa a l’accés a la informació sol·licitada.

3. El trasllat [...].»

Apartat 3

309 Esmena núm. 309
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (63)

«[...] informació sol·licitada.

3. El trasllat de la sol·licitud als tercers ha d’indicar la 
identitat de sol·licitant i, si escau, els motius de la sol-
licitud.»

310 Esmena núm. 310
De modificació
GP Socialista (111)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 31, amb la re-
dacció següent: 

«Article 31. Afectació de drets o interessos de tercers

[...]

3. El trasllat de la sol·licitud haurà d’indicar els motius 
de la sol·licitud i si s’han informat, però no serà obliga-
tori revelar la identitat del sol·licitant.»

Addició de nous apartats

311 Esmena núm. 311

D’addició
GP Socialista (110)

S’addiciona un nou apartat quart a l’article 31, amb la 
redacció següent: 

«Article 31. Afectació de drets o interessos de tercers

[...]

4. S’ha d’informar el sol·licitant del trasllat de la sol-
licitud a tercers, així com de la suspensió del termi-
ni per dictar resolució fins que s’hagin rebut les al-
legacions o hagi transcorregut el termini per a la seva 
presentació.»

312 Esmena núm. 312
D’addició
GP Socialista (112)

S’addiciona un apartat quart a l’article 31, amb la re-
dacció següent: 

«Article 31. Afectació de drets o interessos de tercers

[...]

4. S’ha d’informar al sol·licitant del trasllat de la sol-
licitud a tercers així com de la suspensió del termini per 
dictar resolució fins que s’hagin rebut les al·legacions 
o hagi transcorregut el termini per a presentar-les.»

313 Esmena núm. 313
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (64)

«[...] de la sol·licitud.

4. S’ha d’informar el sol·licitant del trasllat de la sol-
licitud a tercers, així com de la suspensió del termi-
ni per dictar resolució fins que s’hagin rebut les al-
legacions o hagi transcorregut el termini per a la seva 
presentació.»
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Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 304, 305, 306, 307, 308, 310, 
311, 312 i 313 (veure predictamen).

Text presentat

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 les unitats que disposen de la informa-
ció, d’acord amb el que estableixin les normes regula-
dores de l’organització administrativa.

2. En l’àmbit de l’Administració local, la competència 
per a resoldre es determina d’acord amb les normes or-
ganitzatives pròpies i, si no n’hi ha, correspon a l’alcal-
de o el president, o en l’òrgan en què aquests deleguin.

3. En el cas de les sol·licituds adreçades a organismes 
autònoms, entitats de dret públic, societats i fundaci-
ons públiques, consorcis i universitats públiques, la 
competència correspon al seu òrgan de direcció i de 
govern.

4. En el cas de les institucions i els organismes a què 
es refereix l’article 3.5, la competència per a resoldre 
les sol·licituds d’accés a la informació correspon als 
seus òrgans de representació o direcció.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

314 Esmena núm. 314
D’addició
GP Socialista (113)

S’addiciona un nou apartat cinquè de l’article 32, amb 
la redacció següent: 

«Article 32. Competència per a resoldre

[...]

5. En el cas que existeixi una Taula d’Avaluació Do-
cumental que determini el règim d’accés aplicable a 
una determinada informació, i no concorrin supòsits 
d’afectació o exclusió no previstos en l’esmentada Tau-
la, la competència per a resoldre correspondrà al propi 
òrgan custodi de la informació i, en el seu defecte, al 
cap administratiu responsable de l’Arxiu Central.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 33. Termini per a resoldre

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública s’han 
de resoldre dins el termini d’un mes, a comptar des 
del dia següent a la recepció de la sol·licitud. Aquest 
termini es pot prorrogar, com a màxim, fins a un ter-
mini 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’in-
teressat.

2. El termini a què es refereix l’apartat 1 ho és per a re-
soldre 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 per la 
legislació general sobre règim jurídic i procediment 
administratiu.

Esmenes presentades

Apartat 1

315 Esmena núm. 315
De modificació
GP Socialista (114)

Es modifica l’apartat primer de l’article 33, amb la re-
dacció següent: 

«Article 33. Termini per a resoldre

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública 
s’han de resoldre dins el termini d’un mes de 15 di-
es, a comptar des del dia següent a la recepció de la 
sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar, com a mà-
xim, fins a un termini igual a la meitat de l’inicial, si 
ho justifiquen el volum o la complexitat de la informa-
ció requerida. La pròrroga i els seus motius han de ser 
comunicats a l’interessat.

[...]»

316 Esmena núm. 316
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (58)

A l’article 33, apartat 1, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent: 

«33.1. Les sol·licituds d’accés a la informació [...] dins 
el termini de set dies naturals, a comptar [...].»



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 75

Addició de nous apartats

317 Esmena núm. 317
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (65)

«[...] procediment administratiu.

4. En cas de dubte, l’Administració podrà sol·licitar in-
forme no vinculant a la Comissió d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental sobre l’aplicació de la normativa que 
regeix el dret d’accés a la informació. El procediment 
es suspendrà per un termini màxim d’un mes per l’ob-
tenció del referit informe. Transcorregut aquest termi-
ni, continuarà el procediment.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 34. Resolució

1. La resolució s’ha de formalitzar per escrit i s’ha de 
notificar al sol·licitant i, si escau, als tercers afectats 
que hagin comparegut en l’expedient.

2. La resolució és estimatòria de la sol·licitud, llevat 
que sigui aplicable algun dels límits establerts per la 
llei. En aquest cas, estima parcialment la sol·licitud si 
és possible, o la desestima íntegrament.

3. Si la resolució és estimatòria i hi ha hagut oposi-
ció de tercers, l’accés a la informació només es pot fer 
efectiu un cop la resolució sigui ferma en via adminis-
trativa.

4. Són motivades les resolucions que: 

a) Desestimin totalment o parcialment la sol·licitud.

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

c) Estableixin com a forma d’accés un format diferent 
al demanat.

5. Excepcionalment no hi ha obligació de motivar si 
la mera indicació de l’existència o no de la informa-
ció pot suposar incórrer en alguna de les limitacions 
del dret d’accés. En aquest cas, la motivació ha de fer 
constar aquesta circumstància.

6. Si es denega l’accés a la informació per l’aplicació 
dels límits derivats de la protecció dels drets de propi-
etat intel·lectual o industrial, la motivació ha d’incloure 
la referència a la persona titular d’aquests drets, si és 
coneguda.

7. La notificació de la resolució ha d’indicar les vi-
es específiques de recurs i reclamació establertes per 
aquesta llei.

8. Quan s’estimi la sol·licitud i no s’hagi produït oposi-
ció de tercers, la resolució pot ser substituïda per una 
comunicació per la qual s’indica a l’interessat que pot 
accedir a la informació o bé se li facilita directament.

Esmenes presentades

318 Esmena núm. 318
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (22)

«Article 34. Resolució

1. La resolució s’ha de formalitzar per escrit i s’ha de 
notificar al sol·licitant i, si escau, als tercers afectats 
que hagin comparegut en l’expedient.

2. La resolució de les sol·licituds serà per defecte esti-
matòria. Només es desestimarà quan sigui d’aplicació 
algun dels límits establerts per la Llei. La resolució es-
timatòria podrà decretar l’accés íntegre a la informa-
ció, o especificar-ne exclusions parcials si concorren 
els supòsits previstos en aquesta llei.

3. Si la resolució és estimatòria i hi ha hagut oposi-
ció de tercers, l’accés a la informació només es pot fer 
efectiu un cop la resolució sigui ferma en via adminis-
trativa.

4. Són motivades les resolucions que: 

a) Desestimin totalment o parcialment la sol·licitud.

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

c) Estableixin com a forma d’accés un format diferent 
al demanat.

5. Excepcionalment no hi ha obligació de motivar si 
la mera indicació de l’existència o no de la informa-
ció pot suposar incórrer en alguna de les limitacions 
del dret d’accés. En aquest cas, la motivació ha de fer 
constar aquesta circumstància.

6. Si es denega l’accés a la informació per l’aplicació 
dels límits derivats de la protecció dels drets de propi-
etat intel·lectual o industrial, la motivació ha d’incloure 
la referència a la persona titular d’aquests drets, si és 
coneguda.

7. La notificació de la resolució ha d’indicar les vi-
es específiques de recurs i reclamació establertes per 
aquesta llei.

8. Quan s’estimi la sol·licitud i no s’hagi produït oposi-
ció de tercers, la resolució pot ser substituïda per una 
comunicació per la qual s’indica a l’interessat que pot 
accedir a la informació o bé se li facilita directament.

9. Aquesta resolució esgota la via administrativa.»
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319 Esmena núm. 319
De modificació
GP de Convergència i Unió (28)

A l’article 34

«Article 34. Resolució

1. La resolució s’ha de formalitzar per escrit i s’ha de 
notificar al sol·licitant i, si escau, als tercers afectats 
que hagin comparegut en l’expedient.

2. La resolució és estimatòria de la sol·licitud, llevat 
que sigui aplicable algun dels límits establerts per la 
llei. En aquest cas, estima parcialment la sol·licitud si 
és possible, o la desestima íntegrament.

3. Si la resolució és estimatòria de la sol·licitud i hi 
ha hagut oposició de tercers, l’accés a la informació 
només es pot fer efectiu un cop hagi transcorregut el 
termini per interposar recurs contenciós administratiu 
sense que s’hagi formalitzat o hagi estat resolt confir-
mant el dret a rebre la informació.

4. Són motivades les resolucions que: 

a) Inadmetin o desestimin totalment o parcialment la 
sol·licitud.

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

c) Estableixin com a forma d’accés un format diferent 
al demanat.

5. Excepcionalment no hi ha obligació de motivar si 
la mera indicació de l’existència o no de la informa-
ció pot suposar incórrer en alguna de les limitacions 
del dret d’accés. En aquest cas, la motivació ha de fer 
constar aquesta circumstància.

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 ha d’incloure la referèn-
cia a la persona titular d’aquests drets, si és coneguda.

7. La notificació de la resolució ha d’indicar les vi-
es específiques de recurs i reclamació previstes per 
aquesta llei.

8. Quan s’estimi la sol·licitud i no s’hagi produït oposi-
ció de tercers, la resolució pot ser substituïda per una 
comunicació per la qual s’indica a l’interessat que pot 
accedir a la informació o bé se li facilita directament.»

Apartat 2

320 Esmena núm. 320
De modificació
GP Socialista (115)

Es modifica l’apartat segon de l’article 34, amb la re-
dacció següent: 

«Article 34. Resolució

[...]

2. La resolució de les sol·licituds serà per defecte esti-
matòria. Només es desestimarà quan sigui d’aplicació 
algun dels límits establerts per la Llei. La resolució es-
timatòria podrà decretar l’accés íntegre a la informa-
ció, o especificar-ne exclusions parcials si concorren 
els supòsits previstos en aquesta Llei.

[...]»

Apartat 3

321 Esmena núm. 321

De supressió
GP de Ciutadans (29)

Article 34. Resolució

3. Si la resolució és estimatòria i hi ha hagut oposi-
ció de tercers, l’accés a la informació només es pot fer 
efectiu un cop la resolució sigui ferma en via adminis-
trativa un cop hagi transcorregut el termini per inter-
posar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi 
formalitzat o hagi estat resolt confirmant el dret a re-
bre la informació.

322 Esmena núm. 322
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (66)

«[...] íntegrament.

3. Si la resolució és estimatòria i hi ha hagut oposi-
ció de tercers, l’accés a la informació només es pot fer 
efectiu un cop hagi transcorregut el termini per inter-
posar recurs contenciós administratiu sense que s’hagi 
formalitzat o hagi estat resolt confirmant el dret a re-
bre la informació.

4. Són motivades [...].»

323 Esmena núm. 323
De modificació
GP Socialista (116)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 34, amb la re-
dacció següent: 

«Article 34. Resolució

[...]

3. Si la resolució és estimatòria de la sol·licitud i hi 
ha hagut oposició de tercers, l’accés a la informació 
només es pot fer efectiu un cop hagi transcorregut el 
termini per interposar recurs contenciós administratiu 
sense que s’hagi formalitzat o hagi estat resolt confir-
mant el dret a rebre la informació.

[...]»



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 77

Apartat 7

324 Esmena núm. 324
De modificació
GP Socialista (117)

Es modifica l’apartat setè de l’article 34, amb la redac-
ció següent: 

«Article 34. Resolució

[...]

7. La notificació de la resolució haurà d’indicar les 
vies específiques de recurs i reclamació previstes en 
aquesta llei. En cas que l’accés s’hagi resolt en aplica-
ció d’una Taula d’Avaluació Documental, caldrà citar 
l’esmentada taula en la motivació de la resolució, com 
també el DOGC on ha estat publicada.

[...]»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 319, 320, 321, 322 i 323 (veure 
predictamen).

Text presentat

Article 35. Silenci administratiu

1. Si l’Administració no resol i notifica dins el termi-
ni establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que 
una norma amb rang de llei estableixi expressament 
un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a 
una determinada informació.

2. Quan es produeix el silenci administratiu estimato-
ri l’Administració està obligada a facilitar l’accés a la 
informació pública en el termini que estableix l’article 
36, a comptar des del moment en què ho demani el sol-
licitant.

3. La denegació d’accés a la informació quan legal-
ment s’ha produït silenci estimatori pot donar lloc a 
l’exigència de responsabilitat d’acord amb el que esta-
bleix el títol VII.

Esmenes presentades

325 Esmena núm. 325
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (67)

«Article 35. Silenci administratiu

1. Si l’Administració no dicta i notifica resolució ex-
pressa dins el termini establert, la sol·licitud s’entén 
desestimada.

2. L’incompliment reiterat de l’obligació de resoldre en 
el termini establert tindrà la consideració d’infracció 
greu als efectes de l’aplicació als seus responsables del 
règim disciplinari previst en la seva normativa regula-
dora específica.»

326 Esmena núm. 326
De modificació i supressió
GP de Ciutadans (30)

Article 35. Silenci administratiu desestimatori

1. Si l’Administració no resol i notifica dins el termini 
establert, la sol·licitud s’entén desestimada.

2. Quan es produeix el silenci administratiu estimato-
ri l’Administració està obligada a facilitar l’accés a la 
informació pública en el termini que estableix l’article 
36, a comptar des del moment en què ho demani el sol-
licitant.

3. La denegació d’accés a la informació quan legalment 
s’ha produït silenci estimatori pot donar lloc a l’exigèn-
cia de responsabilitat d’acord amb el que estableix el 
títol VII.

Apartat 1

327 Esmena núm. 327
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (23)

«Article 35. Silenci administratiu

1. Si l’Administració no resol i notifica dins el termini 
màxim establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat 
que una norma amb rang de llei estableixi expressa-
ment la impossibilitat de lliurar, total o parcialment 
una determinada informació.

2. Quan es produeix el silenci administratiu estimato-
ri l’Administració està obligada a facilitar l’accés a la 
informació pública en el termini que estableix l’article 
36, a comptar des del moment en què ho demani el sol-
licitant.

3. La denegació d’accés a la informació quan legal-
ment s’ha produït silenci estimatori pot donar lloc a 
l’exigència de responsabilitat d’acord amb el que esta-
bleix el títol VII.»

328 Esmena núm. 328
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (29)

«Article 35. Silenci administratiu

1. Si l’Administració no resol i notifica dins el termini 
establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que una 
norma amb rang de llei estableixi expressament un 
efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una 
determinada informació. Tanmateix, no es pot adqui-
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rir per silenci administratiu el dret d’accés si concorre 
algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per 
tenir accés a la informació pública.

2. Quan es produeix el silenci administratiu estimato-
ri l’Administració està obligada a facilitar l’accés a la 
informació pública en el termini que estableix l’article 
36, a comptar des del moment en què ho demani el sol-
licitant.

3. La denegació d’accés a la informació quan legal-
ment s’ha produït silenci estimatori pot donar lloc a 
l’exigència de responsabilitat d’acord amb el que esta-
bleix el títol VII.»

329 Esmena núm. 329
De modificació
GP Socialista (119)

Es modifica l’apartat primer de l’article 35, amb la re-
dacció següent: 

«Article 35. Silenci administratiu

1. Si l’Administració no resol i notifica dins el termini 
establert, la sol·licitud s’entén desestimada.

[...]»

330 Esmena núm. 330
D’addició
GP Socialista (118)

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 35, 
amb la redacció següent: 

«Article 35. Silenci administratiu

1. Si l’Administració no resol i notifica dins el termi-
ni establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que 
una norma amb rang de llei estableixi expressament 
un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a 
una determinada informació. Tanmateix, no es pot ad-
quirir per silenci administratiu el dret d’accés si con-
corre algun dels límits establerts per aquesta o altres 
lleis per tenir accés a la informació pública.

[...]»

Addició de nous apartats

331 Esmena núm. 331

D’addició
GP Socialista (120)

S’addiciona un apartat 2 bis a l’article 35, amb la re-
dacció següent: 

«Article 35. Silenci administratiu

[...]

2 bis. Si l’Administració considera que no s’ha produ-
ït l’estimació per silenci administratiu d’acord amb el 
que preveu l’apartat 1, ho haurà de comunicar a l’in-

teressat dins el termini previst per a subministrar la 
informació. En aquest cas, el sol·licitant podrà adre-
çar-se, en el termini dels tres dies següents a la comu-
nicació feta per l’Administració, a la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública perquè 
es pronunciï sobre la naturalesa del silenci. La Comis-
sió haurà de resoldre en el termini màxim de 15 dies 
sobre el caràcter estimatori o no del silenci adminis-
tratiu.

[...]»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 328 i 330 (veure predictamen).

Text presentat

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, dins 
el termini de trenta dies.

2. No obstant, l’Administració pot modificar el format 
d’accés amb relació a la sol·licitud quan: 

a) Existeixi una alternativa més econòmica, sempre 
que això no perjudiqui l’accés al sol·licitant.

b) La informació hagi estat difosa o publicada provi-
sionalment en una altra forma o format i s’hi pugui 
accedir fàcilment. En aquest cas, s’ha d’indicar al sol-
licitant la font d’informació.

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

d) El format demanat pugui 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 for-
mats alternatius que es poden utilitzar.
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Esmenes presentades

332 Esmena núm. 332
De modificació
GP de Convergència i Unió (30)

«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, dins 
el termini de trenta dies.

2. No obstant, l’Administració pot modificar el format 
d’accés amb relació a la sol·licitud quan: 

a) Existeixi una alternativa més econòmica, sempre 
que això no perjudiqui l’accés al sol·licitant.

b) La informació hagi estat difosa o publicada provi-
sionalment en una altra forma o format i s’hi pugui 
accedir fàcilment. En aquest cas, s’ha d’indicar al sol-
licitant la font d’informació.

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

d) El format demanat pugui 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 for-
mats alternatius que es poden utilitzar.»

Apartat 1

333 Esmena núm. 333
De modificació
GP Socialista (121)

Es modifica l’apartat primer de l’article 36, amb la re-
dacció següent: 

«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, jun-
tament amb la notificació de la resolució estimatòria, 
llevat que la informació hagi de ser prèviament objec-
te d’agregació, anonimització o ocultació parcial, o 
qualsevol dels tractaments previstos en l’article 36.2 
d’aquesta Llei. Si es donen aquestes condicions, el ter-
mini per a subministrar la informació serà de 30 dies a 
comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

[...]»

334 Esmena núm. 334
De modificació
GP Socialista (122)

Es modifica l’apartat primer de l’article 36, amb la re-
dacció següent: 

«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, dins 
el termini de trenta no superior a 10 dies.

[...]»

335 Esmena núm. 335
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (68)

«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, dins 
el termini de quinze dies naturals.

2. No obstant, [...].»

Apartat 2

Lletra c

336 Esmena núm. 336
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (59)

A l’article 36, apartat 2, de la lletra c

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

Apartat 3

337 Esmena núm. 337
De modificació
GP Socialista (123)

Es modifica l’apartat tercer de l’article 36, amb la re-
dacció següent: 

«Article 36. Accés a la informació

[...]

3. En cas que la informació no se subministri junta-
ment amb la resolució, o es faci en un format diferent, 
la resolució ho haurà d’indicar, i comunicar el termini 
previst de satisfacció de la petició, que en cap cas se-
rà superior a 30 dies. Eventualment, també haurà de 
comunicar si el sol·licitant haurà de satisfer alguna ta-
xa en el cas de peticions que, per la seva complexitat, 
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hagin generat un cost excessiu (o superior al cost ha-
bitual).

L’Arxiu Central de cada organisme serà el responsa-
ble, un cop formalitzada la resolució i expirat el termi-
ni de revisió, de custodiar la documentació completa 
de totes les peticions d’accés, tant si han estat accep-
tades com denegades, com també de mantenir-ne un 
registre sistemàtic, tant dels accessos com de les còpies 
emeses.»

Addició de nous apartats

338 Esmena núm. 338
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (69)

«[...] poden utilitzar.

4. L’Arxiu Central de cada organisme serà el responsa-
ble, un cop formalitzada la resolució i expirat el termi-
ni de revisió, de custodiar la documentació completa 
de totes les peticions d’accés, tant si han estat accep-
tades com denegades, com també de mantenir-ne un 
registre sistemàtic, tant dels accessos com de les còpies 
emeses.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 37. Gratuïtat i contraprestacions

L’accés a la informació és 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’ori-
ginal poden quedar subjectes a contraprestació eco-
nòmica, sempre que aquesta no excedeixi el cost de 
l’operació.

Esmenes presentades

339 Esmena núm. 339
De modificació
GP Socialista (124)

Es modifica l’article 37, amb la redacció següent: 

«Article 37. Gratuïtat i contraprestacions

1. L’accés a la informació és 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’ori-
ginal poden quedar subjectes a contraprestació econò-

mica, sempre que aquesta no excedeixi el cost de l’ope-
ració.

2. La sol·licitud d’accés a la informació pública és gra-
tuïta. Només s’exigirà una contraprestació en el cas 
que la petició requereixi d’un tractament de dades que 
impliqui un cost superior o addicional a l’habitual. En 
aquest cas, la contraprestació es determinarà d’acord 
amb la legislació sobre taxes i preus públics.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Capítol IV. Garanties del dret d’accés a la 
informació pública

Text presentat

Article 38. Recurs administratiu

1. Les resolucions expresses o presumptes dictades 
d’acord amb el que disposa aquest títol poden ser ob-
jecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan 
que les ha dictat.

Esmenes presentades

340 Esmena núm. 340
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (70)

Article 38

«Article 38. Recurs administratiu

1. Les resolucions expresses o presumptes dictades 
d’acord amb el que disposa aquest títol poden ser objec-
te de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que 
les ha dictat.»

341 Esmena núm. 341

De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (24)

De l’article 38.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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Text presentat

Article 39. Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública

1. Les resolucions expresses o presumptes de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels ens locals de Catalu-
nya en matèria d’accés a la informació pública i, si es-
cau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ser 
objecte de reclamació davant la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública, encarregada 
de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’ac-
cés a la informació pública que regula aquest títol.

2. La Comissió compleix les seves funcions amb plena 
independència orgànica i funcional sense estar sotme-
sa a instruccions jeràrquiques de cap mena.

3. La Comissió exerceix les seves funcions per mitjà 
d’actes i acords de caràcter tecnicojurídic, que en cap 
cas no poden expressar criteris d’oportunitat o de con-
veniència.

Esmenes presentades

342 Esmena núm. 342
De modificació
GP Socialista (126)

Es modifica l’article 39, amb la redacció següent: 

«Article 39. Comissió de transparència i bon govern

1. La comissió de transparència i bon govern és una 
entitat pública amb personalitat jurídica pròpia amb 
plena capacitat orgànica i funcional.

2. La comissió està formada per els següents membres: 

a) un President/a el/la qual esta designat/da pel Parla-
ment per majoria absoluta, entre persones de recone-
gut prestigi i competència professional.

b) un membre en representació de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya.

c) un membre en representació de l’Autoritat Catalana 
de protecció de dades.

d) un membre en representació de la Sindicatura de 
Greuges.

e) un membre en representació de la Sindicatura de 
Comptes.

f) un membre en representació de la Comissió Nacio-
nal d’accés avaluació i tria documental.

g) un membre en representació de les Universitats Pú-
bliques de Catalunya.

h) un membre en representació del Consell de Governs 
Locals.

i) un membre en representació de l’Administració de la 
Generalitat.

3. Els membres establerts en l’apartat anterior, no te-
nen dret a retribució específica per les funcions que 
porten a terme en el si de la comissió. No obstant, tin-
dran dret a indemnització per l’assistència a les reu-
nions de la comissió, tant en sessions ordinàries com 
extraordinàries.

4. La comissió es reunirà dos cops l’any en sessió ordi-
nària i es pot reunir en sessió extraordinària quan ho 
determini el President o bé, si ho determinen 2/3 parts 
dels membres de la comissió, llevat en el cas que s’hagi 
d’instruir una resolució com a conseqüència d’un ex-
pedient sancionador en curs, en el qual la reunió de 
la comissió és automàtica i no dona lloc a indemnit-
zació.»

Apartat 1

343 Esmena núm. 343
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (71)

«1. Les resolucions expresses o presumptes de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels ens locals de Cata-
lunya en matèria d’accés a la informació pública i, si 
escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden 
ser objecte de reclamació davant la Comissió de Ga-
rantia [...].»

344 Esmena núm. 344
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (62)

A l’article 39, apartat 1, d’un incís, que resta redactat 
de la manera següent: 

«39.1. Les resolucions [...] dels subjectes obligats en 
matèria [...]»

345 Esmena núm. 345
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (25)

«Article 39. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública

1. Les resolucions expresses o presumptes de l’Admi-
nistració de la Generalitat i dels ens locals de Catalu-
nya en matèria d’accés a la informació pública i, si es-
cau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ser 
objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública, encarregada de vetllar pel compliment i les 
garanties del dret d’accés a la informació pública que 
regula aquest títol.

2. La Comissió compleix les seves funcions amb plena 
independència orgànica i funcional sense estar sotme-
sa a instruccions jeràrquiques de cap mena.



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 82

3. La Comissió exerceix les seves funcions per mitjà 
d’actes i acords de caràcter tecnicojurídic, que en cap 
cas no poden expressar criteris d’oportunitat o de con-
veniència.»

Apartat 3

346 Esmena núm. 346
De supressió
GP Socialista (125)

Es suprimeix l’apartat tercer de l’article 39

«Article 39. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública

[...]

3. La Comissió exerceix les seves funcions per mitjà 
d’actes i acords de caràcter tecnicojurídic, que en cap 
cas no poden expressar criteris d’oportunitat o de con-
veniència.»

Addició de nous apartats

347 Esmena núm. 347
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (61)

A l’article 39, s’addiciona un nou apartat 1 que passa a 
ésser el primer apartat 1 de l’article, que resta redactat 
de la manera següent: 

«39.1. L’Oficina Antifrau de Catalunya passarà a ano-
menar-se Oficina de Transparència i Antifrau de Cata-
lunya (OTAC) i a les seves funcions s’afegiran aquelles 
que estableix aquesta llei pel que fa a la seva imple-
mentació i compliment.»

Títol de l’article

348 Esmena núm. 348
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (60)

De tot el títol de l’article 39, que resta redactat de la 
manera següent: 

«Article 39. Creació de l’Autoritat Catalana d’Accés a 
la Informació i de Protecció de Dades»

Addició de nous articles

349 Esmena núm. 349
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (63)

S’addiciona un nou article 39 bis, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 39 bis. Funcions de l’OTAC en matèria de 
transparència: 

1. Les funcions de l’OTAC en matèria de transparència 
seran les següents: 

a) Impulsar i conduir el compliment d’aquesta llei i in-
formar al Parlament i al Govern al respecte mitjan-
çant la presentació d’una memòria anual a ambdues 
institucions sobre la tasca duta a terme per l’OTAC, el 
compliment de la llei, la transparència i la garantia del 
dret d’accés a la informació.

b) Assessorar, recolzar i orientar als subjectes obligats 
en la implementació d’aquesta llei. En aquest sentit 
l’OTAC elaborarà esquemes de publicació model que 
permeti el seguiment i la comparació de la informació.

c) Informar a la societat del contingut de la llei i dels 
drets dels que és titular.

d) Proposar canvis en la legislació i la normativa per 
millorar i garantir la transparència i el dret d’accés a 
la informació.

e) Proposar als subjectes obligats mesures per millorar 
la seva transparència i la garantia del dret d’accés a la 
informació de totes les persones.

f) Avaluar el desenvolupament, aplicació i compliment 
de la llei.

g) Investigar el compliment d’aquesta llei si considera 
que existeixen fonaments per sospitar la seva vulnera-
ció o incompliment flagrant, amb inspeccions in situ i 
sol·licitant la informació i els testimonis que requerei-
xi, i emetre resolucions al respecte.

h) Considerar les apel·lacions i recursos interposats 
pels sol·licitants d’informació davant la possible vulne-
ració dels seus drets i prendre una resolució, revisant 
la informació en possessió dels subjectes obligats per 
valorar si procedeix o no concedir o denegar l’accés a 
la informació.

i) Exigir als subjectes obligats l’accés a la informació 
sol·licitada quan resolgui que s’ha vulnerat el dret de 
la persona sol·licitant.

j) Remetre els casos on es conclogui que hi ha hagut 
una vulneració de la llei a la justícia, cridar a testimo-
ni i presentar proves en el context d’un procés.

k) Qualsevol altra funció estipulada en aquesta llei o 
altres.
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Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 344 i 345 (veure predictamen).

Text presentat

Article 40. Composició i designació

1. La Comissió és integrada per cinc membres, desig-
nats pel Parlament de Catalunya per majoria de tres 
cinquenes parts dels diputats, entre persones que acre-
ditin que compleixen els requisits establerts per aquest 
article. A aquest efecte, els candidats han de comparèi-
xer prèviament a la seva designació davant la comissió 
parlamentària corresponent per tal de ser avaluats amb 
relació a les condicions requerides per al càrrec.

2. Els membres de la Comissió han de ser experts en la 
matèria i elegits entre juristes especialistes en dret pú-
blic o tècnics en matèria d’arxius o gestió documental 
de competència i prestigi reconegut, tots ells amb més 
de deu anys d’experiència professional.

3. Els membres de la Comissió exerceixen el seu càr-
rec en règim de dedicació exclusiva i els són aplicables 
les normes sobre incompatibilitats del personal al ser-
vei de les administracions públiques.

Esmenes presentades

350 Esmena núm. 350
De supressió
GP Socialista (127)

Es suprimeix l’article 40.

351 Esmena núm. 351

De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (64)

De tot l’article 40.

Apartat 2

352 Esmena núm. 352
De modificació
GP Socialista (128)

Es modifica un incís de l’apartat segon de l’article 40, 
amb la redacció següent: 

«Article 40. Composició i designació

[...]

2. Els membres de la Comissió han de ser experts en la 
matèria i elegits entre juristes especialistes en dret pú-
blic o i tècnics en matèria d’arxius o gestió documen-

tal de competència i prestigi reconegut, tots ells amb 
més de deu anys d’experiència professional.

[...]»

353 Esmena núm. 353
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (26)

«Article 40. Composició i designació

1. La Comissió és integrada per cinc membres, desig-
nats pel Parlament de Catalunya per majoria de tres 
cinquenes parts dels diputats, entre persones que acre-
ditin que compleixen els requisits establerts per aquest 
article. A aquest efecte, els candidats han de comparèi-
xer prèviament a la seva designació davant la comissió 
parlamentària corresponent per tal de ser avaluats amb 
relació a les condicions requerides per al càrrec.

2. Els membres de la Comissió han de ser experts en la 
matèria i elegits entre juristes especialistes en dret pú-
blic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental 
de competència i prestigi reconegut, tots ells amb més 
de deu anys d’experiència professional.

3. Els membres de la Comissió exerceixen el seu càr-
rec en règim de dedicació exclusiva i els són aplicables 
les normes sobre incompatibilitats del personal al ser-
vei de les administracions públiques.»

354 Esmena núm. 354
De modificació
GP de Convergència i Unió (31)

«Article 40. Composició i designació

1. La Comissió és integrada per cinc membres, desig-
nats pel Parlament de Catalunya per majoria de tres 
cinquenes parts dels diputats, entre persones que acre-
ditin que compleixen els requisits establerts per aquest 
article. A aquest efecte, els candidats han de comparèi-
xer prèviament a la seva designació davant la comissió 
parlamentària corresponent per tal de ser avaluats amb 
relació a les condicions requerides per al càrrec.

2. Els membres de la Comissió han de ser experts en la 
matèria i elegits entre juristes especialistes en dret pú-
blic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental 
de competència i prestigi reconegut, tots ells amb més 
de deu anys d’experiència professional.

3. Els membres de la Comissió exerceixen el seu càr-
rec en règim de dedicació exclusiva i els són aplicables 
les normes sobre incompatibilitats del personal al ser-
vei de les administracions públiques.»



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 84

355 Esmena núm. 355
De supressió i addició
GP de Ciutadans (31)

Article 40. Composició i designació

2. Els membres de la Comissió han de ser experts en la 
matèria i elegits entre juristes especialistes en dret pú-
blic o i tècnics en matèria d’arxius o gestió documen-
tal de competència i prestigi reconegut, tots ells amb 
més de deu anys d’experiència professional.

Apartat 3

356 Esmena núm. 356
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (72)

«[...] al servei de les administracions públiques. Les es-
mentades retribucions es fixaran anualment en la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.»

Recomanacions de la Ponència 

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 352, 
353, 354 355 i 356 (veure predictamen).

Text presentat

Article 41. Organització i funcionament

1. La Comissió s’adscriu al departament de la Genera-
litat que es determini per decret del Govern, el qual ha 
de dotar-la dels mitjans personals i materials necessa-
ris per a l’exercici de les seves funcions. L’adscripció 
departamental de la Comissió i la dotació de mitjans 
ha de respectar, en tot cas, la independència orgànica i 
funcional de la Comissió.

2. L’organització i el funcionament de la Comissió 
s’han d’establir per reglament. Abans de la seva apro-
vació per Decret el Govern ha de trametre el projecte 
al Parlament, als efectes que estableix l’article 149 del 
Reglament del Parlament. El Parlament s’ha de pro-
nunciar sobre la proposta presentada pel Govern i, 
si escau, pot formular recomanacions amb relació al 
text. En el cas que aquestes es refereixin a aspectes re-
latius a la garantia de la independència orgànica i fun-
cional de la Comissió, són vinculants per al Govern.

Esmenes presentades

357 Esmena núm. 357
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (65)

De tot l’article 41.

358 Esmena núm. 358
De modificació
GP Socialista (129)

Es modifica l’article 41, amb la redacció següent: 

«Article 41. Funcions de la Comissió de transparència 
i bon govern

1. Cada membre de la comissió té assignades les fun-
cions en matèria de transparència i bon govern, que 
actualment tenen els organismes als quals repre- 
senten.

2. A més de les funcions establertes en l’apartat primer 
la comissió té assignades les funcions d’execució i ga-
rantia derivades de la llei i concretament: 

a) Les funcions de seguiment i compliment de les dis-
posicions previstes en aquesta llei i els seus desenvolu-
paments reglamentaris.

b) Facultat sancionadores i en especial la instrucció i 
resolució del procediment obert.

c) totes aquelles que altres disposicions legals els pu-
gui atribuir.»

359 Esmena núm. 359
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (73)

Article 41

«Article 41. Organització i funcionament

1. Es crea la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública com entitat de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, 
que s’adscriu al Parlament de Catalunya. La Comissió 
actua amb independència de les administracions pú-
bliques en l’exercici de les seves funcions i es relaciona 
amb el Govern i amb els ens locals d’acord amb el que 
estableix aquesta llei.

2. La Comissió ha de disposar dels recursos humans 
i dels mitjans materials necessaris i adequats per al 
compliment eficaç de les funcions que té assignades.

3. Correspon a la Comissió elaborar l’avantprojecte de 
pressupost de funcionament, el qual ha d’ésser tramès 
al Govern perquè l’incorpori en una secció específica 
dels pressupostos de la Generalitat.

4. El personal al servei de la Comissió ha d’ésser 
funcionari o laboral de la Generalitat de Catalunya, 
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amb la titulació, l’experiència i la preparació ade-
quades a la funció encomanada, i està subjecte al rè-
gim de personal de la Generalitat de Catalunya. El 
personal s’adscriurà a la Comissió mitjançant pro-
moció interna entre el personal de la Generalitat de 
Catalunya.

5. L’organització i el funcionament de la Comissió 
s’han d’establir per reglament. Abans de la seva apro-
vació per Decret el Govern ha de trametre el projecte 
al Parlament, als efectes que estableix l’article 149 del 
Reglament del Parlament. El Parlament s’ha de pro-
nunciar sobre la proposta presentada pel Govern i, si 
escau, pot formular recomanacions amb relació al text 
que són vinculants per al Govern.»

Addició de nous articles

360 Esmena núm. 360
D’addició
GP Socialista (130)

S’addiciona un nou article 41 bis, amb la redacció se-
güent: 

«Article 41 bis. Funcions del President 

El President de la Comissió de Transparència i Bon 
Govern té assignades les següent funcions: 

a) Preparació, convocatòria, presidència i conclusió 
de les reunions de la comissió.

b) Resolució del Recurs de Reposició .

c) Manteniment de les relacions amb el Parlament i la 
resta d’Administracions Públiques.

d) Totes aquelles altres que per reglament s’establei-
xin.»

361 Esmena núm. 361

D’addició
GP Socialista (131)

S’addiciona un nou article 41 ter, amb la redacció se-
güent: 

«Article 41 ter. Relacions de la Comissió amb el Parla-
ment de Catalunya

1.. La Comissió ha d’elaborar un informe anual amb la 
relació dels treballs que hagi portat a terme, així com 
els expedients que hagi instruït.

2. El President de la comissió compareixerà un cop 
l’any en seu parlamentària per tal de presentar l’infor-
me establert en l’apartat anterior.

3. El Parlament podrà presentar propostes de resolu-
ció i recomanacions a les conclusions de l’informe es-
tablert en l’apartat primer.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 42. Procediment de reclamació

1. La reclamació s’ha d’interposar dins el termini d’un 
mes des de la notificació de la resolució a què es re-
fereix l’article 39.1 o de la desestimació del recurs de 
reposició, si escau.

2. La reclamació es pot tramitar mitjançant un proce-
diment de mediació o d’un procediment ordinari amb 
resolució.

3. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha pro-
duït per motius derivats de drets de terceres persones, 
se’ls ha de donar trasllat de la reclamació perquè pu-
guin participar en el procediment.

4. S’aplica el procediment de mediació si la seva utilit-
zació és acceptada per totes les parts afectades. La Co-
missió ho ha de comunicar a totes les parts per tal de 
demanar-ne el consentiment. Si ho accepten totes les 
altres parts, l’Administració no es pot oposar al pro-
cés de mediació. El procediment de mediació suspèn 
el termini per a resoldre.

5. L’acord fruit de la mediació ha de ser aprovat pel re-
clamant, l’Administració afectada i, si escau, pels ter-
cers que hagin comparegut en el procediment. Aquest 
acord posa fi al procediment i en cap cas no 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 re-
clamació es tramita mitjançant un procediment amb 
resolució de la Comissió, d’acord amb les normes re-
guladores dels recursos administratius.

7. La Comissió, d’ofici o a instància de part, pot dema-
nar els informes o les dades que consideri necessaris 
per a facilitar el procés de mediació o per a fonamen-
tar la resolució.

8. Quan la denegació s’hagi fonamentat en la protecció 
de dades personals, la Comissió demanarà informe a 
l’Autoritat de Protecció de Dades, el qual haurà de ser 
emès en el termini de quinze dies.

9. Si transcorre el termini de dos mesos des de la presen-
tació de la reclamació i no es dicta i notifica la resolu-
ció, es pot entendre desestimada. Aquest termini pot ser 
ampliat per la Comissió fins a un màxim de quinze dies 
més, quan s’hagi fet ús del que preveuen els dos apartats 
anteriors. Aquesta decisió haurà de ser notificada a totes 
les parts abans que conclogui el termini per a resoldre.

10. Les resolucions de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública posen fi a la via 
administrativa i es poden impugnar davant la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.
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Esmenes presentades

362 Esmena núm. 362
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (74)

«Article 42. Procediment de reclamació

1. La reclamació s’ha d’interposar dins el termini d’un 
mes des de la notificació de la resolució a què es re-
fereix l’article 39.1 o de la desestimació del recurs de 
reposició, si escau.

2. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha pro-
duït per motius derivats de drets de terceres persones, 
se’ls ha de donar trasllat de la reclamació perquè pu-
guin participar en el procediment, directament o a tra-
vés d’una representació a títol individual o col·lectiu.

3. La Comissió, d’ofici o a instància de part, pot dema-
nar els informes o les dades que consideri necessaris 
per a fonamentar la resolució.

4. Quan la denegació s’hagi fonamentat en la protec-
ció de dades personals, la Comissió demanarà informe 
a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual 
haurà de ser emès en el termini de quinze dies.

5. Si transcorre el termini de dos mesos des de la pre-
sentació de la reclamació i no es dicta i notifica la re-
solució, es pot entendre desestimada. Aquest termini 
pot ser ampliat per la Comissió fins a un màxim de 
quinze dies més, quan s’hagi fet ús del que preveuen els 
dos apartats anteriors. Aquesta decisió haurà de ser 
notificada a totes les parts abans que conclogui el ter-
mini per a resoldre.

6. Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública posen fi a la via ad-
ministrativa i es poden impugnar davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.»

363 Esmena núm. 363
D’addició
GP de Convergència i Unió (32)

«Article 42. Procediment de reclamació

1. La reclamació s’ha d’interposar dins el termini d’un 
mes des de la notificació de la resolució a què es re-
fereix l’article 39.1 o de la desestimació del recurs de 
reposició, si escau.

2. La reclamació es pot tramitar mitjançant un proce-
diment de mediació o d’un procediment ordinari amb 
resolució.

3. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha pro-
duït per motius derivats de drets de terceres persones, 
se’ls ha de donar trasllat de la reclamació perquè pu-
guin participar en el procediment.

4. S’aplica el procediment de mediació si la seva utilit-
zació és acceptada per totes les parts afectades. La Co-
missió ho ha de comunicar a totes les parts per tal de 

demanar-ne el consentiment. Si ho accepten totes les 
altres parts, l’Administració no es pot oposar al pro-
cés de mediació. El procediment de mediació suspèn 
el termini per a resoldre.

5. L’acord fruit de la mediació ha de ser aprovat pel re-
clamant, l’Administració afectada i, si escau, pels ter-
cers que hagin comparegut en el procediment. Aquest 
acord posa fi al procediment i en cap cas no 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 re-
clamació es tramita mitjançant un procediment amb 
resolució de la Comissió, d’acord amb les normes re-
guladores dels recursos administratius.

7. La Comissió, d’ofici o a instància de part, pot dema-
nar els informes o les dades que consideri necessaris 
per a facilitar el procés de mediació o per a fonamen-
tar la resolució.

8. Quan la denegació s’hagi fonamentat en la protec-
ció de dades personals, la Comissió demanarà informe 
a l’Autoritat catalana de Protecció de Dades, el qual 
haurà de ser emès en el termini de quinze dies.

9. Si transcorre el termini de dos mesos des de la pre-
sentació de la reclamació i no es dicta i notifica la re-
solució, es pot entendre desestimada. Aquest termini 
pot ser ampliat per la Comissió fins a un màxim de 
quinze dies més, quan s’hagi fet ús del que preveuen 
els dos apartats anteriors. Aquesta decisió haurà de ser 
notificada a totes les parts abans que conclogui el ter-
mini per a resoldre.

10. Les resolucions de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública posen fi a la via 
administrativa i es poden impugnar davant la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.»

364 Esmena núm. 364
D’addició
GP de Ciutadans (32)

«Article 42. Procediment de reclamació

3. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha pro-
duït per motius derivats de drets de terceres persones, 
se’ls ha de donar trasllat de la reclamació perquè pu-
guin participar en el procediment, directament o a tra-
vés d’una representació a títol individual o col·lectiu.

4. S’aplica el procediment de mediació si la seva utilit-
zació és acceptada per totes les parts afectades. La Co-
missió ho ha de comunicar a totes les parts per tal de 
demanar-ne el consentiment. Si ho accepten totes les 
altres parts, l’Administració no es pot oposar al pro-
cés de mediació. El procediment de mediació suspèn 
el termini per a resoldre.

Les administracions i entitats incloses a l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta llei poden adherir-se amb caràcter ge-
neral al sistema de mediació previst en aquesta llei.
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8. Quan la denegació s’hagi fonamentat en la protec-
ció de dades personals, la Comissió demanarà informe 
a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual 
haurà de ser emès en el termini de quinze dies.»

Apartat 1

365 Esmena núm. 365
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (66)

A l’article 42, de tot l’apartat 1.

Apartat 3

366 Esmena núm. 366
D’addició
GP Socialista (132)

S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 42, 
amb la redacció següent: 

«Article 42. Procediment de reclamació

[...]

3. Si la denegació de l’accés a la informació s’ha pro-
duït per motius derivats de drets de terceres persones, 
se’ls ha de donar trasllat de la reclamació perquè pu-
guin participar en el procediment, directament o a tra-
vés d’una representació a títol individual o col·lectiu.

[...]»

Apartat 4

367 Esmena núm. 367
D’addició
GP Socialista (133)

S’addiciona un incís a l’apartat quart de l’article 42, 
amb la redacció següent: 

«Article 42. Procediment de reclamació

[...]

4. S’aplica el procediment de mediació si la seva utilit-
zació és acceptada per totes les parts afectades. La Co-
missió ho ha de comunicar a totes les parts per tal de 
demanar-ne el consentiment. Si ho accepten totes les 
altres parts, l’Administració no es pot oposar al pro-
cés de mediació. El procediment de mediació suspèn 
el termini per a resoldre.

Les administracions i entitats incloses a l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta llei poden adherir-se amb caràcter ge-
neral al sistema de mediació previst en aquesta llei.

[...]»

Apartat 8

368 Esmena núm. 368
D’addició
GP Socialista (134)

S’addiciona un incís a l’apartat vuitè de l’article 42, 
amb la redacció següent: 

«Article 42. Procediment de reclamació

[...]

8. Quan la denegació s’hagi fonamentat en la protecció 
de dades personals, la Comissió de-manarà informe 
a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual 
haurà de ser emès en el termini de quinze dies.

[...]»

Apartat 9

369 Esmena núm. 369
De modificació
GP Socialista (135)

Es modifica l’apartat novè de l’article 42, amb la re-
dacció següent: 

«Article 42. Procediment de reclamació

[...]

9. Si transcorre el termini de dos mesos d’un mes des 
de la presentació de la reclamació i no es dicta i notifi-
ca la resolució, es pot entendre desestimada. [...].»

Addició de nous apartats

370 Esmena núm. 370
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (67)

A l’article 42, s’addicionen dos nous apartats, 1 i 1 bis, 
que resta redactat de la manera següent: 

«42.1) Els sol·licitants poden interposar una reclama-
ció davant de l’OTAC durant els seixanta dies poste-
rior a la resolució de l’Administració o posteriors al 
venciment dels terminis establerts en aquesta llei per 
a la resposta d’una sol·licitud, amb caràcter potestatiu 
i previ a la impugnació en via contenciós-administra-
tiva.» 

«42.1 bis) Qualsevol persona pot establir una recla-
mació contra les omissions o els incompliments de les 
obligacions per part de l’Administració d’allò establert 
en aquesta llei.»
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371 Esmena núm. 371

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (68)

A l’article 42, s’addiciona un nou apartat 2 bis, que res-
ta redactat de la manera següent: 

«42.2 bis) L’OTAC registrarà la reclamació i infor-
marà a totes les parts interessades, incloses les terce-
res parts afectades, sobre la reclamació i el seu dret a 
comparèixer en el procés.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 363 i 
368 (veure predictamen).

Text presentat

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

1. Si s’assoleix un acord en el procediment de medi-
ació, aquest ha d’establir el termini de compliment 
i, si escau, 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 re-
quereixi el compliment. La desatenció del requeriment 
pot donar lloc a l’exigència de responsabilitat d’acord 
amb el que estableix el títol VII.

2. Les disposicions establertes per l’apartat 1 també són 
aplicables a les resolucions dictades per la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública quan 
reconeguin el dret d’accés a la informació pública.

3. L’Administració ha de comunicar a la Comissió les 
actuacions realitzades per a executar els acords de me-
diació i per a donar compliment a les resolucions dic-
tades per la Comissió.

Esmenes presentades

Apartat 1

372 Esmena núm. 372
De modificació
GP Socialista (136)

Es modifica l’apartat primer de l’article 43, amb la re-
dacció següent: 

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

1. Si s’assoleix un acord en el procediment de media-
ció, aquest ha d’establir el termini de compliment, que 

en cap cas serà superior a 10 dies i, si escau, les condi-
cions en què s’ha de fer efectiu l’accés a la informació 
pública. [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 44. Memòria de la Comissió

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública ha d’elaborar anualment una memòria 
de les seves activitats, que ha de ser presentada al Par-
lament i a l’organisme avaluador a què es refereix el 
títol VIII.

Esmenes presentades

373 Esmena núm. 373
De supressió
GP Socialista (137)

Es suprimeix l’article 44.

Addició de nous apartats

374 Esmena núm. 374
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (75)

«Article 44. Publicitat de les resolucions i Memòria de 
la Comissió

1. Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública es publicaran en el 
portal de la Comissió, prèvia dissociació de les dades 
personals, i s’indicaran aquelles resolucions que esta-
bleixen criteris generals per a la resolució de futures 
sol·licituds.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-
formació Pública ha d’elaborar anualment una memò-
ria de les seves activitats, que ha de ser presentada al 
Parlament i a l’organisme avaluador a què es refereix 
el títol VIII.»

Addició de nous articles

375 Esmena núm. 375
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (76)

«Article 44 bis. Dret d’accés a la informació dels dipu-
tats i les diputades del Parlament de Catalunya.
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Els diputats i les diputades del Parlament de Catalu-
nya, en l’exercici de llur funció, tenen dret a accedir 
a totes les dades i la informació de l’Administració de 
la Generalitat i dels organismes, les empreses i enti-
tats que en depenen, respectant les limitacions de la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter perso-
nal. L’Administració suspendrà l’accés a aquesta infor-
mació si es troba afectada per la declaració de secret 
d’actuacions en un procés judicial penal i mentre du-
ri aquesta declaració. No facilitar aquesta informació 
en el termini previst pel Reglament del Parlament de 
Catalunya es qualifica com infracció greu als efectes 
d’aquesta llei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 374 (veu-
re predictamen).

Títol IV. Del Registre de grups d’interès

Text presentat

Article 45. Creació del Registre

1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i els 
organismes públics a què es refereix l’article 3.2.a i b 
han de crear el Registre de grups d’interès.

2. El Registre té com a finalitat la inscripció i el con-
trol de les persones i les organitzacions que treballen 
per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplica-
ció de les polítiques públiques en defensa d’interessos 
de terceres persones o organitzacions.

Esmenes presentades

Apartat 1

376 Esmena núm. 376
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (77)

«Article 45. Creació del Registre

1. L’Administració de la Generalitat ha de crear el Re-
gistre de grups d’interès que inclourà l’activitat realit-
zada davant de l’Administració de la Generalitat, els 
ens locals i els organismes públics a què es refereix 
l’article 3.2.a i b.

2. El Registre té com [...].»

377 Esmena núm. 377
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (27)

«Article 45. Creació del Registre

1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i 
els organismes públics a què es refereix l’article 3.2.a 
i b han de crear el Registre de grups d’interès, depe-
nent del Departament de la Generalitat competent en 
la matèria.

2. El Registre té com a finalitat la inscripció i el con-
trol de les persones i les organitzacions que treballen 
per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplica-
ció de les polítiques públiques en defensa d’interessos 
de terceres persones o organitzacions.»

378 Esmena núm. 378
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (33)

«Article 45. Creació del Registre

1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i els 
organismes públics a què es refereix l’article 3.2.a i b 
han de crear un Registre únic de grups d’interès.

2. El Registre té com a finalitat la inscripció i el con-
trol de les persones i les organitzacions que treballen 
per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplica-
ció de les polítiques públiques en defensa d’interessos 
de terceres persones o organitzacions.»

Addició de nous apartats

379 Esmena núm. 379
D’addició
GP de Ciutadans (33)

Article 45. Creació del Registre

1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i els 
organismes públics a què es refereix l’article 3.2.a i b 
han de crear el Registre de grups d’interès.

2. El Registre té com a finalitat la inscripció i el con-
trol de les persones i les organitzacions que treballen 
per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplica-
ció de les polítiques públiques en defensa d’interessos 
de terceres persones o organitzacions.

3. El Registre haurà de disposar dels recursos i instru-
ments necessaris per aconseguir un adequat funciona-
ment. A tal efecte, el Registre s’organitzarà amb les tec-
nologies de la informació necessàries perquè funcioni 
de forma centralitzada en un portal web únic que per-
meti un la centralització de la informació i una ràpida 
inclusió i accés de la informació requerida.
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 376, 377, 378, 379 i 380 (veure 
predictamen).

Text presentat

Article 46. Principis generals

1. El Registre ha de ser públic, i les seves dades dispo-
nibles, per mitjà del règim de transparència establert 
per aquesta llei, que obliga els titulars del Registre a 
difondre el seu contingut.

2. L’establiment i el funcionament del Registre han de 
respectar els principis de proporcionalitat, igualtat i 
no-discriminació.

3. La creació del Registre no pot impedir ni restringir 
l’exercici dels drets que legalment corresponen a les 
autoritats o els càrrecs públics o són inherents al man-
dat parlamentari o dels càrrecs electes.

Esmenes presentades

Apartat 1

380 Esmena núm. 380
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (78)

«Article 46. Principis generals

1. El Registre és únic i públic, i les seves dades disponi-
bles, per mitjà del Portal de Transparència de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. L’establiment [...].»

Apartat 3

381 Esmena núm. 381

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (79)

«[...] al mandat parlamentari o dels càrrecs electes. 
Tampoc pot impedir l’accés dels ciutadans i dels elec-
tors als locals de les institucions referenciades.»

Addició de nous apartats

382 Esmena núm. 382
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (80)

«[...] dels càrrecs electes.

4. Les institucions podran establir mesures per facili-
tar l’accés a les institucions als representants de les en-
titats inscrites en el registre del grup d’interès.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana la supressió parcial de l’apartat 
1 com a conseqüència de la transacció recomanada en 
l’article anterior (veure predictamen).

Text presentat

Article 47. Persones i activitats incloses en el 
Registre

1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès 
les persones i les organitzacions, independentment de 
la seva forma o estatut jurídic, que en interès d’altres 
persones o organitzacions duguin a terme activitats 
susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, normes 
amb rang de llei o disposicions generals o en l’elabora-
ció i l’aplicació de les polítiques públiques.

2. També s’hi han d’inscriure les plataformes, xarxes 
o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir 
personalitat jurídica, constitueixin de facto una font 
d’influència organitzada i desenvolupin activitats re-
munerades incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre.

3. L’àmbit d’aplicació del Registre inclou totes les ac-
tivitats realitzades amb la finalitat d’influir directa-
ment o indirectament en els processos d’elaboració o 
aplicació de les polítiques i la presa de decisions, amb 
independència del canal o mitjà utilitzat. En tot cas, 
aquestes activitats abasten els contactes amb autori-
tats i càrrecs públics, diputats, funcionaris i personal 
al servei de les institucions, així com les contribucions 
i la participació voluntàries en consultes oficials sobre 
propostes legislatives, normatives, actes jurídics o al-
tres consultes.

Esmenes presentades

Apartat 1

383 Esmena núm. 383
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (69)

A l’article 47, apartat 1, d’un incís al principi del parà-
graf, que resta redactat de la manera següent: 

«47.1. El Registre de grups d’interès serà obligatori per 
a totes les persones i les organitzacions, independent-
ment de la seva forma [...].»
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Apartat 2

384 Esmena núm. 384
De supressió
GP de Convergència i Unió (34)

«Article 47. Persones i activitats incloses en el Registre

1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès 
les persones i les organitzacions, independentment de 
la seva forma o estatut jurídic, que en interès d’altres 
persones o organitzacions duguin a terme activitats 
susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, normes 
amb rang de llei o disposicions generals o en l’elabora-
ció i l’aplicació de les polítiques públiques.

2. També s’hi han d’inscriure les plataformes, xarxes 
o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir 
personalitat jurídica, constitueixin de facto una font 
d’influència organitzada i desenvolupin activitats re-
munerades incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre.

3. L’àmbit d’aplicació del Registre inclou totes les acti-
vitats realitzades amb la finalitat d’influir directament o 
indirectament en els processos d’elaboració o aplicació 
de les polítiques i la presa de decisions, amb indepen-
dència del canal o mitjà utilitzat. En tot cas, aquestes 
activitats abasten els contactes amb autoritats i càrrecs 
públics, diputats, funcionaris i personal al servei de les 
institucions, així com les contribucions i la participació 
voluntàries en consultes oficials sobre propostes legis-
latives, normatives, actes jurídics o altres consultes.»

Apartat 3

385 Esmena núm. 385
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (81)

«[...] del Registre.

3. L’àmbit d’aplicació del Registre inclou totes les acti-
vitats realitzades amb la finalitat d’influir directament 
o indirectament en els processos d’elaboració o aplica-
ció de les polítiques i la presa de decisions, amb inde-
pendència del canal o mitjà utilitzat com, per exemple, 
la subcontractació, mitjans de comunicació, contrac-
tes amb intermediaris professionals, grups de reflexió, 
fòrums, campanyes i iniciatives populars.

En tot cas, aquestes activitats abasten, entre d’altres, 
els contactes amb autoritats i càrrecs públics, diputats, 
funcionaris i personal al servei de les institucions, la 
preparació difusió i comunicació de cartes, material 
informatiu o documents de debat i la presa de posició; 
així com l’organització d’events, trobades o activitats 
promocionals i actes socials o conferencies si envien 
invitacions a les esmentades persones.

Tanmateix, inclou les contribucions i la participació 
voluntàries en consultes oficials sobre propostes legis-
latives, normatives, actes jurídics o altres consultes.»

Addició de nous apartats

386 Esmena núm. 386
D’addició
GP Socialista (138)

S’addiciona un nou apartat tercer bis a l’article 47, amb 
la redacció següent: 

«Article 47. Persones i activitats incloses en el Registre

[...]

3.bis. Quan una comissió parlamentària parli d’un te-
ma que estigui registrat com a àmbit d’interès del grup, 
el Parlament haurà de proporcionar-li informació so-
bre el què es tracti a la comissió, així com avisos au-
tomàtics de consulta sobre qüestions d’interès per 
aquests grups.»

387 Esmena núm. 387
D’addició
GP Socialista (139)

S’addiciona un nou apartat tercer ter a l’article 47, amb 
la redacció següent: 

«Article 47. Persones i activitats incloses en el Registre

[...]

3.ter. Els membres dels grups d’interès no poden ser es-
coltats en les comissions parlamentàries, però sí poden 
presentar informació, de forma puntual, quan el si de 
la comissió així els hi requereixi.»

388 Esmena núm. 388
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (70)

A l’article 47, d’un nou apartat 4, que resta redactat de 
la manera següent: 

«47.4. Totes les persones representants de grups d’in-
terès obligats a inscriure’s en el registre hauran d’anar 
degudament identificats com a tals, fent constar de ma-
nera clara i visible el seu nom i cognoms i el grup al 
que representa, durant la seva estància en la institució 
que visitin.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 384 
(veure predictamen).
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Text presentat

Article 48. Persones i activitats excloses del 
Registre

Queden excloses del Registre les activitats relatives a 
la prestació d’assessorament jurídic o professional vin-
culades directament a defensar els interessos afectats 
per procediments administratius, les destinades a in-
formar un client sobre una situació jurídica general, 
les activitats de conciliació o mediació realitzades en 
el marc de la llei, o les activitats d’assessorament rea-
litzades amb finalitats informatives per a l’exercici de 
drets o iniciatives establertes per l’ordenament jurídic.

Esmenes presentades

389 Esmena núm. 389
De modificació
GP Socialista (140)

Es modifica l’article 48, amb la redacció següent: 

«Article 48. Persones i activitats excloses del Registre

Les persones i organitzacions dedicades a activitats re-
latives a la prestació d’assessorament jurídic o profes-
sional queden excloses del Registre únicament quan la 
seva activitat este directament vinculada a defensar els 
interessos afectats per procediments administratius i el 
seus tràmits així com les activitats de conciliació o me-
diació realitzades en el marc de la llei.»

390 Esmena núm. 390
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (82)

«Article 48. Persones i activitats excloses del Registre

Queden excloses del Registre: 

1. Les activitats relatives a la prestació d’assessora-
ment jurídic o professional vinculades directament a 
defensar els interessos afectats per procediments ad-
ministratius, les destinades a informar un client sobre 
una situació jurídica general, les activitats de concili-
ació o mediació realitzades en el marc de la llei, o les 
activitats d’assessorament realitzades amb finalitats 
informatives per a l’exercici de drets o iniciatives esta-
blertes per l’ordenament jurídic.

2. Les activitats dels interlocutors socials, organitzaci-
ons empresarials i sindicals, partits polítics, esglésies 
i comunitats religioses, i de les autoritats locals, llevat 
que aquests ens constitueixin organitzacions o entitats 
per dur a terme les activitats objecte del registre.»

391 Esmena núm. 391

D’addició
GP de Ciutadans (34)

Article 48. Persones i activitats excloses del Registre

Queden excloses del Registre les activitats relatives 
a la prestació d’assessorament jurídic o professio-
nal vinculades directament a defensar els interessos 
afectats per procediments administratius, les desti-
nades a informar un client sobre una situació jurídica 
general, les activitats de conciliació o mediació rea-
litzades en el marc de la llei, o les activitats d’asses-
sorament realitzades amb finalitats informatives per 
a l’exercici de drets o iniciatives establertes per l’or-
denament jurídic.

Tanmateix, en el Registre, amb independència del seu 
perfil professional,

haurien d’estar inscrites totes aquelles persones o enti-
tats que defensin interessos en l’elaboració i aplicació 
de noves polítiques públiques i normativa. Per això les 
exclusions d’inscripció en el Registre haurien de con-
cretar-se més i en qualsevol cas, i amb caràcter especí-
fic, els professionals del Dret haurien de procedir a la 
seva inscripció en el Registre sempre que mantinguin 
reunions amb diputats del Parlament de Catalunya o 
càrrecs no tècnics de l’Administració Pública.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 49. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha d’incloure: 

a) Una relació, ordenada per categories, de persones i 
organitzacions que treballen per compte propi amb la 
finalitat de participar en l’elaboració i l’aplicació de les 
polítiques públiques.

b) La informació que han de subministrar, especial-
ment amb relació a les seves activitats i amb el seu 
finançament.

c) Un codi comú de conducta.

d) El sistema de control i fiscalització, que ha d’esta-
blir els mecanismes de denúncia aplicables en el cas 
d’incompliment del que estableix aquesta llei o del co-
di de conducta.

2. El Registre ha de donar publicitat a les actuacions 
realitzades pels grups d’interès, especialment a les re-
unions i audiències amb autoritats, càrrecs públics, 
membres electes o diputats, i a les comunicacions, els 
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informes i altres contribucions realitzades amb relació 
a les matèries tractades.

Esmenes presentades

392 Esmena núm. 392
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (71)

Es modifica tot l’article 49, que resta redactat de la ma-
nera següent: 

«49. El Registre de grups d’interès ha d’incloure: 

a) El nom o raó social del grup d’interès.

b) Les lleis, reglaments, plans, programes, informes o 
qualsevol normativa, política pública o document so-
bre el que treballin.

c) El seu llistat de clients per als qui treballen, el paga-
ment que en perceben d’aquests i el pressupost amb el 
que compten per a dur a terme la seva tasca.

d) Una relació, ordenada per categories, de persones i 
organitzacions que treballen per compte propi amb la 
finalitat de participar en l’elaboració i l’aplicació de 
les polítiques públiques.

e) Les reunions o audiències que han mantingut amb 
qualsevol persona de les institucions de l’art. 43, on es 
consigni la data, els participants, les matèries que han 
tractat i l’objectiu de les gestions realitzades, amb ac-
tualització permanent.

f) Els documents o informació que el grups d’interès 
han mostrat o subministrat, ja sigui durant una reunió 
o fora d’aquesta, i que tingui relació amb un procés de 
presa de decisió en marxa.

g) Un codi comú de conducta.

h) El sistema de control i fiscalització, que ha d’establir 
els mecanismes de denúncia aplicables en el cas d’in-
compliment del que estableix aquesta llei o del codi de 
conducta.»

Apartat 1

Lletra a

393 Esmena núm. 393
D’addició
GP Socialista (141)

S’addiciona un incís a la lletra a de l’apartat primer de 
l’article 49, amb el redactat següent: 

«Article 49. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha d’incloure: 

a) Una relació, ordenada per categories, de persones 
i organitzacions que treballen per compte propi amb 

la finalitat de participar en l’elaboració i l’aplicació de 
les polítiques públiques, així com la seu de la seva or-
ganització.

[...]»

Lletra b

394 Esmena núm. 394
D’addició
GP Socialista (143)

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer 
l’article 49, amb la redacció següent: 

«Article 49. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha d’incloure: 

[...]

b) La informació que han de subministrar, especial-
ment amb relació a les seves activitats, al seu àmbit 
d’interès i amb el seu finançament.

[...]»

Addició de noves lletres

395 Esmena núm. 395
D’addició
GP Socialista (142)

S’addiciona una lletra a bis a l’apartat primer l’article 
49, amb la redacció següent: 

«Article 49. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha d’incloure: 

[...]

a bis) En el cas d’organitzacions, composició del seu 
consell d’administració i del consell de direcció.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 393 i 394 (veure predictamen).

Text presentat

Article 50. Obligacions dels declarants

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès com-
porta les obligacions següents: 

a) Acceptar que la informació proporcionada es faci 
pública.
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b) Garantir que la informació proporcionada és com-
pleta, correcta i fidedigna.

c) Complir el codi de conducta.

d) Acceptar l’aplicació del règim de control i fisca-
lització i les mesures corresponents, en el cas d’in-
compliment del codi de conducta o del que estableix 
aquesta llei.

2. Els declarants han d’informar les institucions de les 
seves activitats, dels clients per als quals treballen i de 
les percepcions econòmiques que reben.

Esmenes presentades

Apartat 1

Addició de noves lletres

396 Esmena núm. 396
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (83)

«[...] estableix aquesta llei.

e) Facilitar la informació relativa a les reunions i au-
diències amb autoritats, càrrecs públics, membres 
electes o diputats, i a les comunicacions, els informes 
i altres contribucions realitzades amb relació a les ma-
tèries tractades.

2. Els declarants han d’informar [...].»

Apartat 2

397 Esmena núm. 397
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (28)

«Article 50. Obligacions dels declarants

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès com-
porta les obligacions següents: 

a) Acceptar que la informació proporcionada es faci 
pública.

b) Garantir que la informació proporcionada és com-
pleta, correcta i fidedigna.

c) Complir el codi de conducta.

d) Acceptar l’aplicació del règim de control i fisca-
lització i les mesures corresponents, en el cas d’in-
compliment del codi de conducta o del que estableix 
aquesta llei.

2. Els declarants han d’informar les institucions de 
les seves activitats, dels clients per als quals treba-
llen i de les percepcions econòmiques que reben, i les 
despeses relacionades amb la seva activitat de grup 
d’interès.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 397 (veu-
re predictamen).

Text presentat

Article 51. Contingut mínim del codi de 
conducta

El codi de conducta ha d’incloure, com a mínim: 

a) El nom i les dades del declarant que el subscriu.

b) L’entitat o l’organització que representa o per la qual 
treballa, i els interessos objectius o fins que perseguei-
xen els seus clients.

c) El compromís de no obtenir ni tractar d’obtenir la 
informació o decisions de forma deshonesta.

d) El compromís de proporcionar, en el moment de la 
inscripció en el Registre i posteriorment, informació 
actualitzada i no enganyosa.

e) El compromís de no incitar, per cap mitjà, autori-
tats, càrrecs públics, diputats o funcionaris a infringir 
la llei o les regles de comportament establertes pel co-
di de conducta.

f) El compromís d’acceptar i complir les mesures 
adoptades en el cas d’incompliment de les obligacions 
establertes per aquesta llei o pel codi de conducta.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

398 Esmena núm. 398
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (72)

A l’article 51, de dos nous apartats, 2 i 3, que resta re-
dactat de la manera següent: 

«51.2. L’OTAC rebrà tota la informació del registre de 
grups d’interès i vetllarà per assegurar la transparèn-
cia i el compliment de la legislació vigent, poden dur a 
terme la investigació i tramitació de les denúncies que 
consideri pertinents. Així mateix podrà demanar infor-
mació extra tant als grups d’interès com les persones 
amb qui aquests s’han reunit. En la seva memòria anu-
al inclourà també un informe específic sobre el Regis-
tre de grups d’interès.» 

«51.3. Els responsables del Registre també poden por-
tar a terme el procediment de tramitació de les denún-
cies i la investigació, que traslladaran a l’OTAC.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 52. Mesures aplicables en cas 
d’incompliment

1. L’incompliment de les obligacions establertes per 
aquesta llei o pel codi de conducta pot donar lloc a la 
suspensió temporal de la inscripció en el Registre o la 
seva cancel·lació, si l’incompliment és greu.

2. La suspensió i la cancel·lació comporten la denega-
ció d’accés a les oficines i els serveis de les institucions 
i els organismes públics de les persones afectades i, si 
escau, de les organitzacions a les quals pertanyen.

3. Qualsevol persona està legitimada per a presentar 
una denúncia fonamentada en fets materials, si sospi-
ta que les persones o les organitzacions compreses en 
aquest títol incompleixen les obligacions establertes 
per la Llei o pel codi de conducta.

4. El procediment de tramitació de les denúncies i 
d’investigació l’han de portar a terme els responsables 
del Registre i ha de garantir, en tot cas, l’audiència de 
l’afectat.

Esmenes presentades

Apartat 2

399 Esmena núm. 399
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (84)

«[...] és greu.

2. La suspensió i la cancel·lació comporten la denega-
ció d’accés a les oficines i els serveis de les institucions 
i els organismes públics de les persones afectades i, si 
escau, de les organitzacions a les quals pertanyen, i la 
publicació de la sanció en el registre.

3. Qualsevol persona [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 399 (veu-
re predictamen).

Text presentat

Article 53. Desplegament normatiu d’aquest 
títol

Per reglament s’ha de regular la classificació de les 
persones i les organitzacions que s’han d’inscriure en 
el Registre, la informació requerida als declarants, el 
contingut detallat del codi de conducta i el procedi-
ment d’investigació i tramitació de les denúncies.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de nous articles

400 Esmena núm. 400
D’addició
GP Socialista (144)

S’addiciona un nou article 53 bis, amb la redacció se-
güent: 

«Article 53 bis. Codi de conducta

S’entén per codi de conducta el compromís que adqui-
reixen els alts càrrecs de l’Administració d’actuar de 
manera professional, ajustant dita actuació a l’orde-
nament jurídic i als principis ètics d’exemplaritat, hon-
radesa, transparència, austeritat, eficàcia i confiden-
cialitat, entre d’altres.»

401 Esmena núm. 401

D’addició
GP de Ciutadans (35)

Article 53 bis. Drets d’accés a la informació i partici-
pació

1. Les persones degudament acreditades e inscrites en 
el Registre tindran accés a una targeta de visita perma-
nent que els permetrà accedir a les zones públiques i 
comuns del Parlament de Catalunya i a les dependèn-
cies de organismes públics de la Generalitat de Cata-
lunya i Ajuntaments on normalment desenvolupin les 
seves tasques. L’accés a les zones on estan situades els 
despatxos dels diputats requerirà prèvia autorització o 
invitació del parlamentari.

2. La infracció de qualsevol dels Articles 50 i 51 re-
latius a les obligacions dels declarants i contingut del 
Codi de Conducta, suposarà la retirada de la targeta 
d’accés pel temps que decideixi la Taula de la Càmera 
o del organisme públic competent.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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Títol V. Del bon govern

Capítol I. Codi de conducta dels alts càrrecs

Text presentat

Article 54. Àmbit d’aplicació

1. Les disposicions d’aquest capítol són aplicables als 
alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, de 
l’Administració local de Catalunya i dels altres orga-
nismes públics inclosos en l’article 3.

2. Als efectes d’aquest títol, tenen la consideració 
d’alts càrrecs les persones que determina l’article 4.2.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 55. Principis d’actuació

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

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

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les 
llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats oficials, dels ac-
tes i decisions relacionats amb la gestió dels assump-
tes públics que tenen encomanats i de la seva agenda 
oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups 
d’interès, establert pel títol IV.

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb ga-
rantia de les condicions necessàries per a una actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interes-
sos.

e) La igualtat de tracte dels ciutadans, evitant qualse-
vol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de 
decisions.

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos 
públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per 
a les quals han estat previstos.

g) El retiment 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 estableix la legislació sobre incom-
patibilitats.

i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels inte-
ressos públics, sense realitzar cap activitat que pugui 
entrar-hi en conflicte.

j) La utilització de la informació a què 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.

m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o 
servei que se’ls pugui oferir per raó del càrrec o que 
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 supò-
sits que estableix la llei.

2. En els plecs de clàusules contractuals i en les bases 
de convocatòria de subvencions o ajuts, les adminis-
tracions i els organismes compresos en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta llei han d’incloure els principis ètics i 
les regles de conducta als quals han d’adequar la seva 
activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i 
han de determinar els efectes del seu eventual incom-
pliment.

3. El Govern de la Generalitat i els ens locals han 
d’elaborar un codi de bona conducta dels alts càrrecs. 
Els codis han de concretar i desenvolupar els princi-
pis d’actuació a què es refereix l’apartat 1, establir-ne 
altres d’addicionals, si escau, i determinar les conse-
qüències del seu incompliment, sens perjudici del rè-
gim sancionador establert per aquesta llei.

Esmenes presentades

402 Esmena núm. 402
De supressió i addició
GP de Ciutadans (36)

Article 55. Principis d’actuació

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

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

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les 
llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i 
decisions relacionats amb la gestió dels assumptes pú-
blics que tenen encomanats i de la seva agenda oficial, 
als efectes de publicitat del Registre de grups d’interès, 
establert pel títol IV.

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb ga-
rantia de les condicions necessàries per a una actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interes-
sos.
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e) La igualtat de tracte dels ciutadans, evitant qualse-
vol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de 
decisions.

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos 
públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per 
a les quals han estat previstos.

g) El retiment 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 estableix la legislació sobre incom-
patibilitats.

i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels inte-
ressos públics, sense realitzar cap activitat que pugui 
entrar-hi en conflicte.

j) La utilització de la informació a què 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.

m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o 
servei que se’ls pugui oferir per raó del càrrec o que 
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 supò-
sits que estableix la llei.

o) Mantenir la deguda reserva respecte als fets o infor-
macions coneguts amb motiu de l’exercici de les seves 
competències o en ocasió d’aquest.

2. En els plecs de clàusules contractuals i en les bases 
de convocatòria de subvencions o ajuts, les adminis-
tracions i els organismes compresos en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta llei han d’incloure els principis ètics i 
les regles de conducta als quals han d’adequar la seva 
activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i 
han de determinar els efectes del seu eventual incom-
pliment.

3. El Govern de la Generalitat i els ens locals han 
d’elaborar un codi de bona conducta dels alts càrrecs. 
Els codis han de concretar i desenvolupar els princi-
pis d’actuació a què es refereix l’apartat 1, establir-ne 
altres d’addicionals, si escau, i determinar les conse-
qüències del seu incompliment, sens perjudici del rè-
gim sancionador establert per aquesta llei.

Apartat 1

Lletra a

403 Esmena núm. 403
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (85)

«a) El respecte de la Constitució, l’Estatut i els prin-
cipis de llibertat, igualtat, justícia, pluralisme polític, 
subsidiarietat i legalitat en general.»

Lletra c

404 Esmena núm. 404
De supressió
GP Socialista (145)

Es suprimeix la lletra c de l’apartat primer de l’article 55.

Lletra d

405 Esmena núm. 405
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (86)

«d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb ga-
rantia de les condicions necessàries per a una actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interessos 
fent palesa els criteris emprats en l’adopció dels acords.

e) La igualtat [...].»

Addició de noves lletres

406 Esmena núm. 406
D’addició
GP Socialista (146)

S’addiciona una nova lletra o a l’apartat primer de l’ar-
ticle 55, amb la redacció següent: 

«Article 55. Principis d’actuació

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

[...]

o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o in-
formacions coneguts per raó de l’exercici de les seves 
competències.»

407 Esmena núm. 407
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (87)

«[...] estableix la llei.

o) Mantenir la deguda reserva respecte als fets o infor-
macions coneguts amb motiu de l’exercici de les seves 
competències o en ocasió d’aquest.

2. En els plecs [...].»
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408 Esmena núm. 408
D’addició
GP de Convergència i Unió (35)

«Article 55. Principis d’actuació

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

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

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les 
llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats oficials, dels ac-
tes i decisions relacionats amb la gestió dels assump-
tes públics que tenen encomanats i de la seva agenda 
oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups 
d’interès, establert pel títol IV.

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb ga-
rantia de les condicions necessàries per a una actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interes-
sos.

e) La igualtat de tracte dels ciutadans, evitant qualse-
vol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de 
decisions.

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos 
públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per 
a les quals han estat previstos.

g) El retiment 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 estableix la legislació sobre incom-
patibilitats.

i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels inte-
ressos públics, sense realitzar cap activitat que pugui 
entrar-hi en conflicte.

j) La utilització de la informació a què 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.

m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o 
servei que se’ls pugui oferir per raó del càrrec o que 
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 supò-
sits que estableix la llei.

n) bis Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o 
informacions coneguts per raó de l’exercici de les seves 
competències.

2. En els plecs de clàusules contractuals i en les bases 
de convocatòria de subvencions o ajuts, les adminis-
tracions i els organismes compresos en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta llei han d’incloure els principis ètics i 
les regles de conducta als quals han d’adequar la seva 
activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i 
han de determinar els efectes del seu eventual incom-
pliment.

3. El Govern de la Generalitat i els ens locals han 
d’elaborar un codi de bona conducta dels alts càrrecs. 
Els codis han de concretar i desenvolupar els princi-
pis d’actuació a què es refereix l’apartat 1, establir-ne 
altres d’addicionals, si escau, i determinar les conse-
qüències del seu incompliment, sens perjudici del rè-
gim sancionador establert per aquesta llei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 406, 
407 i 408 (veure predictamen).

Text presentat

Article 56. Incompatibilitats i declaracions

1. Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompa-
tibilitats 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 pa-
trimonials i d’interessos es regeix per la seva norma-
tiva específica; tanmateix, s’ha de fer pública una de-
claració que indiqui la situació patrimonial dels alts 
càrrecs sense incloure, però, les dades referides a la 
seva localització i les que siguin necessàries per a sal-
vaguardar la privacitat i la seguretat dels seus titulars.

Esmenes presentades

Apartat 2

409 Esmena núm. 409
De supressió
GP Socialista (147)

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 56.
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410 Esmena núm. 410
De supressió a l’article 56.2
GP de Ciutadans (37)

Article 56. Incompatibilitats i declaracions

1. Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompa-
tibilitats 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 pa-
trimonials i d’interessos es regeix per la seva normativa 
específica; tanmateix, s’ha de fer pública una declara-
ció que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs 
sense incloure, però, les dades referides a la seva loca-
lització i les que siguin necessàries per a salvaguardar 
la privacitat i la seguretat dels seus titulars.

411 Esmena núm. 411

De modificació
GP de Convergència i Unió (36)

«Article 56. Incompatibilitats i declaracions

1. Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompa-
tibilitats 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 pa-
trimonials i d’interessos es regeix per la seva norma-
tiva específica; tanmateix, s’ha de fer pública una de-
claració que indiqui la situació patrimonial dels alts 
càrrecs en la forma i condicions que es determinin re-
glamentàriament.»

Addició de nous apartats

412 Esmena núm. 412
D’addició
GP Socialista (148)

S’addiciona un apartat tercer a l’article 56, amb la re-
dacció següent: 

«Article 56. Incompatibilitats i declaracions

[...]

3. Els alts càrrecs, juntament amb la declaració de 
béns i activitats, hauran de presentar la suspensió de 
la seva afiliació política, si la tinguessin. El termini de 
suspensió ha de coincidir amb la duració del nomena-
ment en el càrrec.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 57. Publicitat de les condicions d’accés

1. L’Administració pública ha d’informar sobre els cri-
teris d’acord amb els 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.

2. Els nomenaments d’alts càrrecs s’han de fer atenent 
a criteris de competència professional, entre persones 
amb qualificació i experiència en el desenvolupament 
de llocs de responsabilitat en la gestió pública o pri-
vada.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

413 Esmena núm. 413
D’addició
GP Socialista (149)

S’addiciona un nou apartat tercer a l’article 57, amb la 
redacció següent: 

«Article 57. Publicitat de les condicions d’accés

[...]

3. Cada administració pública haurà d’aprovar la pre-
visió d’una indemnització legal en cas de cessament 
d’un alt càrrec, que en tot cas haurà de ser per un pe-
ríode equivalent a la meitat del temps que han estat en 
el càrrec.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Capítol II. Dret a una bona Administració i a 
uns serveis públics de qualitat

Text presentat

Article 58. Principis generals

Els ciutadans tenen el dret a una bona Administració, 
i els drets a accedir i gaudir d’uns serveis públics de 
qualitat reconeguts, amb caràcter general, per la legis-
lació de règim jurídic i procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya i, específicament, per les 
lleis reguladores de les diferents activitats públiques.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.
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Text presentat

Article 59. 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 cartes 
de servei en el marc regulador dels serveis públics bà-
sics, les quals han d’establir, com a mínim: 

a) L’organització i la forma de gestió del servei.

b) La identificació del responsable o els responsables 
de la gestió.

c) Els estàndards mínims de qualitat del servei des-
glossats, si escau, per categories de prestacions, ai-
xí com els indicadors i instruments per a mesurar-ne 
l’aplicació.

d) Les condicions d’accés.

e) Els drets i deures dels usuaris.

f) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les 
taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau.

g) Les vies de reclamació utilitzables.

h) Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin ob-
tenir informació i orientació amb relació al servei pú-
blic.

2. Les cartes de servei tenen naturalesa reglamentà-
ria i han de ser aprovades per decret del Govern o per 
ordre del titular del departament corresponent. El seu 
contingut és vinculant per a l’Administració i els usu-
aris, i pot ser invocat en via de recurs o reclamació.

3. El que estableix aquest article és aplicable als ser-
veis públics que són competència de la Generalitat, 
dels municipis de gran població i dels consells de ve-
gueria. 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.

Esmenes presentades

414 Esmena núm. 414
De modificació
GP de Convergència i Unió (37)

«Article 59. 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 cartes 
de servei en el marc regulador dels serveis públics bà-
sics, les quals han d’establir, com a mínim: 

a) L’organització i la forma de gestió del servei.

b) La identificació del responsable o els responsables 
de la gestió.

c) Els estàndards mínims de qualitat del servei des-
glossats, si escau, per categories de prestacions, ai-
xí com els indicadors i instruments per a mesurar-ne 
l’aplicació.

d) Les condicions d’accés.

e) Els drets i deures dels usuaris.

f) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les 
taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau.

g) Les vies de reclamació utilitzables.

h) Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin ob-
tenir informació i orientació amb relació al servei pú-
blic.

2. Les cartes de servei tenen naturalesa reglamentària. 
Pel que fa als serveis que són competència de la Gene-
ralitat han de ser aprovades per decret del Govern o 
per ordre del titular del departament corresponent. El 
seu contingut és vinculant per a l’Administració i els 
usuaris, i pot ser invocat en via de recurs o reclamació.

3. Els consells comarcals, els municipis de gran pobla-
ció i els consells de vegueria han d’aprovar les cartes 
dels serveis de competència municipal que gestionin, 
d’acord amb el que determini la Llei de governs locals 
de Catalunya.»

Apartat 1

Addició de noves lletres

415 Esmena núm. 415
D’addició
GP Socialista (150)

S’addiciona una nova lletra h bis a l’apartat primer de 
l’article 59, amb la redacció següent: 

«Article 59. 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 cartes 
de servei en el marc regulador dels serveis públics bà-
sics, les quals han d’establir, com a mínim: 

[...]

h bis) L’avaluació de les polítiques públiques

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 414 (veu-
re predictamen)
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Text presentat

Article 60. Avaluació permanent dels serveis 
públics

1. Els usuaris tenen dret a ser consultats periòdica-
ment i reglamentàriament sobre el grau de satisfacció 
pel que fa als serveis públics i les activitats gestiona-
des per l’Administració pública.

2. L’Administració responsable del servei ha d’establir 
la periodicitat de la consulta, així com els indicadors 
aplicables a l’enquesta. Les consultes s’han de fer pre-
ferentment als usuaris del servei, sens perjudici que 
puguin tenir abast general en el cas dels serveis bàsics.

3. El Portal de la Transparència és l’instrument que 
s’ha d’utilitzar normalment per a fer l’enquesta i per 
a rebre les opinions dels usuaris. A aquest efecte, s’ha 
d’establir una adreça electrònica específica, de la qual 
s’ha de fer publicitat en l’àmbit general i en els centres 
i espais on es presta el servei.

Esmenes presentades

Apartat 2

416 Esmena núm. 416
D’addició
GP Socialista (151)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 60, 
amb la redacció següent: 

«Article 60. Avaluació permanent dels serveis públics

[...]

2. L’Administració responsable del servei ha d’establir 
la periodicitat de la consulta, així com els indicadors 
aplicables a l’enquesta. Les consultes s’han de fer pre-
ferentment als usuaris del servei, sens perjudici que 
puguin tenir abast general en el cas dels serveis bàsics, 
garantint sempre l’anonimat dels participants.

[...]»

417 Esmena núm. 417
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (88)

«[...] general en el cas dels serveis bàsics, garantint 
sempre l’anonimat dels participants.

3. El Portal [...].»

418 Esmena núm. 418
D’addició
GP de Ciutadans (38)

Article 60. Avaluació permanent dels serveis públics

2. L’Administració responsable del servei ha d’establir 
la periodicitat de la consulta, així com els indicadors 
aplicables a l’enquesta. Les consultes s’han de fer pre-
ferentment als usuaris del servei, sens perjudici que 
puguin tenir abast general en el cas dels serveis bà-
sics garantint, en qualsevol cas l’anonimat dels par-
ticipants.

419 Esmena núm. 419
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (38)

«Article 60. Avaluació permanent dels serveis públics

1. Els usuaris tenen dret a ser consultats periòdica-
ment i reglamentàriament sobre el grau de satisfacció 
pel que fa als serveis públics i les activitats gestiona-
des per l’Administració pública.

2. L’Administració responsable del servei ha d’establir 
la periodicitat de la consulta, així com els indicadors 
aplicables a l’enquesta. Les consultes s’han de fer pre-
ferentment als usuaris del servei, sens perjudici que 
puguin tenir abast general en el cas dels serveis bàsics, 
garantint sempre l’anonimat dels participants.

3. El Portal de la Transparència ha de publicar els re-
sultats de les enquestes.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 416, 
417, 418 i 419 (veure predictamen).

Text presentat

Article 61. Dret a formular propostes i 
suggeriments

1. Els ciutadans tenen dret a formular propostes d’ac-
tuació o millora i suggeriments amb relació al funcio-
nament dels serveis públics.

2. Les propostes i els suggeriments es poden formular 
per mitjà del Portal de la Transparència, amb el cor-
responent mecanisme d’interacció vinculat al catàleg 
dels serveis públics a què es refereix l’article 9.1.i, o 
per qualsevol altre mitjà que escullin els ciuta-dans.

3. L’Administració pública ha de donar publicitat a les 
propostes i els suggeriments rebuts, i ha de reconèixer 
i fer públiques les iniciatives ciutadanes l’aplicació de 
les quals comporti una millora substancial dels serveis 
públics.
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Esmenes presentades

Apartat 3

420 Esmena núm. 420
D’addició
GP Socialista (152)

S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 61, 
amb la redacció següent: 

«Article 61. Dret a formular propostes i suggeriments

[...]

3. L’Administració pública ha de donar publicitat a les 
propostes i els suggeriments rebuts de manera anoni-
mitzada i ha de reconèixer i fer públiques les iniciati-
ves ciutadanes l’aplicació de les quals comporti una 
millora substancial dels serveis públics.»

421 Esmena núm. 421

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (89)

«3. L’Administració pública ha de donar publicitat a les 
propostes i els suggeriments rebuts, de manera anoni-
mitzada, i ha de reconèixer i fer públiques les inicia-
tives ciutadanes l’aplicació de les quals comporti una 
millora substancial dels serveis públics.»

422 Esmena núm. 422
D’addició
GP de Convergència i Unió (39)

«Article 61. Dret a formular propostes i suggeriments

1. Els ciutadans tenen dret a formular propostes d’ac-
tuació o millora i suggeriments amb relació al funcio-
nament dels serveis públics.

2. Les propostes i els suggeriments es poden formular 
per mitjà del Portal de la Transparència, amb el cor-
responent mecanisme d’interacció vinculat al catàleg 
dels serveis públics a què es refereix l’article 9.1.i, o 
per qualsevol altre mitjà que escullin els ciutadans.

3. L’Administració pública ha de donar publicitat a les 
propostes i els suggeriments rebuts de manera anoni-
mitzada, i ha de reconèixer i fer públiques les inicia-
tives ciutadanes l’aplicació de les quals comporti una 
millora substancial dels serveis públics.»

423 Esmena núm. 423
D’addició
GP de Ciutadans (39)

Article 61. Dret a formular propostes i suggeriments

3. L’Administració pública ha de donar publicitat a les 
propostes i els suggeriments rebuts, de manera anoni-
mitzada, i ha de reconèixer i fer públiques les inicia-
tives ciutadanes l’aplicació de les quals comporti una 
millora substancial dels serveis públics.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 420, 
421, 422 i 423

Addició de nous articles

424 Esmena núm. 424
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (73)

S’addiciona un nou article 61 bis, que resta redactat de 
la manera següent: 

«Article 61 bis) Sistema de protecció als alertadors 

L’Administració de la Generalitat de Catalunya, en un 
termini màxim de tres mesos després de l’entrada en 
vigor de la Llei, elaborarà un protocol de protecció als 
alertadors, especialment els treballadors públics, en 
col·laboració amb els agents socials i sindicals impli-
cats.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Capítol III. Millora de la qualitat normativa

Text presentat

Article 62. Principis generals

1. L’Administració pública ha d’exercir la seva inici-
ativa normativa de manera que el marc normatiu re-
sultant sigui previsible, tan estable com sigui possible 
i fàcil de conèixer i comprendre pels ciutadans i els 
agents socials.

2. Només s’ha de promoure la iniciativa normativa 
quan hi hagi una causa d’interès general que ho jus-
tifiqui.

3. Les iniciatives normatives s’han de referir a sectors 
materials o finalitats homogenis, han de ser clares i 
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han de ser coherents amb la resta de l’ordenament ju-
rídic.

4. Les iniciatives normatives han d’optar per les me-
sures menys restrictives per als drets dels ciutadans, 
sempre que permetin obtenir el mateix resultat per a 
l’interès general.

5. Els principis anteriors són aplicables a l’exercici de 
la potestat reglamentària i a l’elaboració de projectes 
de llei.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 63. Simplificació i consolidació 
normativa

1. L’Administració pública ha d’exercir la seva inicia-
tiva legislativa de manera que l’aprovació de la nova 
norma comporti normalment una simplificació de l’or-
denament jurídic vigent.

2. Per tal de facilitar el coneixement del dret vigent, 
l’Administració ha d’elaborar textos consolidats de les 
normes quan s’hagi produït la seva modificació. Les 
versions consolidades tenen valor informatiu i han 
d’indicar clarament la seva naturalesa i quines són les 
normes que es consoliden.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 64. Millora de la regulació

1. En l’elaboració de les memòries d’avaluació i im-
pacte que poden produir les normes, l’Administració 
pública ha d’aplicar els instruments d’anàlisi que si-
guin més adients per a mesurar els efectes de la nova 
regulació i evitar que es generin obligacions o despe-
ses innecessàries o desproporcionades respecte dels 
objectius d’interès general que es volen assolir.

2. L’Administració pública ha de desenvolupar meca-
nismes d’avaluació de l’aplicació de les normes per tal 
de verificar-ne el grau de compliment, la necessitat i 
l’actualitat, i avaluar, si escau, la conveniència de la 
modificació per raó de noves necessitats econòmiques 
o socials sobrevingudes.

3. S’ha de garantir la participació dels ciutadans en 
l’elaboració de les memòries d’avaluació i impacte 
i en el procés d’avaluació de l’aplicació de les nor-
mes.

4. Amb caràcter previ a la seva aprovació, l’Adminis-
tració pública pot promoure proves pilot per a verificar 
la idoneïtat de les noves mesures reguladores. Aques-
tes proves pilot s’han d’aplicar mitjançant convenis 
subscrits amb les entitats representatives dels sectors 
afectats, amb els efectes i les condicions que determini 
el conveni.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Títol VI. Del govern obert

Capítol I. Principis generals

Text presentat

Article 65. Concepte de govern obert

1. S’entén per govern obert el capteniment de la gestió 
i de l’actuació de l’Administració pública fonamentat 
en els principis següents: 

a) El diàleg permanent entre l’Administració pública i 
els ciutadans.

b) La presa de decisions públiques tenint en compte les 
necessitats i les preferències manifestades pels ciuta-
dans.

c) La participació i la col·laboració ciutadana en la de-
finició de les polítiques públiques més rellevants, de 
caràcter general i sectorial.

d) La transparència i la informació pública com a marc 
de referència per a l’efectivitat del govern obert.

e) La millora contínua de la qualitat dels serveis.

f) L’avaluació permanent de la gestió administrativa 
i dels processos de participació, per mitjà d’indica-
dors objectius en l’establiment dels quals cal garan-
tir la participació d’experts independents i dels ciuta-
dans.

g) El retiment de comptes i l’assumpció de responsa-
bilitat davant els ciutadans derivada de les decisions 
adoptades.

2. L’Administració pública ha d’impulsar el govern 
obert per mitjà de mecanismes i instruments que per-
metin la interrelació i el contacte bidireccional, basats 
preferentment en l’ús de mitjans electrònics i les noves 
tecnologies de la comunicació.
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Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 66. Mesures de foment del govern 
obert

1. Els ciutadans poden intervenir, individualment i col-
lectivament per mitjà d’entitats de caràcter represen-
tatiu, en la definició i l’aplicació de les polítiques pú-
bliques.

2. L’Administració pública ha de fomentar la partici-
pació i la col·laboració dels ciutadans en la presa de 
decisions públiques i en el seguiment i l’avaluació de 
la seva aplicació.

3. Els instruments i les formes de participació i col-
laboració ciutadana han de ser difosos mitjançant el 
Portal de la Transparència i els altres canals de difusió 
que en permetin el coneixement més ampli possible.

4. Els instruments de participació s’han d’adreçar al 
conjunt de la ciutadania, i l’Administració ha de posar 
a la seva disposició les eines de formació adequades 
per a la seva utilització. També es poden adreçar als 
sectors de la ciutadania i d’entitats directament afecta-
des per les polítiques públiques.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 67. Garanties per a l’efectivitat del 
govern obert

1. El govern obert permet als ciutadans i a les entitats, 
amb caràcter general, presentar propostes, fer sugge-
riments i expressar opinions a l’Administració pública 
sobre qualsevol assumpte de la seva competència, amb 
l’obligació de l’Administració de donar al ciutadà una 
resposta motivada.

2. L’Administració pública ha d’establir procediments 
de participació i col·laboració ciutadanes en el cas de 
l’elaboració de plans i programes de caràcter general 
i en la definició de les polítiques públiques més relle-
vants.

3. En els supòsits de l’apartat 2, s’han de complir els 
requisits següents: 

a) Donar informació amb antelació suficient de les 
propostes sotmeses a la consideració dels ciutadans.

b) Subministrar la informació relativa a les propostes 
que sigui necessària per a la seva deguda valoració, de 
forma adequada, sistemàtica i intel·ligible.

c) La consideració per part de l’Administració del re-
sultat del procés participatiu, en el moment de la presa 
de decisió.

d) La informació als ciutadans que han participat en 
el procés de les decisions adoptades i dels motius que 
les justifiquen.

4. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació dels apar-
tats 2 i 3: 

a) Les actuacions que s’acordin tramitar o aprovar 
amb caràcter d’urgència.

b) Les actuacions que tinguin com a únic objectiu la 
seguretat pública.

c) Les actuacions el contingut de la qual pugui com-
portar l’aplicació dels límits establerts per aquesta llei 
per a l’accés a la informació pública.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 68. Instruments de participació i 
col·laboració ciutadanes

Els procediments de participació i col·laboració ciuta-
danes són els que estableixen, amb caràcter general, la 
legislació de règim jurídic i procediment administra-
tiu i la legislació de règim local, i els que regula la llei 
de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, sens perjudici dels que es puguin establir 
específicament per llei amb relació a una determinada 
actuació o decisió política.

Esmenes presentades

425 Esmena núm. 425
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (90)

«Article 68. Instruments de participació i col·laboració 
ciutadanes

Els procediments de participació i col·laboració ciuta-
danes són els que estableixen, amb caràcter general, la 
legislació de règim jurídic i procediment administratiu 
i la legislació de règim local, i la normativa sectorial 
en l’àmbit de la participació ciutadana, sens perjudici 
dels que es puguin establir específicament per llei amb 
relació a una determinada actuació o decisió política.»



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 105

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 425 (veu-
re predictamen).

Capítol II. Participació ciutadana en 
l’elaboració de disposicions generals

Text presentat

Article 69. Participació ciutadana en 
l’elaboració de les normes

1. Els ciutadans tenen dret a participar en les iniciati-
ves normatives que promogui l’Administració pública 
mitjançant la presentació de propostes i suggeriments. 
Aquest dret es pot exercir amb relació a les iniciati-
ves normatives en què, per la seva importància o per 
la matèria que regulen, l’Administració pública consi-
dera pertinent obrir aquest procés participatiu des del 
moment inicial de la tramitació del procediment ad-
ministratiu.

2. Per a facilitar la participació, els òrgans encarregats 
de la tramitació del procediment han de publicar en el 
Portal de la Transparència la seva iniciació, la versió 
inicial del projecte normatiu i la documentació com-
plementària que l’acompanyi, i ha de donar informació 
sobre l’estat de la tramitació. Sempre que sigui pos-
sible s’ha d’incentivar aquesta participació mitjançant 
la comunicació a les entitats representatives dels col-
lectius directament afectats per la iniciativa.

3. Els ciutadans poden trametre les seves propostes i 
suggeriments abans del tràmit d’audiència i informa-
ció pública. Aquesta participació no els atribueix per 
ella mateixa la condició d’interessats, però l’Adminis-
tració ha de fer-ne una valoració general, que s’ha de 
publicar en el Portal de la Transparència.

4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudi-
ci dels tràmits d’audiència i d’informació pública es-
tablerts per la legislació de règim jurídic i de procedi-
ment administratiu i la legislació de règim local.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 70. Dret a proposar iniciatives 
normatives

1. Els ciutadans legitimats per a promoure la iniciativa 
legislativa popular tenen dret a presentar a l’Adminis-

tració pública propostes d’iniciativa normativa de ca-
ràcter reglamentari.

2. Les propostes s’han de referir íntegrament a com-
petències de l’Administració pública a la qual s’adre-
cen, i no poden correspondre a matèries excloses per 
la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular de 
Catalunya.

3. Les propostes han de complir els requisits que s’es-
tableixin per reglament i han de tenir el suport de, com 
a mínim, quinze mil signatures.

4. L’òrgan competent per a iniciar el procediment ad-
ministratiu ha de valorar la proposta pel que fa a la ne-
cessitat de la norma, els seus costos, l’oportunitat de la 
regulació per a l’interès públic i els seus efectes sobre 
el sector i els interessos concernits, i ha d’adoptar una 
decisió en el termini de tres mesos. Si en aquest ter-
mini no s’adopta i es notifica la resolució, la proposta 
s’entén desestimada per silenci administratiu.

5. La resolució ha d’exposar els motius pels quals la 
proposta és acceptada o rebutjada, i s’ha de comunicar 
als proponents.

6. La decisió sobre la proposta només pot ser objecte 
de recurs fonamentat en la vulneració dels elements 
reglats aplicables a l’exercici del dret, però no pel que 
fa a l’oportunitat de la decisió d’iniciar o no la tramita-
ció de la iniciativa.

Esmenes presentades

Apartat 3

426 Esmena núm. 426
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (91)

«3. Les propostes han de complir els requisits que s’es-
tableixin per reglament i han de tenir el suport de, com 
a mínim, quinze mil signatures, per aquelles iniciati-
ves que es presenten davant de l’Administració de la 
Generalitat. Les que es presenten davant de l’Adminis-
tració Local es regiran per la seva legislació especifica 
aplicable.

4. L’òrgan competent [...].»

Apartat 4

427 Esmena núm. 427
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (74)

A l’article 70, a l’apartat 4, al final del paràgraf

«70.4. L’òrgan competent per a iniciar el procediment 
administratiu ha de valorar la proposta pel que fa a la 
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necessitat de la norma, els seus costos, l’oportunitat de 
la regulació per a l’interès públic i els seus efectes so-
bre el sector i els interessos concernits, i ha d’adoptar 
una decisió en el termini de tres mesos. Si en aquest 
termini no s’adopta i es notifica la resolució, la proposta 
s’entén desestimada per silenci administratiu.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 426 i 
427 (veure predictamen).

Títol VII. Del sistema de garanties

Capítol I. Recursos i reclamacions

Text presentat

Article 71. Recursos

1. Contra els actes de l’Administració pública que vul-
nerin els drets reconeguts per aquesta llei es poden in-
terposar els recursos administratius establerts per la 
legislació de la Generalitat sobre règim jurídic i proce-
diment administratiu i per la legislació local aplicable 
als ens locals de Catalunya.

2. Els recursos també es poden interposar contra les 
omissions imputables a l’Administració pública que 
suposin l’incompliment de les obligacions establertes 
per aquesta llei. Als efectes de recurs, l’omissió s’im-
puta a l’òrgan responsable del compliment de l’obli-
gació.

3. Els recursos d’alçada, quan es tracti d’actes o omis-
sions imputables a òrgans que, per la seva naturalesa, 
no posin fi a la via administrativa, s’han d’interposar 
davant de la persona titular del departament compe-
tent en matèria d’Administració pública.

4. Contra els actes que posin fi a la via administrati-
va o que resolguin els recursos administratius, es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu d’acord 
amb el que estableix la legislació reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa.

Esmenes presentades

Apartat 1

428 Esmena núm. 428
De modificació
GP Socialista (153)

Es modifica l’apartat primer de l’article 71, amb la re-
dacció següent: 

«Article 71. Recursos

1. Contra els actes de l’Administració pública que vul-
nerin els drets reconeguts per aquesta llei es poden in-
terposar els recursos administratius establerts per la 
legislació de la Generalitat catalana sobre règim jurí-
dic i procediment administratiu i per la legislació local 
aplicable als ens locals de Catalunya.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 428 (veu-
re predictamen).

Text presentat

Article 72. Reclamacions amb relació al dret 
d’accés a la informació pública

1. Les resolucions expresses o presumptes dictades 
amb relació al dret d’accés a la informació pública po-
den ser objecte de reclamació, en els termes que esta-
bleix el capítol IV del títol III.

2. Els actes dictats per la Comissió de Reclamacions 
són impugnables en via contenciosa administrativa.

Esmenes presentades

Apartat 2

429 Esmena núm. 429
D’addició
GP Socialista (154)

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 72, 
amb la redacció següent: 

«Article 72. Reclamacions amb relació al dret d’accés 
a la informació pública

[...]

2. Els actes dictats per la Comissió de Reclamacions 
posen fi a la via administrativa són impugnables en via 
contenciosa administrativa.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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Text presentat

Article 73. Reclamacions contra actuacions o 
omissions d’entitats de dret públic, societats i 
fundacions públiques i consorcis

1. Contra els actes i les omissions de les entitats i els 
organismes a què es refereix l’article 3.2 realitzades 
en l’exercici de funcions públiques o sotmeses a tute-
la administrativa, es pot formular directament una re-
clamació davant l’òrgan competent sota l’autoritat del 
qual exerceixi la seva activitat.

2. La resolució de la reclamació s’ha de resoldre i no-
tificar dins el termini de tres mesos, i exhaureix la via 
administrativa.

3. Si es tracta d’actes o omissions que afecten el dret 
d’accés a la informació pública, s’aplica el que esta-
bleix el capítol IV del títol III.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica 
(veure predictamen).

Text presentat

Article 74. Reclamacions contra actuacions o 
omissions d’altres organismes públics

1. Contra els actes i les omissions de les institucions i 
els organismes a què es refereix l’article 3.5, es poden 
interposar els recursos o les reclamacions que deter-
minen les seves pròpies normes reguladores.

2. Si aquesta normativa no ho determina, es pot for-
mular una reclamació davant l’òrgan superior respon-
sable de les decisions de naturalesa administrativa de 
la institució o l’organisme i, un cop exhaurida aquesta 
via, un recurs contenciós administratiu d’acord amb el 
que estableix l’article 1.a de la llei reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa. El termini per a 
formular la reclamació inicial i per a resoldre-la és el 
que estableix la legislació de règim jurídic i de proce-
diment administratiu per al recurs d’alçada.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 75. Actuació del Síndic de Greuges, 
de la Sindicatura de Comptes i de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya

1. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes 
i l’Oficina Antifrau de Catalunya vetllen pel com-
pliment de les obligacions i dels drets establerts per 
aquesta llei, d’acord amb les funcions que tenen atri-
buïdes per les seves lleis reguladores.

2. Sens perjudici dels recursos i les reclamacions que 
es puguin interposar contra els actes expressos o pre-
sumptes que impedeixin o limitin, totalment o par-
cialment, els drets reconeguts per aquesta llei o les 
omissions produïdes derivades d’obligacions establer-
tes per l’Administració pública, els ciutadans afectats 
poden adreçar una queixa al Síndic de Greuges o adre-
çar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb 
el que determinen les lleis reguladores d’aquestes ins-
titucions.

3. La intervenció del Síndic de Greuges o de l’Oficina 
Antifrau no suspèn els terminis per a la interposició 
dels recursos o reclamacions administratius o conten-
ciosos administratius procedents.

Esmenes presentades

430 Esmena núm. 430
De supressió
GP Socialista (155)

Es suprimeix l’article 75.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Capítol II. Règim sancionador

Text presentat

Article 76. Principis generals

1. L’incompliment dels deures i les obligacions esta-
blerts per aquesta llei per part de les persones que en 
són responsables comporta l’aplicació del règim san-
cionador regulat per aquest capítol.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica 
quan els fets puguin ser constitutius d’infracció penal 
i quan, d’acord amb la llei, pugui ser aplicable un altre 
règim de responsabilitat administrativa o de naturale-
sa jurisdiccional, sempre que es doni també identitat 
de subjecte i fonament.
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3. En tot allò que no determina aquest capítol són apli-
cables els principis i les regles generals sobre l’exercici 
de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació 
de la Generalitat en matèria de règim jurídic i procedi-
ment administratiu comú.

Esmenes presentades

431 Esmena núm. 431

D’addició
GP de Convergència i Unió (40)

A l’article 76

«Article 76. Principis generals

1. L’incompliment dels deures i les obligacions esta-
blerts per aquesta llei per part de les persones que en 
són responsables, sempre i quan concorri dol, culpa o 
negligència greu, comporta l’aplicació del règim san-
cionador regulat per aquest capítol.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica 
quan els fets puguin ser constitutius d’infracció penal 
i quan, d’acord amb la llei, pugui ser aplicable un altre 
règim de responsabilitat administrativa o de naturale-
sa jurisdiccional, sempre que es doni també identitat 
de subjecte i fonament.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són apli-
cables els principis i les regles generals sobre l’exercici 
de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació 
de la Generalitat en matèria de règim jurídic i procedi-
ment administratiu comú.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 77. Infraccions molt greus

1. Constitueixen infraccions molt greus en matèria de 
transparència: 

a) L’incompliment de les obligacions i els deures de 
publicitat establerts pels capítols II i III del títol II apli-
cant de manera notòriament injustificada els límits a 
què es refereix l’article 7.

b) L’incompliment per les persones físiques o jurídi-
ques de les obligacions establertes per l’article 3.3.

2. Constitueixen infraccions molt greus amb relació al 
dret d’accés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial, o ometre o manipular in-
formació rellevant amb l’objectiu d’influir en la forma-
ció de l’opinió ciutadana.

b) Impedir o obstaculitzar deliberadament l’accés a la 
informació en el cas de resolució estimatòria i en els 
casos establerts pels articles 35 i 43.

c) Facilitar informació relativa a dades íntimes i de la 
privacitat.

3. Constitueixen infraccions molt greus en matèria de 
bon govern: 

a) L’adopció de decisions o mesures manifestament 
contràries a la Constitució o a l’Estatut.

b) Els actes i les omissions que vulnerin el contingut 
essencial dels drets i les llibertats públiques.

c) Les decisions, actuacions i omissions realitzades 
amb finalitat discriminatòria, per raó de qualsevol cir-
cumstància personal o social.

d) L’incompliment públic i notori de les funcions inhe-
rents al càrrec.

e) L’incompliment per part de les persones físiques o 
jurídiques dels principis i les regles de conducta a què 
es refereix l’article 55.2.

f) L’incompliment per les persones i organitzacions 
que tinguin la condició de grups d’interès de les obli-
gacions establertes per aquesta llei o pel codi de con-
ducta que els sigui aplicable, d’acord amb el que deter-
mina el títol IV.

Esmenes presentades

Apartat 2

Lletra c

432 Esmena núm. 432
De modificació
GP Socialista (156)

Es modifica la lletra c de l’apartat segon de l’article 77, 
amb la redacció següent: 

«Article 77. Infraccions molt greus

[...]

2. Constitueixen infraccions molt greus amb relació al 
dret d’accés a la informació pública: 

c) Facilitar informació relativa a dades íntimes i de la 
privacitat privades compreses a l’article 23, sense el 
consentiment, exprés i per escrit, de les persones afec-
tades.

[...]»
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433 Esmena núm. 433
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (92)

«c) Facilitar informació relativa a les dades a què es 
refereix l’article 23 sense el consentiment, exprés i per 
escrit, de les persones afectades.

3. Constitueixen [...].»

434 Esmena núm. 434
De modificació
GP de Convergència i Unió (41)

A l’article 77

«Article 77. Infraccions molt greus

1. Constitueixen infraccions molt greus en matèria de 
transparència: 

a) L’incompliment de les obligacions i els deures de 
publicitat establerts pels capítols II i III del títol II apli-
cant de manera notòriament injustificada els límits a 
què es refereix l’article 7.

b) L’incompliment per les persones físiques o jurídi-
ques de les obligacions establertes per l’article 3.3.

2. Constitueixen infraccions molt greus amb relació al 
dret d’accés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial, o ometre o manipular in-
formació rellevant amb l’objectiu d’influir en la forma-
ció de l’opinió ciutadana.

b) Impedir o obstaculitzar deliberadament l’accés a la 
informació en el cas de resolució estimatòria i en els 
casos establerts pels articles 35 i 43.

c) Facilitar informació relativa a dades íntimes i pri-
vades compreses a l’article 23, sense el consentiment, 
exprés i per escrit, de les persones afectades.

3. Constitueixen infraccions molt greus en matèria de 
bon govern: 

a) L’adopció de decisions o mesures manifestament 
contràries a la Constitució o a l’Estatut.

b) Els actes i les omissions que vulnerin el contingut 
essencial dels drets i les llibertats públiques.

c) Les decisions, actuacions i omissions realitzades 
amb finalitat discriminatòria, per raó de qualsevol cir-
cumstància personal o social.

d) L’incompliment públic i notori de les funcions inhe-
rents al càrrec.

e) L’incompliment per part de les persones físiques o 
jurídiques dels principis i les regles de conducta a què 
es refereix l’article 55.2.

f) L’incompliment per les persones i organitzacions 
que tinguin la condició de grups d’interès de les obli-
gacions establertes per aquesta llei o pel codi de con-

ducta que els sigui aplicable, d’acord amb el que deter-
mina el títol IV.»

435 Esmena núm. 435
De modificació
GP de Ciutadans (40)

Article 77. Infraccions molt greus

2. Constitueixen infraccions molt greus amb relació al 
dret d’accés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial, o ometre o manipular in-
formació rellevant amb l’objectiu d’influir en la forma-
ció de l’opinió ciutadana.

b) Impedir o obstaculitzar deliberadament l’accés a la 
informació en el cas de resolució estimatòria i en els 
casos establerts pels articles 35 i 43.

c) Facilitar informació relativa a les dades a què es 
refereix l’article 24 sense el consentiment, exprés i per 
escrit, de les persones afectades.

Addició de noves lletres

436 Esmena núm. 436
D’addició
GP Socialista (157)

S’addiciona una lletra c bis a l’apartat segon de l’article 
77, amb la redacció següent: 

«Article 77. Infraccions molt greus

[...]

2. Constitueixen infraccions molt greus amb relació al 
dret d’accés a la informació pública: 

[...]

c bis) Ocultar l’existència d’informació pública per im-
pedir-ne el seu coneixement i accés.

[...]»

437 Esmena núm. 437
D’addició
GP Socialista (158)

S’addiciona una lletra c ter a l’apartat segon de l’article 
77, amb la redacció següent: 

«Article 77. Infraccions molt greus

[...]

2. Constitueixen infraccions molt greus amb relació al 
dret d’accés a la informació pública: 

[...]

c ter) Discriminar o privilegiar a un mitjà de comunica-
ció en l’accés i coneixement de la informació pública.

[...]»
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438 Esmena núm. 438
D’addició
GP Socialista (159)

S’addiciona una lletra c quarter a l’apartat segon de 
l’article 77, amb la redacció següent: 

«Article 77. Infraccions molt greus

[...]

2. Constitueixen infraccions molt greus amb relació al 
dret d’accés a la informació pública: 

[...]

c quarter) Donar informació manipulada, parcial o 
enganyosa amb l’objectiu d’influir en la opinió pública.

[...]»

439 Esmena núm. 439
D’addició
GP Socialista (160)

S’addiciona una lletra c bis a l’apartat tercer de l’article 
77, amb la redacció següent: 

«Article 77. Infraccions molt greus

[...]

3. Constitueixen infraccions molt greus en matèria de 
bon govern: 

[...]

c bis) Nomenar alts càrrecs sense verificar que en si-
guin compatibles, segons la legislació vigent.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 432, 
433, 434, 435 i 436 (veure predictamen).

Text presentat

Article 78. Infraccions greus

1. Constitueix una infracció greu en matèria de trans-
parència l’incompliment, total o parcial, dels deures i 
les obligacions que estableix el títol II i altres que pu-
guin establir expressament altres lleis quan l’incompli-
ment no es pugui considerar una infracció molt greu.

2. Constitueixen infraccions greus amb relació al dret 
d’accés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial o incompleta.

b) Facilitar intencionadament informació sotmesa a 
l’aplicació dels límits establerts per aquesta llei, llevat 
dels esmentats per l’article 77.2.c, en perjudici de tercers.

c) Ometre el tràmit d’audiència dels tercers afectats 
per les sol·licituds d’accés a la informació pública, 
quan aquests tercers estiguin clarament identificats.

d) Desestimar sense motivació les sol·licituds d’accés a 
la informació pública.

e) Facilitar deliberadament la informació en un format 
o unes condicions que n’impedeixin o en dificultin no-
tòriament la comprensió.

f) Condicionar l’accés a la informació al pagament 
d’una contraprestació en els supòsits d’accés gratuït.

g) Exigir sol·licitud prèvia o l’obtenció d’una llicèn-
cia tipus per a reutilitzar la informació pública quan 
aquest requisit no sigui exigible.

h) Incomplir els terminis establerts per a facilitar la in-
formació sol·licitada, sense que hi hagi una causa legal 
que ho justifiqui.

3. Constitueixen infraccions greus en matèria de bon 
govern: 

a) Adoptar acords manifestament contraris a l’ordena-
ment jurídic amb perjudici greu per a l’Administració, 
els interessats o els ciutadans.

b) Adoptar decisions o intervenir en assumptes quan 
hi hagi deure d’abstenció o es donin les circumstàncies 
legals de conflicte d’interessos.

c) No informar sobre els criteris seguits per a la desig-
nació dels alts càrrecs.

d) Incomplir els requisits establerts per la llei per al 
nomenament dels alts càrrecs.

e) Rebutjar sense motivació les propostes d’iniciativa 
normativa que compleixin els requisits legals.

f) Els actes i les omissions que vulnerin els drets i les 
llibertats fonamentals i els drets estatutaris, quan no 
es pugui incloure en el supòsit de l’article 77.3.b.

g) Incomplir els principis de bona conducta establerts 
per les lleis i els codis de conducta quan no constituei-
xin una infracció molt greu.

4. Constitueixen infraccions greus en matèria de go-
vern obert: 

a) Subministrar als ciutadans informació parcial o in-
completa de les propostes sotmeses a la seva conside-
ració, de forma que pugui alterar el sentit o el resultat 
del procés participatiu.

b) Subministrar la informació amb la voluntat de difi-
cultar-ne la comprensió o la valoració.

c) No considerar el resultat del procés participatiu en 
la presa de la decisió final.

d) No implementar mecanismes i instruments de go-
vern obert, d’acord amb el que estableix l’article 68.
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Esmenes presentades

440 Esmena núm. 440
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (29)

«Article 78. Infraccions greus

1. Constitueix una infracció greu en matèria de trans-
parència l’incompliment, total o parcial, dels deures i 
les obligacions que estableix el títol II i altres que pu-
guin establir expressament altres lleis quan l’incompli-
ment no es pugui considerar una infracció molt greu.

2. Constitueixen infraccions greus amb relació al dret 
d’accés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial o incompleta, sempre 
que no estigui justificat amb l’objecte de fer compati-
ble l’accés amb altres drets, d’acord amb l’article 25 
d’aquesta llei.

b) Facilitar intencionadament informació sotmesa a 
l’aplicació dels límits establerts per aquesta llei, lle-
vat dels esmentats per l’article 77.2.c, en perjudici de 
tercers.

c) Ometre el tràmit d’audiència dels tercers afectats 
per les sol·licituds d’accés a la informació pública, 
quan aquests tercers estiguin clarament identificats.

d) Desestimar sense motivació les sol·licituds d’accés a 
la informació pública.

e) Facilitar deliberadament la informació en un format 
o unes condicions que n’impedeixin o en dificultin no-
tòriament la comprensió.

f) Condicionar l’accés a la informació al pagament 
d’una contraprestació en els supòsits d’accés gratuït.

g) Exigir sol·licitud prèvia o l’obtenció d’una llicèn-
cia tipus per a reutilitzar la informació pública quan 
aquest requisit no sigui exigible.

h) Incomplir els terminis establerts per a facilitar la in-
formació sol·licitada, sense que hi hagi una causa legal 
que ho justifiqui.

i) No resoldre de forma expressa i motivada dins el ter-
mini preceptiu.

3. Constitueixen infraccions greus en matèria de bon 
govern: 

a) Adoptar acords manifestament contraris a l’ordena-
ment jurídic amb perjudici greu per a l’Administració, 
els interessats o els ciutadans.

b) Adoptar decisions o intervenir en assumptes quan 
hi hagi deure d’abstenció o es donin les circumstàncies 
legals de conflicte d’interessos.

c) No informar sobre els criteris seguits per a la desig-
nació dels alts càrrecs.

d) Incomplir els requisits establerts per la llei per al 
nomenament dels alts càrrecs.

e) Rebutjar sense motivació les propostes d’iniciativa 
normativa que compleixin els requisits legals.

f) Els actes i les omissions que vulnerin els drets i les 
llibertats fonamentals i els drets estatutaris, quan no 
es pugui incloure en el supòsit de l’article 77.3.b.

g) Incomplir els principis de bona conducta establerts 
per les lleis i els codis de conducta quan no constituei-
xin una infracció molt greu.

4. Constitueixen infraccions greus en matèria de go-
vern obert: 

a) Subministrar als ciutadans informació parcial o in-
completa de les propostes sotmeses a la seva conside-
ració, de forma que pugui alterar el sentit o el resultat 
del procés participatiu.

b) Subministrar la informació amb la voluntat de difi-
cultar-ne la comprensió o la valoració.

c) No considerar el resultat del procés participatiu en 
la presa de la decisió final.

d) No implementar mecanismes i instruments de go-
vern obert, d’acord amb el que estableix l’article 68.»

Apartat 2

Lletra a

441 Esmena núm. 441

D’addició
GP Socialista (161)

S’addiciona un incís a la lletra a de l’apartat segon de 
l’article 78, amb la redacció següent: 

«Article 78. Infraccions greus

[...]

2. Constitueixen infraccions greus amb relació al dret 
d’accés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial o incompleta quan la sol-
licitud d’accés s’ha resolt de manera estimatòria i sen-
se restriccions en no ser d’aplicació cap dels límits es-
tablerts per la llei.

[...]»
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442 Esmena núm. 442
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (93)

«a) Donar informació parcial o incompleta quan la sol-
licitud d’accés s’ha resolt de manera estimatòria en no 
ser d’aplicació cap dels límits establerts per la llei.

b) Facilitar [...].»

443 Esmena núm. 443
D’addició
GP de Convergència i Unió (42)

«Article 78. Infraccions greus

1. Constitueix una infracció greu en matèria de trans-
parència l’incompliment, total o parcial, dels deures i 
les obligacions que estableix el títol II i altres que pu-
guin establir expressament altres lleis quan l’incompli-
ment no es pugui considerar una infracció molt greu.

2. Constitueixen infraccions greus amb relació al dret 
d’accés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial o incompleta quan la sol-
licitud d’accés s’ha resolt de manera estimatòria i sen-
se restriccions en no ser d’aplicació cap dels límits es-
tablerts per la llei.

b) Facilitar intencionadament informació sotmesa a 
l’aplicació dels límits establerts per aquesta llei, lle-
vat dels esmentats per l’article 77.2.c, en perjudici de 
tercers.

c) Ometre el tràmit d’audiència dels tercers afectats 
per les sol·licituds d’accés a la informació pública, 
quan aquests tercers estiguin clarament identificats.

d) Desestimar sense motivació les sol·licituds d’accés a 
la informació pública.

e) Facilitar deliberadament la informació en un format 
o unes condicions que n’impedeixin o en dificultin no-
tòriament la comprensió.

f) Condicionar l’accés a la informació al pagament 
d’una contraprestació en els supòsits d’accés gratuït.

g) Exigir sol·licitud prèvia o l’obtenció d’una llicèn-
cia tipus per a reutilitzar la informació pública quan 
aquest requisit no sigui exigible.

h) Incomplir els terminis establerts per a facilitar la in-
formació sol·licitada, sense que hi hagi una causa legal 
que ho justifiqui.

3. Constitueixen infraccions greus en matèria de bon 
govern: 

a) Adoptar acords manifestament contraris a l’ordena-
ment jurídic amb perjudici greu per a l’Administració, 
els interessats o els ciutadans.

b) Adoptar decisions o intervenir en assumptes quan 
hi hagi deure d’abstenció o es donin les circumstàncies 
legals de conflicte d’interessos.

c) No informar sobre els criteris seguits per a la desig-
nació dels alts càrrecs.

d) Incomplir els requisits establerts per la llei per al 
nomenament dels alts càrrecs.

e) Rebutjar sense motivació les propostes d’iniciativa 
normativa que compleixin els requisits legals.

f) Els actes i les omissions que vulnerin els drets i les 
llibertats fonamentals i els drets estatutaris, quan no 
es pugui incloure en el supòsit de l’article 77.3.b.

g) Incomplir els principis de bona conducta establerts 
per les lleis i els codis de conducta quan no constituei-
xin una infracció molt greu.

4. Constitueixen infraccions greus en matèria de go-
vern obert: 

a) Subministrar als ciutadans informació parcial o in-
completa de les propostes sotmeses a la seva conside-
ració, de forma que pugui alterar el sentit o el resultat 
del procés participatiu.

b) Subministrar la informació amb la voluntat de difi-
cultar-ne la comprensió o la valoració.

c) No considerar el resultat del procés participatiu en 
la presa de la decisió final.

d) No implementar mecanismes i instruments de go-
vern obert, d’acord amb el que estableix l’article 68.»

444 Esmena núm. 444
D’addició
GP de Ciutadans (41)

«Article 78. Infraccions greus

2. Constitueixen infraccions greus amb relació al dret 
d’accés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial o incompleta quan la sol-
licitud d’accés s’ha resolt de manera estimatòria en no 
ser d’aplicació cap dels límits establerts per la llei.

b) Facilitar intencionadament informació sotmesa a 
l’aplicació dels límits establerts per aquesta llei, lle-
vat dels esmentats per l’article 77.2.c, en perjudici de 
tercers.

c) Ometre el tràmit d’audiència dels tercers afectats 
per les sol·licituds d’accés a la informació pública, 
quan aquests tercers estiguin clarament identificats.

d) Desestimar sense motivació les sol·licituds d’accés a 
la informació pública.

e) Facilitar deliberadament la informació en un format 
o unes condicions que n’impedeixin o en dificultin no-
tòriament la comprensió.

f) Condicionar l’accés a la informació al pagament 
d’una contraprestació en els supòsits d’accés gratuït.
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g) Exigir sol·licitud prèvia o l’obtenció d’una llicèn-
cia tipus per a reutilitzar la informació pública quan 
aquest requisit no sigui exigible.

h) Incomplir els terminis establerts per a facilitar la in-
formació sol·licitada, sense que hi hagi una causa legal 
que ho justifiqui.»

Lletra b

445 Esmena núm. 445
De modificació
GP Socialista (162)

Es modifica la lletra b de l’apartat segon de l’article 78, 
amb la redacció següent: 

«Article 78. Infraccions greus

[...]

2. Constitueixen infraccions greus amb relació al dret 
d’accés a la informació pública: 

[...]

b) L’actitud dolosa en facilitar informació protegida 
per una excepció, en termes anàlegs a la denegació 
d’accés sense justificació.

[...]»

Addició de noves lletres

446 Esmena núm. 446
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (94)

«[...] que ho justifiqui.

i) L’incompliment reiterat de l’obligació de resoldre en 
el termini establert les sol·licituds d’accés a la infor-
mació.

3. Constitueixen [...].»

Addició de nous apartats

447 Esmena núm. 447
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (95)

«[...] l’article 68.

5. Constitueix una infracció greu no facilitar al Síndic 
de Greuges la informació sol·licitada als efectes que es 
preveuen en l’article 93.3 de la Llei. En aquest sentit, 
s’entén que no s’ha facilitat la informació quan aques-
ta no s’ha lliurat en el termini de sis mesos des de la 
petició formulada pel Síndic de Greuges.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 440, 
441, 442, 443, 444 i 447 (veure predictamen).

Text presentat

Article 79. Infraccions lleus

1. Constitueixen infraccions lleus els actes i les omis-
sions que impliquin descurança o negligència en el 
compliment de les obligacions establertes en aques-
ta llei i en l’atenció als ciutadans quan exerceixin els 
drets que garanteix.

2. La reincidència dins el termini de dos anys en la 
comissió d’infraccions lleus comporta l’aplicació a les 
infraccions reiterades de les sancions establertes per a 
les infraccions greus.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

448 Esmena núm. 448
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (96)

«[...] d’aquest òrgan.

3. Constitueix una infracció lleu demorar l’enviament 
de la informació sol·licitada pel Síndic de Greuges als 
efectes que es preveuen en l’article 93.3 de la Llei. En 
aquest sentit, s’entén que hi ha demora quan la infor-
mació no s’ha lliurat en el termini de tres mesos des de 
la petició formulada pel Síndic de Greuges.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 448 
(veure predictamen).

Text presentat

Article 80. Subjectes responsables de les 
infraccions

1. Són responsables de les infraccions establertes per 
aquest capítol els alts càrrecs i el personal al servei 
de l’Administració pública i de les institucions i orga-
nismes públics als quals s’aplica aquesta llei als quals 
sigui imputable l’acció o omissió constitutiva d’infrac-
ció, d’acord amb les funcions i les competències que 
tinguin atribuïdes. També en són responsables les per-
sones físiques i jurídiques d’acord amb el que determi-
na l’article 84.

Fascicle tercer
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2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-
formació Pública pot emetre informes amb relació 
als conflictes d’atribucions que es puguin suscitar als 
efectes que estableix l’apartat 1, d’acord amb el proce-
diment que estableix el reglament d’aquest òrgan.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 81. Sancions aplicables als alts càrrecs

1. Les sancions que es poden aplicar als alts càrrecs 
són les següents: 

a) Per la comissió d’infraccions lleus: 

1r. L’amonestació.

2n. La declaració d’incompliment amb publicitat.

b) Per la comissió d’infraccions greus: 

1r. La suspensió de l’exercici del càrrec entre tres i sis 
mesos.

2n. Una multa d’entre 600 i 6.000 euros.

3r. La reducció de fins al cinquanta per cent o la pèr-
dua de la pensió indemnitzatòria a què puguin tenir 
dret en el moment de cessar en el càrrec.

4t. La inhabilitació per a ocupar un alt càrrec durant 
un període màxim d’un any.

c) Per la comissió d’infraccions molt greus: 

1r. La destitució del càrrec.

2n. Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.

3r. La pèrdua de la pensió indemnitzatòria a què pu-
guin tenir dret en el moment de cessar en el càrrec.

4t. La inhabilitació per a ocupar un alt càrrec durant 
un període d’entre un any i cinc anys.

2. Per a cada supòsit d’infracció es pot imposar una 
o més de les sancions establertes per les lletres cor-
responents de l’apartat 1. Els criteris aplicables per a 
determinar l’abast de la sanció, si escau, són els que 
estableix la legislació de règim jurídic i procediment 
administratiu. També es valora l’existència de perjudi-
cis per a l’interès públic, la repercussió de la conducta 
en els ciutadans i, si escau, els danys econòmics o pa-
trimonials produïts.

3. No són aplicables als alts càrrecs electes les sanci-
ons establertes pels apartats 1r i 4t de les lletres b i c 
de l’apartat 1.

Esmenes presentades

Apartat 1

Lletres b i c 2n

449 Esmena núm. 449
De supressió
GP Socialista (163)

Es suprimeix apartat segon de la lletra b i c de l’apartat 
primer de l’article 81: 

«Article 81. Sancions aplicables als alts càrrecs

[...]

b) Per la comissió d’infraccions greus: 

[...]

2n. Una multa d’entre 600 i 6.000 euros.

[...]

c) Per a les infraccions molt greus: 

[...]

2n. Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.

[...]»

Apartat 3

450 Esmena núm. 450
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (75)

A l’article 81, de tot l’apartat 3

81.3 No són aplicables als alts càrrecs electes les san-
cions establertes pels apartats 1r i 4t de les lletres b i c 
de l’apartat 1

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Article 82. Sancions aplicables al personal al 
servei de les Administracions públiques

1. Les sancions aplicables al personal al servei de les 
Administracions públiques són les que estableix la le-
gislació de la funció pública per als casos d’infracci-
ons molt greus, greus i lleus.

2. Si el supòsit d’infracció pot quedar inclòs en al-
guna de les infraccions disciplinàries establertes per 
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la legislació de la funció pública, s’aplica únicament 
aquest darrer règim sancionador.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 83. Règims especials

1. En el cas d’incompliment de les obligacions a què es 
refereix l’article 55.1.f relatives a la gestió i aplicació 
dels recursos públics, és aplicable la normativa regu-
ladora de la responsabilitat comptable i, si escau, la le-
gislació específica que reguli aquesta matèria.

2. L’incompliment de les normes sobre incompatibili-
tats o declaracions a realitzar per alts càrrecs al servei 
de la Generalitat és sancionat d’acord amb el règim es-
pecial establert per la legislació sobre incompatibili-
tats dels alts càrrecs.

Esmenes presentades

Apartat 2

451 Esmena núm. 451

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (98)

«2. L’incompliment de les normes sobre incompatibi-
litats o declaracions a realitzar per alts càrrecs al ser-
vei de la Generalitat és sancionat d’acord amb el règim 
específic establert per la legislació sobre incompatibi-
litats dels alts càrrecs.»

452 Esmena núm. 452
D’addició
GP de Convergència i Unió (43)

A l’article 83

«Article 83. Règims especials

1. En el cas d’incompliment de les obligacions a què es 
refereix l’article 55.1.f relatives a la gestió i aplicació 
dels recursos públics, és aplicable la normativa regu-
ladora de la responsabilitat comptable i, si escau, la le-
gislació específica que reguli aquesta matèria.

2. L’incompliment de les normes sobre incompatibi-
litats o declaracions a realitzar per alts càrrecs al ser-
vei de la Generalitat és sancionat d’acord amb el règim 
especial establert per la legislació sobre el règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs.»

Títol de l’article

453 Esmena núm. 453
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (97)

«Article 83. Règims específics»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 451, 
452 i 453 (veure predictamen).

Text presentat

Article 84. Sancions aplicables a altres 
persones per incompliment de les obligacions 
establertes per aquesta llei

1. Les infraccions comeses per persones físiques o ju-
rídiques que no tenen la condició d’alts càrrecs o de 
personal al servei de les administracions públiques 
poden ser sancionades amb: 

a) Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.

b) La suspensió o la inhabilitació per a poder contrac-
tar amb l’Administració o ser beneficiari d’ajuts pú-
blics, per un període màxim de sis mesos en el primer 
cas i de cinc anys en el segon.

c) Amb la suspensió per un període màxim d’un any o 
la cancel·lació definitiva de la inscripció en el Registre 
de grups d’interès.

2. En els supòsits establerts per aquest article són apli-
cables els articles 81.2 i 85. La competència per a in-
coar, instruir i resoldre l’expedient sancionador cor-
respon al titular del departament de la Generalitat 
competent en matèria d’Administració pública o, si es-
cau, a l’alcalde o president de l’ens local.

Esmenes presentades

454 Esmena núm. 454
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (99)

«Article 84. Sancions aplicables a altres persones per 
incompliment de les obligacions establertes per aques-
ta llei

1. Les infraccions comeses per persones físiques o jurí-
diques que no tenen la condició d’alts càrrecs o de per-
sonal al servei de les administracions públiques poden 
ser sancionades amb: 

a) Per la comissió d’infraccions lleus: 

1r. L’amonestació.
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2n. La declaració d’incompliment amb publicitat.

b) Per la comissió d’infraccions greus: 

1r. Una multa d’entre 600 i 6.000 euros.

2n. La inhabilitació per ser beneficiari d’ajuts públics 
per un període màxim d’un any en el segon.

3r. La suspensió per un període màxim d’un any de la 
inscripció en el Registre de grups d’interès.

c) Per la comissió d’infraccions molt greus: 

1r. Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.

2n. La suspensió per a poder contractar amb l’Admi-
nistració per un període màxim de sis mesos.

3r. La inhabilitació per ser beneficiari d’ajuts públics 
per un període màxim de cinc anys en el segon.

4rt. La cancel·lació definitiva de la inscripció en el Re-
gistre de grups d’interès.

2. Els criteris aplicables per a determinar l’abast de 
la sanció, si escau, són els que estableix la legislació 
de règim jurídic i procediment administratiu. També es 
valora l’existència de perjudicis per a l’interès públic, 
la repercussió de la conducta en els ciutadans i, si es-
cau, els danys econòmics o patrimonials produïts.

3. La competència per a incoar, instruir i resoldre l’ex-
pedient sancionador correspon al titular del departa-
ment de la Generalitat competent en matèria d’Admi-
nistració pública o, si escau, a l’alcalde o president de 
l’ens local.»

455 Esmena núm. 455
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (30)

«Article 84. Sancions aplicables a altres persones per 
incompliment de les obligacions establertes per aques-
ta llei

1. Les infraccions comeses per persones físiques o ju-
rídiques que no tenen la condició d’alts càrrecs o de 
personal al servei de les administracions públiques 
poden ser sancionades amb: 

a) Una amonestació, en cas d’entitats no lucratives.

b) Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.

c) La suspensió o la inhabilitació per a poder contrac-
tar amb l’Administració o ser beneficiari d’ajuts pú-
blics, per un període màxim de sis mesos en el primer 
cas i de cinc anys en el segon.

d) Amb la suspensió per un període màxim d’un any o 
la cancel·lació definitiva de la inscripció en el Registre 
de grups d’interès.

2. En els supòsits establerts per aquest article són apli-
cables els articles 81.2 i 85. La competència per a in-
coar, instruir i resoldre l’expedient sancionador cor-
respon al titular del departament de la Generalitat 

competent en matèria d’Administració pública o, si es-
cau, a l’alcalde o president de l’ens local.»

456 Esmena núm. 456
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (44)

«Article 84. Sancions aplicables a altres persones per 
incompliment de les obligacions establertes per aques-
ta llei

1. Les infraccions comeses per persones físiques o ju-
rídiques que no tenen la condició d’alts càrrecs o de 
personal al servei de les administracions públiques 
poden ser sancionades amb: 

a) Una amonestació

b) Una declaració d’incompliment amb publicitat

c) Una multa d’entre 600 i 12.000 euros.

d) La suspensió o la inhabilitació per a poder contrac-
tar amb l’Administració o ser beneficiari d’ajuts pú-
blics, per un període màxim de sis mesos en el primer 
cas i de cinc anys en el segon.

e) Amb la suspensió per un període màxim d’un any o 
la cancel·lació definitiva de la inscripció en el Registre 
de grups d’interès.

2. En els supòsits establerts per aquest article són apli-
cables els articles 81.2 i 85. La competència per a in-
coar, instruir i resoldre l’expedient sancionador cor-
respon al titular del departament de la Generalitat 
competent en matèria d’Administració pública o, si es-
cau, a l’alcalde o president de l’ens local.»

Apartat 1

457 Esmena núm. 457
De modificació
GP Socialista (164)

Es modifica l’apartat primer de l’article 84, amb la re-
dacció següent: 

«Article 84. Sancions aplicables a altres persones per 
incompliment de les obligacions establertes per aques-
ta llei

1. Les infraccions comeses per persones físiques o jurí-
diques que no tenen la condició d’alts càrrecs o de per-
sonal al servei de les administracions públiques poden 
ser sancionades amb: 

a) Una amonestació.

b) Una declaració d’incompliment amb publicitat.

c) Una multa d’entre 600 i 12.000 euros.

d) La suspensió o la inhabilitació per a poder contrac-
tar amb l’Administració o ser beneficiari d’ajuts pú-
blics, per un període màxim de sis mesos en el primer 
cas i de cinc anys en el segon.
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e) Amb la suspensió per un període màxim d’un any o 
la cancel·lació definitiva de la inscripció en el Registre 
de grups d’interès.

[...]»

Lletra a

458 Esmena núm. 458
De supressió
GP Socialista (165)

Es suprimeix la lletra a de l’apartat primer de l’Arti-
cle84.

«Article 84. Sancions aplicables a altres persones per 
incompliment de les obligacions establertes per aques-
ta llei

1. Les infraccions comeses per persones físiques o ju-
rídiques que no tenen la condició d’alts càrrecs o de 
personal al servei de les administracions públiques 
poden ser sancionades amb: 

a) Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal entre les esmenes 454, 455, 456, 457 i 458 (veure 
predictamen).

Text presentat

Article 85. Procediment sancionador

1. El procediment sancionador aplicable és el que esta-
bleix la legislació de règim jurídic i procediment apli-
cable a les administracions públiques de Catalunya.

2. El procediment sancionador per les infraccions 
d’aquesta llei es pot iniciar d’acord amb el que esta-
bleix la normativa a què es refereix l’apartat 1.

3. En el cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’inco-
ar el procediment sancionador quan els fets denunciats 
presentin indicis mínimament consistents o creïbles 
d’infracció.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 86. Òrgans competents per a ordenar la 
incoació del procediment sancionador

Són competents per a ordenar la incoació del procedi-
ment sancionador: 

a) El Govern en el cas d’alts càrrecs que tinguin la 
condició de membres del Govern, el secretari del Go-
vern, el portaveu del Govern i els secretaris generals.

b) La persona titular del departament competent en 
matèria d’Administració pública, en el cas d’altres alts 
càrrecs.

c) L’alcalde o el president dels ens locals o el ple, en 
els cas d’alts càrrecs al servei de l’Administració local.

d) Els òrgans competents en matèria de funció públi-
ca en el cas del personal al servei de l’Administració 
pública.

e) El rector en el cas de les universitats públiques.

f) Els titulars o òrgans rectors col·legiats en el cas de 
les institucions i organismes a què es refereix l’arti-
cle 3.5.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 87. Incoació del procediment a 
instància del Síndic de Greuges, la Sindicatura 
de Comptes i el director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya

1. Quan, en l’exercici de les seves funcions, el Sín-
dic de Greuges, la Sindicatura de Comptes o l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya tinguin coneixement de fets 
que poden constituir una infracció molt greu o greu 
de les establertes per aquesta llei, poden instar els òr-
gans competents a què es refereix l’article 86 a incoar 
el procediment sancionador.

2. Si l’òrgan competent decideix no incoar el procedi-
ment, la resolució ha de ser expressa i motivada.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.
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Text presentat

Article 88. Competència per a instruir el 
procediment sancionador

1. La instrucció del procediment sancionador quan el 
responsable sigui un alt càrrec o una de les persones a 
què es refereix l’article 84 correspon a l’òrgan del de-
partament competent en matèria d’Administració pú-
blica que es determini per reglament.

2. Quan el responsable de la infracció sigui personal 
al servei de l’Administració pública, la instrucció del 
procediment correspon als òrgans que determina la le-
gislació de la funció pública.

3. En l’àmbit de l’Administració local, la instrucció 
correspon a l’òrgan que correspongui d’acord amb la 
normativa de règim local.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Article 89. Competència per a resoldre el 
procediment sancionador

1. L’òrgan competent per a resoldre els procediments 
sancionadors que afectin els alts càrrecs a què es refe-
reix l’article 86.a és el Govern.

2. En el cas dels altres alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat, la resolució de l’expedient correspon a un òr-
gan col·legiat integrat per la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’Administració pública, 
un representant de la Comissió Jurídica Assessora i un 
jurista de reconegut prestigi designat pel Parlament de 
Catalunya, no vinculat a cap Administració o institu-
ció pública, llevat de les universitats. Aquest òrgan col-
legiat és designat a l’inici de cada legislatura i exerceix 
les seves funcions durant la legislatura i fins a la nova 
designació.

3. Si el responsable de la infracció és personal al ser-
vei de l’Administració pública, s’aplica el que estableix 
la legislació de la funció pública.

4. La competència per a resoldre el procediment san-
cionador en l’àmbit local correspon al ple quan es trac-
ti d’alts càrrecs i a l’òrgan que correspongui d’acord 
amb la legislació aplicable als ens locals quan es tracti 
de personal al servei de l’Administració local.

5. En el cas dels alts càrrecs a què es refereix l’article 
86.a i dels càrrecs electes locals, la proposta de sanció 
o, si escau, l’arxivament de l’expedient ha de ser infor-
mat prèviament per l’òrgan a què es refereix l’apartat 
2.

6. En el cas de les universitats públiques, l’òrgan com-
petent per a resoldre el procediment sancionador és el 
rector.

7. En el cas de les institucions i organismes a què es 
refereix l’article 3.5, l’òrgan competent per a resoldre 
el procediment sancionador és el seu titular o l’òrgan 
rector col·legiat.

Esmenes presentades

Apartat 2

459 Esmena núm. 459
De supressió 
GP de Convergència i Unió (45)

«Article 89. Competència per a resoldre el procedi-
ment sancionador

1. L’òrgan competent per a resoldre els procediments 
sancionadors que afectin els alts càrrecs a què es refe-
reix l’article 86.a és el Govern.

2. En el cas dels altres alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat, la resolució de l’expedient correspon a un òr-
gan col·legiat integrat per la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’Administració pública, 
un representant de la Comissió Jurídica Assessora i un 
jurista de reconegut prestigi designat pel Parlament de 
Catalunya, no vinculat a cap Administració o institu-
ció pública, llevat de les universitats. Aquest òrgan col-
legiat és designat a l’inici de cada legislatura i exerceix 
les seves funcions durant la legislatura i fins a la nova 
designació.

3. Si el responsable de la infracció és personal al ser-
vei de l’Administració pública, s’aplica el que estableix 
la legislació de la funció pública.

4. La competència per a resoldre el procediment san-
cionador en l’àmbit local correspon al ple quan es trac-
ti d’alts càrrecs i a l’òrgan que correspongui d’acord 
amb la legislació aplicable als ens locals quan es tracti 
de personal al servei de l’Administració local.

5. En el cas dels alts càrrecs a què es refereix l’article 
86.a i dels càrrecs electes locals, la proposta de sanció 
o, si escau, l’arxivament de l’expedient ha de ser infor-
mat prèviament per l’òrgan a què es refereix l’apartat 2.

6. En el cas de les universitats públiques, l’òrgan com-
petent per a resoldre el procediment sancionador és el 
rector.

7. En el cas de les institucions i organismes a què es 
refereix l’article 3.5, l’òrgan competent per a resoldre 
el procediment sancionador és el seu titular o l’òrgan 
rector col·legiat.»
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460 Esmena núm. 460
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (100)

«2. En el cas dels altres alts càrrecs al servei de la 
Generalitat, la resolució de l’expedient correspon a 
un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del 
departament competent en matèria d’Administració 
pública, i dos juristes de reconegut prestigi designats 
pel Parlament de Catalunya, no vinculat a cap Ad-
ministració o institució pública, llevat de les univer-
sitats. Aquest òrgan col·legiat és designat a l’inici de 
cada legislatura i exerceix les seves funcions durant 
la legislatura i fins a la nova designació. Aquest òr-
gan podrà sol·licitar informe a la Comissió Jurídica 
Assessora.

3. Si el responsable [...].»

461 Esmena núm. 461

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (31)

«Article 89. Competència per a resoldre el procedi-
ment sancionador

1. L’òrgan competent per a resoldre els procediments 
sancionadors que afectin els alts càrrecs a què es refe-
reix l’article 86.a és el Govern.

2. En el cas dels altres alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat, la resolució de l’expedient correspon a un òr-
gan col·legiat integrat per la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’Administració pública, 
i dos juristes de reconegut prestigi designats pel Par-
lament de Catalunya, no vinculat a cap Administració 
o institució pública, llevat de les universitats. Aquest 
òrgan col·legiat és designat a l’inici de cada legislatura 
i exerceix les seves funcions durant la legislatura i fins 
a la nova designació.

3. Si el responsable de la infracció és personal al ser-
vei de l’Administració pública, s’aplica el que estableix 
la legislació de la funció pública.

4. La competència per a resoldre el procediment san-
cionador en l’àmbit local correspon al ple quan es trac-
ti d’alts càrrecs i a l’òrgan que correspongui d’acord 
amb la legislació aplicable als ens locals quan es tracti 
de personal al servei de l’Administració local.

5. En el cas dels alts càrrecs a què es refereix l’arti-
cle 86.a i dels càrrecs electes locals, la proposta de 
sanció o, si escau, l’arxivament de l’expedient ha de 
ser informat prèviament per l’òrgan a què es refereix 
l’apartat 2.

6. En el cas de les universitats públiques, l’òrgan com-
petent per a resoldre el procediment sancionador és el 
rector.

7. En el cas de les institucions i organismes a què es 
refereix l’article 3.5, l’òrgan competent per a resoldre 

el procediment sancionador és el seu titular o l’òrgan 
rector col·legiat.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 460 i 
461 (veure predictamen).

Text presentat

Article 90. Prescripció de les infraccions i les 
sancions

La prescripció de les infraccions i de les sancions es 
produeix al cap de tres anys en el cas de les infrac-
cions molt greus, al cap de dos anys en el cas de les 
greus i al cap d’un any en el cas de les lleus.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Títol VIII. De l’avaluació de l’aplicació de la llei

Text presentat

Article 91. Avaluació de la llei

Resten subjectes a avaluació el compliment de les obli-
gacions de transparència establertes pel títol II, els 
deures derivats del Registre de grups d’interès que re-
gula el títol IV, les obligacions i mesures de bon go-
vern i govern obert establertes pels títols V i VI i l’apli-
cació del sistema de garanties establert pel títol VII.

Esmenes presentades

462 Esmena núm. 462
D’addició
GP de Convergència i Unió (46)

«Article 91. Avaluació de la llei

Resten subjectes a avaluació el compliment de les obli-
gacions de transparència establertes pel títol II, les pre-
visions relatives al dret d’accés a la informació pública 
recollides al títol III, els deures derivats del Registre de 
grups d’interès que regula el títol IV, les obligacions i 
mesures de bon govern i govern obert establertes pels 
títols V i VI i l’aplicació del sistema de garanties esta-
blert pel títol VII.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 462 (veu-
re predictamen).

Text presentat

Article 92. Competència per a avaluar

1. L’avaluació del compliment d’aquesta llei, d’acord 
amb el que determina l’article 89, correspon al Síndic 
de Greuges.

2. L’organisme avaluador ha d’establir els indicadors 
objectius que han de servir com a referència per a rea-
litzar la tasca avaluadora.

3. Aquesta avaluació s’entén sens perjudici de l’avalua-
ció interna de l’aplicació de les regles sobre la transpa-
rència a què es refereix l’article 6.3.

Esmenes presentades

463 Esmena núm. 463
De modificació
GP de Convergència i Unió (47)

«Article 92. Competència per a avaluar

1. L’avaluació del compliment d’aquesta llei, d’acord 
amb el que determina l’article 91, correspon al Síndic 
de Greuges.

2. L’organisme avaluador ha d’establir els indicadors 
objectius que han de servir com a referència per a rea-
litzar la tasca avaluadora.

3. Aquesta avaluació s’entén sens perjudici de l’avalua-
ció interna de l’aplicació de les regles sobre la transpa-
rència a què es refereix l’article 6.3.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 463 
(veure predictamen).

Text presentat

Article 93. Informes d’avaluació

1. El Síndic de Greuges ha d’elaborar anualment un in-
forme general d’avaluació de l’aplicació d’aquesta llei, 
que ha de ser lliurat i presentat al Parlament.

2. També pot elaborar informes específics d’avalua-
ció amb relació als organismes i entitats inclosos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei o en àmbits materials 

concrets. Els informes específics han de ser lliurats al 
Parlament i en la seva elaboració s’ha de donar audi-
ència a l’organisme o entitat afectat perquè pugui pre-
sentar-hi al·legacions, les quals han d’incorporar-se a 
l’informe.

3. Les autoritats i el personal al servei de les admi-
nistracions, les entitats i els organismes compresos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei tenen el deure de col-
laborar amb el Síndic de Greuges per a l’elaboració 
dels informes d’avaluació.

4. L’elaboració dels informes d’avaluació s’ha de rea-
litzar, si escau, d’acord amb les directrius o el pla de 
treball que determini el Parlament.

Esmenes presentades

Apartat 1

464 Esmena núm. 464
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (101)

«1.El Síndic de Greuges ha d’elaborar anualment un 
informe general d’avaluació de l’aplicació d’aquesta 
Llei, que ha de ser lliurat i presentat al Parlament.

En l’Informe s’avaluarà de forma específica l’aplicació 
del règim sancionador previst en el Capítol II del Títol 
VII de la Llei.

2. També pot elaborar [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio-
nal amb l’esmena 464 (veure predictamen).

Addició de nous títols

465 Esmena núm. 465
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (102)

«Títol IX. De la implementació efectiva de la llei

Article 94.

1. L’Administració de la Generalitat establirà un pro-
grama de suport a les entitats locals, especialment a 
aquelles que disposin de menys recursos i capacitat 
tècnica i operativa, per la implementació d’aquesta 
Llei. Aquest programa ha d’incloure, entre d’altres, su-
port econòmic i financer, que es consignarà anualment 
en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i 
assessorament tecnològic i jurídic.
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L’Administració de la Generalitat podrà subscriure 
convenis de col·laboració amb les entitats locals d’àm-
bit supralocal i amb les associacions representatives 
dels municipis per assolir la implementació de la Llei 
en els ens locals.

2. L’Administració de la Generalitat assessorarà jurí-
dica i tecnològicament a aquelles entitats que per la 
percepció de fons públics o especial rellevància la Llei 
els estableix unes obligacions específiques de trans-
parència. En aquest sentit, la Generalitat facilitarà a 
aquestes entitats protocols pel compliment d’aquestes 
obligacions.

En les convocatòries de subvencions o en els convenis 
subscrits es podrà contemplar un recolzament especí-
fic, econòmic o tècnic, per a la realització de les es-
mentades obligacions.

3. L’Administració de la Generalitat assessorarà jurí-
dica i tecnològicament a la resta d’institucions i enti-
tats obligades per aquesta Llei.

4. El compliment de les obligacions d’aquesta Llei 
per les entitats sense afany de lucre, que tinguin 
per objecte exclusivament finalitats d’interès social 
o cultural i el seu pressupost anual sigui inferior a 
50.000 euros, es podrà realitzar mitjançant els mit-
jans electrònics de l’Administració Pública de la que 
derivi la majoria de les ajudes o subvencions públi-
ques percebudes.» 

466 Esmena núm. 466
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (103)

«Article 95

La Generalitat aprovarà un pla estratègic per la im-
plementació d’aquesta llei i avaluarà anualment el 
seu grau de compliment. S’especificarà el calendari i 
el pressupost que s’imputa a cada objectiu a complir. 
Tant el pla com l’avaluació del seu grau de compliment 
es publicarà en el Portal de la Transparència.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 465 i 
466 (veure predictamen).

Disposicions addicionals

Text presentat

Primera. Regulacions especials del dret d’accés 
a la informació pública

1. L’accés als documents dels procediments adminis-
tratius en curs per part dels que tenen la condició d’in-

teressats es regeix pel que determina la legislació so-
bre règim jurídic i procediment administratiu.

2. L’accés a la informació pública en les matèries que 
tenen establert un règim d’accés especial es regula per 
la seva normativa específica, i per aquesta llei amb ca-
ràcter supletori.

Esmenes presentades

467 Esmena núm. 467
D’addició
GP de Convergència i Unió (48)

«Disposició addicional primera. Regulacions especi-
als del dret d’accés a la informació pública

1. L’accés als documents dels procediments adminis-
tratius en curs per part dels que tenen la condició d’in-
teressats es regeix pel que determina la legislació so-
bre règim jurídic i procediment administratiu.

2. L’accés a la informació pública en les matèries que 
tenen establert un règim d’accés especial es regula per 
la seva normativa específica, i per aquesta llei amb ca-
ràcter supletori.

3. La determinació del règim general d’accés a la docu-
mentació pública es regeix per les taules d’accés i ava-
luació documental que estableix la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental d’acord amb el 
que estableix l’article 34.4 de la Llei 10/2001, de 13 de 
juliol, d’arxius i documents. Les disposicions de les tau-
les d’accés i avaluació documental han de ser observa-
des en les resolucions dels òrgans de les administraci-
ons responsables d’atendre les sol·licituds d’accés i en 
les resolucions de les reclamacions de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.»

Addició de nous apartats

468 Esmena núm. 468
D’addició
GP de Ciutadans (42)

Disposició addicional Primera. Regulacions especials 
del dret d’accés a la informació pública

1. L’accés als documents dels procediments adminis-
tratius en curs per part dels que tenen la condició d’in-
teressats es regeix pel que determina la legislació so-
bre règim jurídic i procediment administratiu.

2. L’accés a la informació pública en les matèries que 
tenen establert un règim d’accés especial es regula per 
la seva normativa específica, i per aquesta llei amb ca-
ràcter supletori.

3. La determinació del règim general d’accés a la do-
cumentació pública es regeix per les taules d’accés i 
avaluació documental que estableix la Comissió Na-
cional d’Accés, Avaluació i Tria Documental d’acord 
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amb el que estableix l’article 34.4 de la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents. Les disposicions 
de les taules d’accés i avaluació documental han de ser 
observades en les resolucions dels òrgans de les admi-
nistracions responsables d’atendre les sol·licituds d’ac-
cés i en les resolucions de les reclamacions de la Co-
missió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Segona. Pla de formació

L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar i apro-
var, en el termini de sis mesos des de la publicació 
d’aquesta llei, un programa específic de formació per 
als alts càrrecs i els altres servidors públics i les altres 
persones obligades per aquesta llei, amb relació als 
drets i les obligacions que estableix aquesta llei. L’ela-
boració d’aquest programa s’ha de fer en col·laboració 
amb les entitats associatives dels ens locals de Cata-
lunya.

Esmenes presentades

469 Esmena núm. 469
D’addició
GP Socialista (166)

S’addiciona un incís a la disposició addicional segona, 
amb la redacció següent: 

«Segona. Pla de formació

L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar i apro-
var, en el termini de sis mesos des de la publicació 
d’aquesta llei, un programa específic de formació per 
als alts càrrecs i els altres servidors públics i les altres 
persones obligades per aquesta llei, amb relació als 
drets i les obligacions que estableix aquesta llei. L’ela-
boració d’aquest programa s’ha de fer en col·laboració 
amb les entitats associatives dels ens locals de Catalu-
nya. El programa específic per a les entitats no lucra-
tives s’haurà de fer en col·laboració amb les entitats 
de segon i tercer nivell més representatives del sector.»

470 Esmena núm. 470
D’addició
GP de Convergència i Unió (49)

«Disposició addicional Segona. Pla de Formació

L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar i apro-
var, en el termini de sis mesos des de la publicació 
d’aquesta llei, un programa específic de formació per 
als alts càrrecs i els altres servidors públics i les altres 
persones obligades per aquesta llei, amb relació als 
drets i les obligacions que estableix aquesta llei. L’ela-
boració d’aquest programa s’ha de fer en col·laboració 
amb les entitats associatives dels ens locals de Catalu-
nya. El programa específic per a les entitats no lucra-
tives s’haurà de fer en col·laboració amb les entitats 
de segon i tercer nivell més representatives del sector.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 469, 470 i 473 (veure predic-
tamen).

Text presentat

Tercera. Portal de la Transparència

El Portal de la Transparència, a què fa referència l’arti-
cle 5.4, ha d’entrar en funcionament i estar en condici-
ons de plena operativitat en el moment de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.

Text presentat

Quarta. Adaptacions organitzatives i de 
funcionament

Les administracions, les institucions, les entitats i els 
organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei han de promoure i realitzar les adaptacions orga-
nitzatives, procedimentals i de règim intern que siguin 
necessàries per a ajustar la seva activitat i complir el 
que estableix aquesta llei, abans de la seva entrada en 
vigor.



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 123

Esmenes presentades

471 Esmena núm. 471

D’addició
GP Socialista (167)

S’addiciona un incís a la disposició addicional quarta, 
amb la redacció següent: 

«Quarta. Adaptacions organitzatives i de funciona-
ment

Les administracions, les institucions, les entitats i els 
organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei han de promoure i realitzar les adaptacions orga-
nitzatives, procedimentals i de règim intern que siguin 
necessàries per a ajustar la seva activitat i complir el 
que estableix aquesta llei, abans de la seva entrada en 
vigor.

En relació a les entitats no lucratives, el règim sancio-
nador entrarà en vigor als tres anys de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei.»

472 Esmena núm. 472
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (79)

A la disposició addicional quarta.

D’un nou paràgraf, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«D’acord amb el que es preveu a l’article 19.3 i a l’ar-
ticle 7.1 de la Llei 10/2001, d’arxius i documents, que 
els organismes públics han de disposar d’un sistema 
de gestió de documents s’insta al conjunt dels ens i or-
ganismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei 
que en un termini d’un any de l’entrada en vigor de la 
Llei hagin establert el seu sistema de gestió de docu-
ments.»

473 Esmena núm. 473
D’addició
GP de Ciutadans (43)

Disposició addicional Quarta. Adaptacions organitza-
tives i de funcionament

Les administracions, les institucions, les entitats i els 
organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei han de promoure i realitzar les adaptacions orga-
nitzatives, procedimentals i de règim intern que siguin 
necessàries per a ajustar la seva activitat i complir el 
que estableix aquesta llei, abans de la seva entrada en 
vigor. El programa específic per a les entitats no lucra-
tives s’haurà de fer en col·laboració amb les entitats de 
segon i tercer nivell més representatives del sector.

En el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei els ens abans esmentats han d’haver establert el 
sistema de gestió de documents, previst a l’article 4.2 
d’aquesta llei, d’acord amb el que disposa el Títol II 

capítol I de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i 
documents.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Text presentat

Cinquena. Ampliació de les obligacions 
de transparència i bon govern a altres 
institucions no administratives

Sens perjudici del que estableix l’article 3.5, les insti-
tucions i els organismes que hi queden compresos han 
de complir com a mínim, per mitjà dels seus propis 
instruments de publicitat i de manera adaptada a la se-
va pròpia naturalesa institucional, les obligacions de 
transparència a què es refereixen els articles 9.1.a, b, c, 
d, e i f, 9.2, 11, 13 i 14, 16 i 17. També els és aplicable el 
que estableixen els articles 55, 56 i 57 en el seu àmbit 
institucional. En el cas de l’apartat 3 de l’article 55, les 
institucions i els organismes han d’elaborar i aprovar 
els seus propis codis ètics i de bona conducta.

Esmenes presentades

474 Esmena núm. 474
De supressió
GP Socialista (168)

Es modifica el títol de la disposició addicional cinque-
na, amb la redacció següent: 

«Cinquena. Ampliació de les obligacions de transpa-
rència i bon govern a altres institucions no adminis-
tratives»

[...]»

475 Esmena núm. 475
De supressió
GP de Convergència i Unió (50)

«Cinquena. Ampliació de les obligacions de transpa-
rència i bon govern a altres institucions no adminis-
tratives.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana la supressió d’aquesta disposi-
ció addicional en coherència amb la nova redacció do-
nada a l’article 3.
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Text presentat

Sisena. Règim especial del Parlament de 
Catalunya

1. D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, 
el Parlament de Catalunya ha de promoure les modi-
ficacions necessàries en el Reglament del Parlament i 
en les seves normes de règim i govern interiors per tal 
de donar compliment als requeriments que estableix 
aquesta llei. Amb aquesta finalitat, ha de: 

a) Actualitzar i ampliar els procediments de participa-
ció dels ciutadans en el procés d’elaboració de les lleis, 
especialment amb la utilització de mitjans electrònics, 
d’acord amb el que estableix l’article 29.4 de l’Estatut.

b) Establir i regular el seu propi portal de transparència.

c) Facilitar l’accés a la documentació i la informació 
parlamentàries.

d) Facilitar informació relativa al compliment de les 
obligacions dels càrrecs electes i dels alts càrrecs en 
matèria d’incompatibilitats, declaracions d’activitats i 
béns i altres deures i obligacions relatives al seu estatut.

e) Facilitar l’accés públic als currículums de les perso-
nes proposades per a ocupar càrrecs públics el nome-
nament del qual és competència del Parlament.

f) Definir i desenvolupar les regles de bon govern i go-
vern obert en l’àmbit parlamentari.

g) Crear el seu propi registre de grups d’interès.

h) Establir el seu propi sistema de garanties per a as-
segurar el compliment de les obligacions derivades de 
les lletres anteriors, que ha d’incloure, en tot cas, la 
creació d’un òrgan de reclamació inspirat en els prin-
cipis que estableix el capítol IV del títol III.

2. La regulació que estableixi el Parlament ha d’esta-
blir les adaptacions necessàries derivades de la natura-
lesa institucional del Parlament, que en cap cas poden 
suposar un règim de garantia inferior al que preveu 
aquesta llei.

3. El Parlament de Catalunya també ha d’establir un 
procediment per a consolidar les lleis que siguin ob-
jecte de modificacions parcials amb la finalitat de sim-
plificar l’ordenament, millorar-ne la qualitat i contri-
buir a la major seguretat jurídica. El procediment de 
consolidació ha de donar lloc a textos amb valor jurí-
dic que substitueixin i deroguin les lleis objecte de la 
consolidació.

4. El Parlament ha de complir el que estableix aquesta 
disposició dins el termini d’un any.

Esmenes presentades

476 Esmena núm. 476
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (51)

«Sisena. Règim especial del Parlament de Catalunya

1. D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, 
el Parlament de Catalunya ha de realitzar les modifi-
cacions necessàries en el Reglament del Parlament i 
en les seves normes de règim i govern interiors per tal 
de donar compliment als requeriments que estableix 
aquesta llei. Amb aquesta finalitat, ha de: 

a) Actualitzar i ampliar els procediments de participa-
ció dels ciutadans en el procés d’elaboració de les lleis, 
especialment amb la utilització de mitjans electrònics, 
d’acord amb el que estableix l’article 29.4 de l’Estatut.

b) Establir i regular el seu propi portal de transparència.

c) Facilitar l’accés a la documentació i la informació 
parlamentàries.

d) Facilitar informació relativa al compliment de les 
obligacions dels càrrecs electes i dels alts càrrecs en 
matèria d’incompatibilitats, declaracions d’activitats i 
béns i altres deures i obligacions relatives al seu estatut.

e) Facilitar l’accés públic als currículums de les perso-
nes proposades per a ocupar càrrecs públics el nome-
nament del qual és competència del Parlament.

f) Definir i desenvolupar les regles de bon govern i go-
vern obert en l’àmbit parlamentari.

g) Crear el seu propi registre de grups d’interès.

h) Establir el seu propi sistema de garanties per a as-
segurar el compliment de les obligacions derivades de 
les lletres anteriors, que ha d’incloure, en tot cas, la 
creació d’un òrgan de reclamació inspirat en els prin-
cipis que estableix el capítol IV del títol III.

2. La regulació que estableixi el Parlament ha d’esta-
blir les adaptacions necessàries derivades de la natura-
lesa institucional del Parlament, que en cap cas poden 
suposar un règim de garantia inferior al que preveu 
aquesta llei.

3. El Parlament de Catalunya també ha d’establir un 
procediment per a consolidar les lleis que siguin ob-
jecte de modificacions parcials amb la finalitat de sim-
plificar l’ordenament, millorar-ne la qualitat i contri-
buir a la major seguretat jurídica. El procediment de 
consolidació ha de donar lloc a textos amb valor jurí-
dic que substitueixin i deroguin les lleis objecte de la 
consolidació.

4. El Parlament ha de complir el que estableix aquesta 
disposició dins el termini d’un any.»
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477 Esmena núm. 477
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (32)

«Sisena. Règim especial del Parlament de Catalunya

1. D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, 
el Parlament de Catalunya ha de promoure les modi-
ficacions necessàries en el Reglament del Parlament i 
en les seves normes de règim i govern interiors per tal 
de donar compliment als requeriments que estableixen 
les disposicions d’aquesta llei. A més, ha de: 

a) Actualitzar i ampliar els procediments de participa-
ció dels ciutadans en el procés d’elaboració de les lleis, 
especialment amb la utilització de mitjans electrònics, 
d’acord amb el que estableix l’article 29.4 de l’Estatut.

b) Establir i regular el seu propi portal de transparència.

c) Facilitar l’accés a la documentació i la informació 
parlamentàries.

d) Facilitar informació relativa al compliment de les 
obligacions i retribucions dels càrrecs electes i dels 
alts càrrecs en matèria d’incompatibilitats, declaraci-
ons d’activitats i béns i altres deures i obligacions rela-
tives al seu estatut.

e) Facilitar l’accés públic als currículums de les perso-
nes proposades per a ocupar càrrecs públics el nome-
nament del qual és competència del Parlament.

f) Definir i desenvolupar les regles de bon govern i go-
vern obert en l’àmbit parlamentari.

g) Crear el seu propi registre de grups d’interès.

h) Establir el seu propi sistema de garanties per a as-
segurar el compliment de les obligacions derivades de 
les lletres anteriors, que ha d’incloure, en tot cas, la 
creació d’un òrgan de reclamació inspirat en els prin-
cipis que estableix el capítol IV del títol III.

2. La regulació que estableixi el Parlament ha d’esta-
blir les adaptacions necessàries derivades de la natura-
lesa institucional del Parlament, que en cap cas poden 
suposar un règim de garantia inferior al que preveu 
aquesta llei.

3. El Parlament de Catalunya també ha d’establir un 
procediment per a consolidar les lleis que siguin ob-
jecte de modificacions parcials amb la finalitat de sim-
plificar l’ordenament, millorar-ne la qualitat i contri-
buir a la major seguretat jurídica. El procediment de 
consolidació ha de donar lloc a textos amb valor jurí-
dic que substitueixin i deroguin les lleis objecte de la 
consolidació.

4. El Parlament ha de complir el que estableix aquesta 
disposició dins el termini d’un any.»

Apartat 1

478 Esmena núm. 478
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (104)

«1. D’acord amb el principi d’autonomia parlamentà-
ria, el Parlament de Catalunya ha de realitzar les mo-
dificacions necessàries [...].»

479 Esmena núm. 479
De modificació
GP Socialista (169)

Es modifica l’apartat primer de la disposició addicio-
nal sisena, amb el redactat següent: 

«Sisena. Règim especial del Parlament de Catalunya

1. D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, 
el Parlament de Catalunya ha de promoure realitzar les 
modificacions necessàries en el Reglament del Parla-
ment i en les seves normes de règim i govern interiors 
per tal de donar compliment als requeriments que es-
tableix aquesta llei. Amb aquesta finalitat, ha de:»

Lletra h

480 Esmena núm. 480
De supressió
GP Socialista (170)

Es suprimeix la lletra h de l’apartat primer de la dispo-
sició addicional sisena: 

«Sisena. Règim especial del Parlament de Catalunya

1. D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, 
el Parlament de Catalunya ha de promoure les modi-
ficacions necessàries en el Reglament del Parlament i 
en les seves normes de règim i govern interiors per tal 
de donar compliment als requeriments que estableix 
aquesta llei. Amb aquesta finalitat, ha de: 

[...]

h) Establir el seu propi sistema de garanties per a asse-
gurar el compliment de les obligacions derivades de les 
lletres anteriors, que ha d’incloure, en tot cas, la creació 
d’un òrgan de reclamació inspirat en els principis que 
estableix el capítol IV del títol III.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 476, 
478 i 479 (veure predictamen).
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Addició de noves disposicions addicionals

481 Esmena núm. 481

D’addició
GP Socialista (171)

S’addiciona una nova disposició addicional sisena bis, 
amb la redacció següent: 

«Disposició addicional sisena bis. Coordinació entre 
la comissió de garantia del dret d’accés a la informa-
ció pública i l’autoritat catalana de protecció de dades

La Comissió de Garantia del dret d’accés a la infor-
mació pública i l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades han d’adoptar les mesures de coordinació ne-
cessàries per garantir una aplicació homogènia, en els 
seus respectius àmbits d’actuació, dels principis i re-
gles sobre la protecció de dades personals. A aquest 
efecte podran establir conjuntament criteris i regles 
d’aplicació amb relació al que preveuen els articles 23 
i 24 d’aquesta llei.»

482 Esmena núm. 482
D’addició
GP Socialista (172)

S’addiciona una nova disposició addicional sisena ter, 
amb la redacció següent: 

«Disposició addicional sisena ter. Dret d’accés a les 
institucions públiques

1. Les persones degudament acreditades e inscrites en 
el Registre tindran accés a una targeta de visita perma-
nent que els permetrà accedir a les zones públiques i 
comuns del Parlament de Catalunya i a les dependèn-
cies de organismes públics de la Generalitat de Cata-
lunya i Ajuntaments on normalment desenvolupin les 
seves tasques. L’accés a les zones on estan situades els 
despatxos dels diputats requerirà prèvia autorització o 
invitació del parlamentari.

2. La infracció de qualsevol dels Articles 50 i 51 re-
latius a les obligacions dels declarants i contingut del 
Codi de Conducta, suposarà la retirada de la targeta 
d’accés pel temps que decideixi l’òrgan de govern de la 
institució en qüestió.»

483 Esmena núm. 483
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (80)

D’una nova disposició addicional setena

«Setena. Desplegament de la llei en ajuntaments petits

L’Administració de la Generalitat establirà un protocol 
d’ajuda tècnica, de funcionament, de recursos humans 
i de recursos econòmics, si s’escau, per als ajunta-
ments amb una població inferior a les 10.000 persones 
amb l’objectiu de garantir el desplegament d’aquesta 
Llei en els terminis fixats.»

484 Esmena núm. 484
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (105)

«Setena. Coordinació entre la comissió de garantia del 
dret d’accés a la informació pública, l’Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades i la Comissió d’Accés, Ava-
luació i Tria Documental

La Comissió de Garantia del dret d’accés a la infor-
mació pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades i la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Docu-
mental han d’adoptar les mesures de coordinació ne-
cessàries per garantir una aplicació homogènia, en els 
seus respectius àmbits d’actuació, dels principis i re-
gles sobre la protecció de dades personals i accés a 
la informació, constituint-se una comissió paritària. 
A aquest efecte podran establir conjuntament criteris i 
regles d’aplicació amb relació al que preveuen els arti-
cles 23 i 24 d’aquesta llei.»

485 Esmena núm. 485
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (106)

«Vuitena. El Govern, en el termini màxim de dos anys, 
impulsarà les mesures legislatives i reglamentàries 
necessàries per garantir d’una adequada protecció a 
aquells treballadors públics que posin en coneixement 
dels seus superiors, dels organismes de control o de les 
autoritats judicials irregularitats administratives o in-
compliments legals.»

486 Esmena núm. 486
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (107)

«Novena. La Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques de la Generalitat de Catalunya, en el termini 
de tres mesos, identificarà les obligacions de publici-
tat activa d’aquesta llei que les fundacions i les asso-
ciacions ja esta donant compliment en virtut de la se-
va legislació específica i que ja lliura a la Generalitat, 
formalitzant-se mitjançant una resolució del Conseller 
de Justícia. La Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques incorporarà aquesta informació en el Por-
tal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya 
i, en aquest sentit, les fundacions i associacions només 
tindran l’obligació de fer constar que aquesta informa-
ció és pot consultar en el referit Portal de la Transpa-
rència.»

487 Esmena núm. 487
D’addició d’una nova Disposició addicional 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (33)

«Setena. Els ens locals informaran de les licitacions 
que realitzin, a través de la plataforma de serveis de 
contractació pública i registre de contractes.»
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488 Esmena núm. 488
D’addició
GP de Convergència i Unió (52)

«Disposició addicional. Transparència en l’activitat 
contractual

Als efectes de facilitar la consulta a la informació so-
bre la contractació pública, les Administracions locals 
catalanes informaran al Registre Públic de Contrac-
tes de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya, pel que fa als contractes formalitzats i 
als que estan en licitació o altres fases contractuals, 
respectivament. El Portal de Transparència de la Ge-
neralitat facilitarà la consulta directa i dinàmica dels 
esmentats Registre i Plataforma.»

489 Esmena núm. 489
D’addició
GP de Convergència i Unió (53)

«Disposició addicional. Transparència en els convenis

La Generalitat i les administracions locals catalanes 
informaran al Registre de Convenis de la Generalitat 
tots els convenis que subscriguin amb persones públi-
ques i privades. El portal de transparència facilitarà la 
consulta directa i dinàmica d’aquest Registre.»

490 Esmena núm. 490
D’addició
GP de Convergència i Unió (54)

«Disposició addicional. Coordinació entre la comissió 
de garantia del dret a la informació i l’autoritat catala-
na de protecció de dades

La Comissió de Garantia del dret d’accés a la infor-
mació pública i l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades han d’adoptar les mesures de coordinació ne-
cessàries per garantir una aplicació homogènia, en els 
seus respectius àmbits d’actuació, dels principis i re-
gles sobre la protecció de dades personals. A aquest 
efecte podran establir conjuntament criteris i regles 
d’aplicació amb relació al que preveuen els articles 23 
i 24 d’aquesta llei.»

491 Esmena núm. 491

D’addició
GP de Ciutadans (44)

Disposició addicional setena

La Comissió de garantia del dret d’accés a la infor-
mació pública i l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades han d’adoptar conjuntament els criteris d’apli-
cació, en el seu àmbit d’actuació, de les regles contin-
gudes als articles 23 i 24 d’aquesta Llei.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 481, 484, 490 i 491 d’addició 
d’una nova disposició addicional (veure predictamen).

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 486 d’ad-
dició d’una nova disposició addicional (veure predic-
tamen).

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 488 d’ad-
dició d’una nova disposició addicional (veure predic-
tamen).

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 489 d’ad-
dició d’una nova disposició addicional (veure predic-
tamen).

Addició de noves disposicions transitòries

492 Esmena núm. 492
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (108)

«Única. En l’acord del Parlament pel qual es nome-
ni per primera vegada els membres de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública es 
fixarà la seva retribucions fins que s’aprovi la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 492 (veu-
re predictamen).

Disposició derogatòria

Text presentat

Única. Derogació de normes per oposició amb 
aquesta llei

1. Es deroguen els articles 27 i 28 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i els articles 
34, 35 i 36 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius 
i documents.

2. També queden derogades les disposicions de rang 
igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta 
llei.
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Esmenes presentades

493 Esmena núm. 493
De modificació
GP Socialista (173)

Es modifica l’apartat primer de la disposició deroga-
tòria única

«Disposició derogatòria 

Única. Derogació de normes per oposició amb aques-
ta llei

1. Es deroguen els articles 27 i 28 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i els articles 
34.3, 34.4, 34.5, 35.3, 35.4 19.2.a), 34.1, 34.2, 35.1, i 
35.2 i 36 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius 
i documents.

[...]»

494 Esmena núm. 494
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (81)

D’un nou apartat 3, a la disposició derogatòria única

«3. No derogació dels articles 34.3, 34.4, 34.5, 35.3, 
35.4 i 36 de la Llei 10/2001, d’arxius i documents.» 

495 Esmena núm. 495
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (109)

«1. Es deroguen els articles 27 i 28 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i els articles 
34, llevat el paràgraf cinquè, 35, llevat el paràgraf 
quart, i 36.2 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’ar-
xius i documents.

2. També queden derogades les disposicions de rang 
igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta 
llei.»

496 Esmena núm. 496
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (34)

«Única. Derogació de normes per oposició amb aques-
ta llei

1. Es deroguen els articles 27 i 28 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i l’article 
19.2.a.2 i 3 de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius 
i documents.

2. També queden derogades les disposicions de rang 
igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta 
llei.»

497 Esmena núm. 497
De modificació
GP de Convergència i Unió (55)

«Disposició Derogatòria Única. Derogació de normes 
per oposició amb aquesta llei.

1. Es deroguen els articles 27 i 28 de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya, i els articles 
19.2.a segona i tercera i 35.1 i de la Llei 10/2001, del 
13 de juliol, d’arxius i documents.

2. També queden derogades les disposicions de rang 
igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta 
llei.» 

498 Esmena núm. 498
De modificació 
GP de Ciutadans (45)

Disposició Derogatòria Única. Derogació de normes 
per oposició amb aquesta llei

1. Es deroguen els articles 27 i 28 de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les ad-
ministracions públiques de Catalunya, i els articles 
19.2.a segona i tercera i 35.1 i de la Llei 10/2001, del 
13 de juliol, d’arxius i documents.

2. També queden derogades les disposicions de rang 
igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta 
llei.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Disposicions finals

Text presentat

Primera. Naturalesa de la Llei

1. Aquesta llei té la condició de norma reguladora dels 
drets, les obligacions i les garanties bàsiques en les 
matèries que regula, que són aplicables amb caràcter 
general a l’actuació i el funcionament de l’Administra-
ció pública.

2. Les lleis sectorials s’han d’interpretar sempre d’acord 
amb el que estableix aquesta llei, i les excepcions que 
puguin establir respecte del règim general, quan s’es-
caigui, han de ser explícites i respondre sempre a una 
causa que ho justifiqui.

Esmenes presentades

No hi ha cap esmena presentada.
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Text presentat

Segona. Desplegament i aplicació de la Llei

1. S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions 
necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei, sens 
perjudici del que estableixen els apartats següents.

2. Els ens locals de Catalunya han d’adoptar les mesu-
res normatives i executives necessàries per a desenvo-
lupar aquesta llei d’acord amb el principi d’autonomia 
organitzativa.

3. Les universitats públiques i les institucions i els or-
ganismes a què es refereix l’article 3.5 han d’adoptar 
les mesures organitzatives i de funcionament neces-
sàries per a aplicar aquesta llei, en els àmbits en què 
els afecta d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional quarta, sens perjudici del que estableix la 
disposició addicional vuitena per al Parlament de Ca-
talunya.

Esmenes presentades

Addició de nous apartats

499 Esmena núm. 499
D’addició
GP Socialista (174)

S’addiciona un apartat tercer bis a la disposició final 
segona, amb la redacció següent: 

«Disposició final segona. Desplegament i aplicació de 
la Llei

[...]

3 bis. En el termini de tres mesos, des de l’aprovació 
d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar un projecte de 
llei de modificació de la Llei 13/2005, de 27 de desem-
bre del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat.»

500 Esmena núm. 500
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (110)

«[...] Parlament de Catalunya.

4. El Govern en el termini de sis mesos haurà d’apro-
var el reglament a què fa referencia l’article 41 de la 
Llei envers l’organització i funcionament de la Comis-
sió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pú-
blica. En tant no estigui aprovat el reglament, s’apli-
carà la normativa general sobre els òrgans col·legiats 
vigent a Catalunya.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 500 
(veure predictamen).

Text presentat

Tercera. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor al cap d’un any d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, llevat dels títols V i VI, que entren en vigor 
l’endemà d’haver estat publicada.

2. Tanmateix, els terminis expressament establerts per 
aquesta llei per a realitzar actes d’aplicació o desenvo-
lupament concret es compten sempre a partir de l’en-
demà de la publicació de la Llei.

Esmenes presentades

Apartat 1

501 Esmena núm. 501

De modificació
GP Socialista (175)

Es modifica l’apartat primer de la disposició final ter-
cera, amb la redacció següent: 

«Disposició final tercera. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor als tres mesos de la se-
va publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. al cap d’un any d’haver estat publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat 
dels títols V i VI, que entren en vigor l’endemà d’haver 
estat publicada.

[...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana una transacció amb l’esmena 
501 (veure predictamen).

Text presentat

Exposició de motius

1. Les administracions públiques i les institucions i els 
organismes públics en general tenen atribuïts funci-
ons, activitats i serveis per a complir finalitats d’inte-
rès públic en benefici del conjunt dels ciutadans.

En un context d’estat democràtic i de dret, tots els po-
ders públics tenen la legitimitat que els dóna la parti-
cipació ciutadana en la seva configuració (de manera 
directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte 
a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabi-
litat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos pú-
blics que s’han posat al seu abast.

Les exigències de l’actuació de les administracions 
amb ple sotmetiment a la llei han estat especial ob-
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jecte d’atenció per part del legislador des de fa anys, 
per tal de garantir el compliment del principi de le-
galitat i la possibilitat que els ciutadans disposin de 
mecanismes de protecció per a la tutela dels drets 
i interessos. La lluita contra les immunitats del po-
der ha estat especialment eficaç en aquest àmbit amb 
l’adopció de mesures legislatives que permeten con-
trolar la subjecció a la llei i al dret de l’activitat ad-
ministrativa.

Tanmateix, aquesta constatació no és possible fer-la 
sobre altres aspectes essencials de l’organització i el 
funcionament de l’Administració pública, que incidei-
xen directament sobre la seva qualitat democràtica en 
tant que afecten el coneixement per part de la ciutada-
nia de les dades i de la informació de què disposen les 
administracions i els poders públics, que són determi-
nants per a la seva presa de decisions i que els ciuta-
dans també han de conèixer per tal de poder avaluar 
les actuacions públiques i garantir un exercici del po-
der públic responsable.

Des d’aquesta perspectiva, adquireixen especial relle-
vància principis com són el de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, com a principis 
bàsics que permeten mesurar la qualitat democràtica 
del funcionament de les administracions públiques. I 
també la té el de govern obert, com a concepte que 
permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics 
per a configurar un sistema de relacions entre les ad-
ministracions i la ciutadania més interactiu i més par-
ticipatiu.

Aquests principis no han estat objecte fins ara d’un 
tractament legal clar i definit que comporti la seva 
traducció en drets i obligacions jurídiques. Per aques-
ta raó, era necessari que el Parlament assumís aquest 
repte per tal de donar resposta a una demanda social 
que cada cop exigeix una major transparència sobre 
el funcionament de les administracions i els processos 
de presa de decisió, incloent-hi el reconeixement d’un 
dret ampli d’accés a la informació pública, així com 
una major participació en la presa de decisions.

Aquesta llei vol donar compliment a aquesta deman-
da social mitjançant la concreció i el desenvolupament 
d’aquests principis, amb voluntat d’estendre el seu àm-
bit d’aplicació a tots els organismes públics de Cata-
lunya, tinguin o no caràcter administratiu. Al mateix 
temps, l’establiment d’uns drets i unes obligacions ju-
rídiques correlatives obliga també a la seva protecció 
amb uns mecanismes de garantia que la mateixa llei 
estableix, per tal que no quedin com a mers principis 
programàtics.

2. La llei té com a principal àmbit subjectiu d’aplicació 
les administracions públiques de Catalunya, noció que 
inclou l’Administració de la Generalitat i els ens lo-
cals, així com tots els organismes i entitats de natura-
lesa administrativa dependents o vinculats a aquestes 
administracions.

Tanmateix, atesa la diversitat de les organitzacions ad-
ministratives i el fet cada cop més estès que activitats 
públiques o d’interès públic siguin desenvolupades per 
agents privats, la llei també amplia el seu àmbit apli-
catiu a les persones privades que exerceixen aquestes 
activitats, sens perjudici que en aquests casos el com-
pliment de les obligacions de transparència i informa-
ció es faci efectiu per mitjà de les administracions pú-
bliques responsables del servei o de tutelar-lo. També, 
des de la perspectiva privada, la llei regula el Registre 
de grups d’interès amb la finalitat que els ciutadans 
puguin identificar les persones que actuen com a tals 
i conèixer les relacions que tenen amb l’Administració 
en defensa d’interessos concrets, així com les regles 
ètiques a les quals han d’ajustar el seu capteniment.

Finalment, cal destacar que la llei desplega també els 
seus efectes sobre totes les altres institucions públi-
ques que no són administracions públiques en la part 
que realitzen funcions administratives per raó del seu 
funcionament o en els aspectes institucionals respec-
te dels quals es considera també exigible un deure de 
transparència i informació. Aquesta subjecció a la llei 
no es pot fer, però, sense tenir en compte l’autonomia 
organitzativa de què disposa la majoria d’aquestes ins-
titucions, que és especialment important en el cas del 
Parlament de Catalunya, amb relació al qual s’esta-
bleix un règim especial d’aplicació d’acord amb la se-
va pròpia normativa interna.

3. La regulació de la transparència en l’activitat públi-
ca és un dels pilars bàsics de la llei. Aquesta regulació 
entén la transparència com una obligació a càrrec de 
l’Administració, que ha de facilitar de manera proacti-
va –és a dir, sense necessitat de demanda expressa– la 
informació sobre dades i continguts de diversa natura-
lesa que són referencials respecte de la seva organitza-
ció, funcionament, presa de decisions més importants 
i la gestió dels recursos públics. D’aquesta manera es 
dóna compliment al mandat de l’article 71.4 de l’Esta-
tut d’autonomia, que obliga l’Administració de la Ge-
neralitat a fer pública la informació necessària perquè 
la ciutadania en pugui avaluar la gestió.

La llei determina d’una manera molt àmplia els diver-
sos continguts de l’obligació de transparència (infor-
mació institucional i organitzativa, gestió econòmica 
i pressupostària, informació de rellevància jurídica, 
programació i planificació, contractació pública, acti-
vitat subvencional, etc.), i les regles a les quals resta 
sotmesa, especialment aquelles que han de garantir el 
seu fàcil accés, consulta i comprensió, la seva neutra-
litat, la seva actualització, així com els límits que deri-
ven de la protecció d’altres drets.

Requereix una menció especial la creació del Portal 
de la Transparència, que és l’instrument bàsic i gene-
ral per a facilitar a la ciutadania la informació de for-
ma integrada de totes les administracions públiques. 
Aquest portal es configura com una plataforma elec-
trònica de publicitat a internet, que permet l’accés a 
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tota la informació disponible i que conté els enllaços 
amb les seus electròniques de les administracions i en-
titats que s’hi integren.

4. L’accés a la informació pública constitueix el segon 
eix bàsic de la llei. La regulació que introdueix la llei 
modifica substancialment el règim vigent fins ara en 
aquesta matèria, fins al punt de convertir aquest accés 
en un veritable dret subjectiu que tenen totes les per-
sones d’accedir a la informació pública, entesa aquesta 
en sentit ampli, com tota aquella que ha estat elabora-
da per la mateixa Administració i també aquella que té 
en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat 
o l’exercici de les seves funcions.

El dret d’accés és un dret que complementa la infor-
mació que el ciutadà pot obtenir per via de la trans-
parència. Tanmateix, atesa la seva configuració com 
a dret subjectiu, la llei regula les condicions del seu 
exercici, el qual es verifica mitjançant un procediment 
específic que intenta garantir al màxim possible la se-
va efectivitat. En aquest sentit, s’estableix el principi 
d’interpretació restrictiva dels seus límits, d’accés par-
cial si és possible, d’absència d’interès i de motivació 
en la demanda d’accés, i el silenci positiu en el cas de 
manca de resolució dins de termini.

En aquest cas té una rellevància especial el sistema 
de garanties que s’estableix. Davant el règim ordina-
ri dels recursos administratius, la llei ha optat per un 
procediment ad hoc de reclamació, que es basa en la 
creació d’un òrgan independent i professionalitzat, la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública, que serà l’encarregat de resoldre els conflictes 
i configura al mateix temps una línia doctrinal sobre 
l’aplicació dels límits que poden excloure o restringir 
el dret d’accés. La Llei determina que aquesta comis-
sió pugui adoptar les seves decisions en forma de reso-
lució o bé mitjançant acord de mediació, si les parts en 
conflicte així ho demanen i ho accepten.

Pel que fa als límits que poden condicionar el dret 
d’accés a la informació pública, la Llei els determi-
na de manera objectiva, atenent sempre a la protec-
ció d’altres drets o interessos que cal preservar d’acord 
amb l’ordenament jurídic. Òbviament, en la majoria 
dels casos la Llei ha d’utilitzar conceptes jurídics inde-
terminats per a expressar-los, però una possible extra-
limitació en la seva aplicació pot ser compensada en 
aquest cas per la intervenció de la comissió indepen-
dent encarregada de resoldre les reclamacions.

5. El desenvolupament de l’activitat política i adminis-
trativa posa en relleu l’existència de persones i organit-
zacions que, de manera lícita, porten a terme activitats 
susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les 
polítiques públiques en benefici i interès d’altres per-
sones o organitzacions.

Aquesta és una realitat que no es pot evitar, però sí 
que es pot fer més transparent mitjançant l’adopció de 
mesures legals. En aquest sentit, la Llei crea el Regis-

tre de grups d’interès, amb la finalitat de donar conei-
xement públic de les persones que realitzen l’activitat 
d’influència o intermediació, i estableix les obligaci-
ons a les quals resten subjectes els grups d’interès, en-
tre les quals destaquen la d’acceptar i complir un codi 
de conducta que ha d’assegurar que l’activitat desen-
volupada davant les autoritats, els càrrecs públics i els 
funcionaris respecti sempre el marc legal.

6. Una societat democràtica i la necessitat que els in-
teressos públics siguin servits amb objectivitat, neu-
tralitat i imparcialitat obliga que el capteniment dels 
servidors públics, especialment els alts càrrecs, s’ajus-
ti a uns paràmetres que garanteixin el compliment 
d’aquests principis.

En aquest sentit, la Llei estableix els principis de bon 
govern que ho han de fer possible, els quals han de ser 
desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conduc-
ta. L’establiment d’aquests codis es complementa amb 
el principi de publicitat de les activitats, béns i inte-
ressos dels alts càrrecs i l’obligació d’observança del 
règim d’incompatibilitats. Una altra mesura a destacar 
és l’obligació de donar publicitat als criteris d’acord 
amb els quals es designen els alts càrrecs, atenent a la 
seva competència, qualificació i experiència professi-
onal. Aquests requeriments estan en sintonia amb les 
polítiques de lluita contra la corrupció impulsades per 
la Unió Europea i països del nostre entorn.

El concepte de bon govern es projecta també sobre els 
requeriments objectius que s’han de donar perquè l’ac-
tivitat pública es porti a terme en les millors condici-
ons i garanteixi uns serveis públics de qualitat. Una 
bona administració requereix l’establiment d’uns es-
tàndards mínims de qualitat i una definició clara de 
les condicions d’accés als serveis i dels drets i deures 
dels usuaris i de l’Administració. La figura de les car-
tes de serveis s’estableix com un instrument essencial 
en aquest sentit, i es configura amb valor reglamentari 
als efectes de la seva vinculació i exigència de com-
pliment. Les mesures de bona administració es com-
plementen amb l’establiment d’un sistema d’avaluació 
permanent dels serveis i amb el reconeixement del dret 
de la ciutadania de formular propostes i suggeriments.

També cal destacar, per la seva importància, les mesu-
res de simplificació normativa i participació en l’ela-
boració de disposicions reglamentàries, participació 
que incorpora el dret de proposar iniciatives de regu-
lació. La simplificació ha de tenir un doble objectiu 
segons la Llei: d’una banda, evitar la proliferació in-
necessària de regulacions i, de l’altra, fer una tasca de 
consolidació normativa que ordeni i faciliti el conei-
xement del dret vigent. L’establiment de mecanismes 
d’avaluació de l’aplicació de les normes ha de contri-
buir també a aquesta tasca de simplificació.

7. La facilitat d’interrelació entre l’Administració i la 
ciutadania que afavoreixen els mitjans electrònics per-
met implementar el govern obert, entès com un siste-



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 132

ma d’actuació i gestió dels afers públics que fa possible 
un diàleg permanent entre l’Administració i els ciuta-
dans, la participació i la col·laboració d’aquests en la 
definició de les polítiques públiques i una millor trans-
parència en el retiment de comptes i l’exigència de res-
ponsabilitats.

La Llei estableix diverses mesures per a fomentar el 
govern obert i per a garantir-ne l’efectivitat, especi-
alment pel que fa al dret dels ciutadans de presentar 
propostes i fer suggeriments, amb l’obligació de d’Ad-
ministració de donar-los una resposta motivada, així 
com l’obligació d’establir procediments participatius 
en la definició de les polítiques públiques de més re-
llevància. Tanmateix, pel que fa als instruments con-
crets de participació ciutadana, cal tenir present que la 
seva regulació ha de ser un dels continguts de la Llei 
que desenvolupi l’article 122 de l’Estatut i també de la 
normativa sectorial reguladora de les diferents activi-
tats públiques.

8. Les novetats que incorpora la Llei amb relació al 
marc jurídic vigent, en els diferents àmbits que regula, 
i la naturalesa de les seves disposicions plantegen la 
necessitat d’establir uns mecanismes de garantia per 
a reforçar-ne el contingut jurídic i obligacional. Sense 
un sistema de garanties hi hauria el risc de convertir la 
Llei en una declaració de principis o bones intencions, 
a causa del caràcter innovador de la Llei, que fa que 
la normativa vigent no pugui donar una resposta ade-
quada a aquest requeriment, en perjudici de l’eficàcia 
de la norma.

Per aquesta raó, la Llei estableix un règim administra-
tiu de recursos i reclamacions, preveu la intervenció del 
Síndic de Greuges i de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
i, de manera especial, incorpora un règim sancionador 
detallat i precís que compleix en aquest àmbit la funció 
que el dret sancionador administratiu, l’únic sobre el 
qual té competència la Generalitat, compleix amb rela-
ció a altres regulacions administratives.

El sistema de garanties es completa amb l’establiment 
d’un procediment d’avaluació externa del compliment 
de la Llei, que s’encarrega a una institució independent 
com és el Síndic de Greuges. Aquesta tasca avaluadora 
es porta a terme mitjançant un informe general anual, 
sens perjudici dels informes específics que es puguin 
fer amb relació a organitzacions concretes o a àmbits 
materials concrets.

9. Amb aquesta llei, en definitiva, es pretén introdu-
ir un canvi en la cultura administrativa per tal que la 
ciutadania pugui tenir un coneixement i una informa-
ció àmplia de l’organització interna de l’Administra-
ció, dels elements més determinants d’acord amb els 
quals pren les decisions i dels motius que justifiquen la 
seva actuació, incloent-hi els compromisos econòmics 
que això comporta.

La transparència i el dret d’accés a la informació pú-
blica es consoliden, així, com a eines determinants del 

control social de l’Administració i de la seva activitat, 
en benefici d’una major qualitat democràtica.

D’altra banda, les mesures de bon govern i de govern 
obert han de complir el doble objectiu d’assolir el ma-
jor grau d’exigència en el compliment de les obligaci-
ons de servei públic per part de les persones que assu-
meixen aquesta responsabilitat, d’una banda, i afavorir 
una major participació i compromís de la ciutadania 
en la definició de les polítiques públiques, de l’altra.

Aquesta llei també té la voluntat de ser la norma refe-
rencial en les matèries que regula. Per aquesta raó, tot 
i que no té un rang normatiu especial, el mateix legis-
lador ha volgut emfatitzar aquesta voluntat mitjançant 
una disposició que defineix de manera expressa el ca-
ràcter transversal i de comú denominador normatiu de 
la Llei, així com el principi d’interpretació conforme 
amb el seu contingut respecte d’altres lleis més secto-
rials, llevat que aquestes estableixin excepcions clares 
i expresses en sentit contrari.

Esmenes presentades

Apartat 2

Paràgraf 2

502 Esmena núm. 502
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (111)

«[...] seu capteniment. Tanmateix, la Llei és d’aplicació 
a un seguit d’entitats per la seva condició de receptors 
de diners públics o la seva rellevància especial que les 
obliga a reforçar la transparència de la seva activitat.

Finalment [...].»

Paràgraf 3

503 Esmena núm. 503
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (112)

«[...] és especialment important en el cas del Parlament 
de Catalunya. Atesa la seva naturalesa institucional, 
en el termini de l’entrada en vigor de la Llei, el Par-
lament ha d’establir les adaptacions necessàries a la 
seva normativa pròpia –Reglament i normes de règim 
i govern interiors– a les previsions d’aquesta Llei, que 
en cap cas poden suposar un règim de garantia inferi-
or al que s’hi preveu.

3. La regulació [...].»
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Apartat 5

Paràgraf 2

504 Esmena núm. 504
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (113)

«[...] organitzacions.

Aquesta és una realitat que cal fer més transparent 
mitjançant l’adopció de mesures legals. En aquest sen-
tit [...].»

Apartat 6

Paràgraf 1

505 Esmena núm. 505
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (114)

«6. Una societat democràtica i la necessitat que els in-
teressos públics siguin servits amb objectivitat, neu-
tralitat i imparcialitat obliga que el capteniment dels 
servidors públics, especialment els alts càrrecs, s’ajus-
ti a uns paràmetres que garanteixin el compliment 
d’aquests principis.

En aquest sentit [...].»

Addició de nous apartats

506 Esmena núm. 506
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (115)

«[...] materials concrets.

8 bis. La Llei preveu una entrada en vigor esglaonada 
en el temps per tal de garantir la necessària adaptació 
de les administracions públiques i de la resta de sub-
jectes obligats a les seves prescripcions.

Aquesta Llei desenvolupa, d’acord amb les competèn-
cies reconegudes en l’Estatut, la legislació bàsica de 
l’Estat aprovada en aquesta matèria.

9. Amb aquesta [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014

Lluís M. Corominas i Díaz, Gemma Calvet i Barot, 
Juli Fernández Iruela, Pere Calbó i Roca, Joan Mena 
Arca, Carina Mejías Sánchez, David Fernández i 
Ramos

Annex: Predictamen

Proposició de llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern

Exposició de motius

1. Les administracions públiques i les institucions i els 
organismes públics en general tenen atribuïts funci-
ons, activitats i serveis per a complir finalitats d’inte-
rès públic en benefici del conjunt dels ciutadans.

En un context d’estat democràtic i de dret, tots els po-
ders públics tenen la legitimitat que els dóna la parti-
cipació ciutadana en la seva configuració (de manera 
directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte 
a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabi-
litat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos pú-
blics que s’han posat al seu abast.

Les exigències de l’actuació de les administracions 
amb ple sotmetiment a la llei han estat especial objec-
te d’atenció per part del legislador des de fa anys, per 
tal de garantir el compliment del principi de legalitat 
i la possibilitat que els ciutadans disposin de mecanis-
mes de protecció per a la tutela dels drets i interessos. 
La lluita contra les immunitats del poder ha estat espe-
cialment eficaç en aquest àmbit amb l’adopció de me-
sures legislatives que permeten controlar la subjecció 
a la llei i al dret de l’activitat administrativa.

Tanmateix, aquesta constatació no és possible fer-la 
sobre altres aspectes essencials de l’organització i el 
funcionament de l’Administració pública, que incidei-
xen directament sobre la seva qualitat democràtica en 
tant que afecten el coneixement per part de la ciutada-
nia de les dades i de la informació de què disposen les 
administracions i els poders públics, que són determi-
nants per a la seva presa de decisions i que els ciuta-
dans també han de conèixer per tal de poder avaluar 
les actuacions públiques i garantir un exercici del po-
der públic responsable.

Des d’aquesta perspectiva, adquireixen especial relle-
vància principis com són el de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, com a principis 
bàsics que permeten mesurar la qualitat democràtica 
del funcionament de les administracions públiques. I 
també la té el de govern obert, com a concepte que 
permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics 
per a configurar un sistema de relacions entre les ad-
ministracions i la ciutadania més interactiu i més par-
ticipatiu.

Aquests principis no han estat objecte fins ara d’un 
tractament legal clar i definit que comporti la seva 
traducció en drets i obligacions jurídiques. Per aques-
ta raó, era necessari que el Parlament assumís aquest 
repte per tal de donar resposta a una demanda social 
que cada cop exigeix una major transparència sobre 
el funcionament de les administracions i els processos 
de presa de decisió, incloent-hi el reconeixement d’un 
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dret ampli d’accés a la informació pública, així com 
una major participació en la presa de decisions.

Aquesta llei vol donar compliment a aquesta deman-
da social mitjançant la concreció i el desenvolupament 
d’aquests principis, amb voluntat d’estendre el seu àm-
bit d’aplicació a tots els organismes públics de Cata-
lunya, tinguin o no caràcter administratiu. Al mateix 
temps, l’establiment d’uns drets i unes obligacions ju-
rídiques correlatives obliga també a la seva protecció 
amb uns mecanismes de garantia que la mateixa llei 
estableix, per tal que no quedin com a mers principis 
programàtics.

2. La llei té com a principal àmbit subjectiu d’aplicació 
les administracions públiques de Catalunya, noció que 
inclou l’Administració de la Generalitat i els ens lo-
cals, així com tots els organismes i entitats de natura-
lesa administrativa dependents o vinculats a aquestes 
administracions.

Tanmateix, atesa la diversitat de les organitzacions ad-
ministratives i el fet cada cop més estès que activitats 
públiques o d’interès públic siguin desenvolupades per 
agents privats, la llei també amplia el seu àmbit apli-
catiu a les persones privades que exerceixen aquestes 
activitats, sens perjudici que en aquests casos el com-
pliment de les obligacions de transparència i informa-
ció es faci efectiu per mitjà de les administracions pú-
bliques responsables del servei o de tutelar-lo. També, 
des de la perspectiva privada, la llei regula el Registre 
de grups d’interès amb la finalitat que els ciutadans 
puguin identificar les persones que actuen com a tals 
i conèixer les relacions que tenen amb l’Administració 
en defensa d’interessos concrets, així com les regles 
ètiques a les quals han d’ajustar el seu capteniment.

Finalment, cal destacar que la llei desplega també els 
seus efectes sobre totes les altres institucions públi-
ques que no són administracions públiques en la part 
que realitzen funcions administratives per raó del seu 
funcionament o en els aspectes institucionals respec-
te dels quals es considera també exigible un deure de 
transparència i informació. Aquesta subjecció a la llei 
no es pot fer, però, sense tenir en compte l’autonomia 
organitzativa de què disposa la majoria d’aquestes ins-
titucions, que és especialment important en el cas del 
Parlament de Catalunya, amb relació al qual s’esta-
bleix un règim especial d’aplicació d’acord amb la se-
va pròpia normativa interna.

3. La regulació de la transparència en l’activitat públi-
ca és un dels pilars bàsics de la llei. Aquesta regulació 
entén la transparència com una obligació a càrrec de 
l’Administració, que ha de facilitar de manera proacti-
va –és a dir, sense necessitat de demanda expressa– la 
informació sobre dades i continguts de diversa natura-
lesa que són referencials respecte de la seva organitza-
ció, funcionament, presa de decisions més importants 
i la gestió dels recursos públics. D’aquesta manera es 
dóna compliment al mandat de l’article 71.4 de l’Esta-

tut d’autonomia, que obliga l’Administració de la Ge-
neralitat a fer pública la informació necessària perquè 
la ciutadania en pugui avaluar la gestió.

La llei determina d’una manera molt àmplia els diver-
sos continguts de l’obligació de transparència (infor-
mació institucional i organitzativa, gestió econòmica 
i pressupostària, informació de rellevància jurídica, 
programació i planificació, contractació pública, acti-
vitat subvencional, etc.), i les regles a les quals resta 
sotmesa, especialment aquelles que han de garantir el 
seu fàcil accés, consulta i comprensió, la seva neutra-
litat, la seva actualització, així com els límits que deri-
ven de la protecció d’altres drets.

Requereix una menció especial la creació del Portal 
de la Transparència, que és l’instrument bàsic i gene-
ral per a facilitar a la ciutadania la informació de for-
ma integrada de totes les administracions públiques. 
Aquest portal es configura com una plataforma elec-
trònica de publicitat a internet, que permet l’accés a 
tota la informació disponible i que conté els enllaços 
amb les seus electròniques de les administracions i en-
titats que s’hi integren.

4. L’accés a la informació pública constitueix el segon 
eix bàsic de la llei. La regulació que introdueix la llei 
modifica substancialment el règim vigent fins ara en 
aquesta matèria, fins al punt de convertir aquest accés 
en un veritable dret subjectiu que tenen totes les per-
sones d’accedir a la informació pública, entesa aquesta 
en sentit ampli, com tota aquella que ha estat elabora-
da per la mateixa Administració i també aquella que té 
en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat 
o l’exercici de les seves funcions.

El dret d’accés és un dret que complementa la infor-
mació que el ciutadà pot obtenir per via de la trans-
parència. Tanmateix, atesa la seva configuració com 
a dret subjectiu, la llei regula les condicions del seu 
exercici, el qual es verifica mitjançant un procediment 
específic que intenta garantir al màxim possible la se-
va efectivitat. En aquest sentit, s’estableix el principi 
d’interpretació restrictiva dels seus límits, d’accés par-
cial si és possible, d’absència d’interès i de motivació 
en la demanda d’accés, i el silenci positiu en el cas de 
manca de resolució dins de termini.

En aquest cas té una rellevància especial el sistema 
de garanties que s’estableix. Davant el règim ordina-
ri dels recursos administratius, la llei ha optat per un 
procediment ad hoc de reclamació, que es basa en la 
creació d’un òrgan independent i professionalitzat, la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública, que serà l’encarregat de resoldre els conflictes 
i configura al mateix temps una línia doctrinal sobre 
l’aplicació dels límits que poden excloure o restringir 
el dret d’accés. La Llei determina que aquesta comis-
sió pugui adoptar les seves decisions en forma de reso-
lució o bé mitjançant acord de mediació, si les parts en 
conflicte així ho demanen i ho accepten.
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Pel que fa als límits que poden condicionar el dret 
d’accés a la informació pública, la Llei els determi-
na de manera objectiva, atenent sempre a la protec-
ció d’altres drets o interessos que cal preservar d’acord 
amb l’ordenament jurídic. Òbviament, en la majoria 
dels casos la Llei ha d’utilitzar conceptes jurídics inde-
terminats per a expressar-los, però una possible extra-
limitació en la seva aplicació pot ser compensada en 
aquest cas per la intervenció de la comissió indepen-
dent encarregada de resoldre les reclamacions.

5. El desenvolupament de l’activitat política i adminis-
trativa posa en relleu l’existència de persones i organit-
zacions que, de manera lícita, porten a terme activitats 
susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les 
polítiques públiques en benefici i interès d’altres per-
sones o organitzacions.

Aquesta és una realitat que no es pot evitar, però sí 
que es pot fer més transparent mitjançant l’adopció de 
mesures legals. En aquest sentit, la Llei crea el Regis-
tre de grups d’interès, amb la finalitat de donar conei-
xement públic de les persones que realitzen l’activitat 
d’influència o intermediació, i estableix les obligaci-
ons a les quals resten subjectes els grups d’interès, en-
tre les quals destaquen la d’acceptar i complir un codi 
de conducta que ha d’assegurar que l’activitat desen-
volupada davant les autoritats, els càrrecs públics i els 
funcionaris respecti sempre el marc legal.

6. Una societat democràtica i la necessitat que els in-
teressos públics siguin servits amb objectivitat, neu-
tralitat i imparcialitat obliga que el capteniment dels 
servidors públics, especialment els alts càrrecs, s’ajus-
ti a uns paràmetres que garanteixin el compliment 
d’aquests principis.

En aquest sentit, la Llei estableix els principis de bon 
govern que ho han de fer possible, els quals han de ser 
desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conduc-
ta. L’establiment d’aquests codis es complementa amb 
el principi de publicitat de les activitats, béns i inte-
ressos dels alts càrrecs i l’obligació d’observança del 
règim d’incompatibilitats. Una altra mesura a destacar 
és l’obligació de donar publicitat als criteris d’acord 
amb els quals es designen els alts càrrecs, atenent a la 
seva competència, qualificació i experiència professi-
onal. Aquests requeriments estan en sintonia amb les 
polítiques de lluita contra la corrupció impulsades per 
la Unió Europea i països del nostre entorn.

El concepte de bon govern es projecta també sobre els 
requeriments objectius que s’han de donar perquè l’ac-
tivitat pública es porti a terme en les millors condici-
ons i garanteixi uns serveis públics de qualitat. Una 
bona administració requereix l’establiment d’uns es-
tàndards mínims de qualitat i una definició clara de 
les condicions d’accés als serveis i dels drets i deures 
dels usuaris i de l’Administració. La figura de les car-
tes de serveis s’estableix com un instrument essencial 
en aquest sentit, i es configura amb valor reglamentari 

als efectes de la seva vinculació i exigència de com-
pliment. Les mesures de bona administració es com-
plementen amb l’establiment d’un sistema d’avaluació 
permanent dels serveis i amb el reconeixement del dret 
de la ciutadania de formular propostes i suggeriments.

També cal destacar, per la seva importància, les mesu-
res de simplificació normativa i participació en l’ela-
boració de disposicions reglamentàries, participació 
que incorpora el dret de proposar iniciatives de regu-
lació. La simplificació ha de tenir un doble objectiu 
segons la Llei: d’una banda, evitar la proliferació in-
necessària de regulacions i, de l’altra, fer una tasca de 
consolidació normativa que ordeni i faciliti el conei-
xement del dret vigent. L’establiment de mecanismes 
d’avaluació de l’aplicació de les normes ha de contri-
buir també a aquesta tasca de simplificació.

7. La facilitat d’interrelació entre l’Administració i la 
ciutadania que afavoreixen els mitjans electrònics per-
met implementar el govern obert, entès com un siste-
ma d’actuació i gestió dels afers públics que fa possible 
un diàleg permanent entre l’Administració i els ciuta-
dans, la participació i la col·laboració d’aquests en la 
definició de les polítiques públiques i una millor trans-
parència en el retiment de comptes i l’exigència de res-
ponsabilitats.

La Llei estableix diverses mesures per a fomentar el 
govern obert i per a garantir-ne l’efectivitat, especi-
alment pel que fa al dret dels ciutadans de presentar 
propostes i fer suggeriments, amb l’obligació de d’Ad-
ministració de donar-los una resposta motivada, així 
com l’obligació d’establir procediments participatius 
en la definició de les polítiques públiques de més re-
llevància. Tanmateix, pel que fa als instruments con-
crets de participació ciutadana, cal tenir present que la 
seva regulació ha de ser un dels continguts de la Llei 
que desenvolupi l’article 122 de l’Estatut i també de la 
normativa sectorial reguladora de les diferents activi-
tats públiques.

8. Les novetats que incorpora la Llei amb relació al 
marc jurídic vigent, en els diferents àmbits que regula, 
i la naturalesa de les seves disposicions plantegen la 
necessitat d’establir uns mecanismes de garantia per 
a reforçar-ne el contingut jurídic i obligacional. Sense 
un sistema de garanties hi hauria el risc de convertir la 
Llei en una declaració de principis o bones intencions, 
a causa del caràcter innovador de la Llei, que fa que 
la normativa vigent no pugui donar una resposta ade-
quada a aquest requeriment, en perjudici de l’eficàcia 
de la norma.

Per aquesta raó, la Llei estableix un règim adminis-
tratiu de recursos i reclamacions, preveu la interven-
ció del Síndic de Greuges i de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya i, de manera especial, incorpora un règim 
sancionador detallat i precís que compleix en aquest 
àmbit la funció que el dret sancionador administra-
tiu, l’únic sobre el qual té competència la Generalitat, 
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compleix amb relació a altres regulacions administra-
tives.

El sistema de garanties es completa amb l’establiment 
d’un procediment d’avaluació externa del compliment 
de la Llei, que s’encarrega a una institució independent 
com és el Síndic de Greuges. Aquesta tasca avaluadora 
es porta a terme mitjançant un informe general anual, 
sens perjudici dels informes específics que es puguin 
fer amb relació a organitzacions concretes o a àmbits 
materials concrets.

9. Amb aquesta llei, en definitiva, es pretén introdu-
ir un canvi en la cultura administrativa per tal que la 
ciutadania pugui tenir un coneixement i una informa-
ció àmplia de l’organització interna de l’Administra-
ció, dels elements més determinants d’acord amb els 
quals pren les decisions i dels motius que justifiquen la 
seva actuació, incloent-hi els compromisos econòmics 
que això comporta.

La transparència i el dret d’accés a la informació pú-
blica es consoliden, així, com a eines determinants del 
control social de l’Administració i de la seva activitat, 
en benefici d’una major qualitat democràtica.

D’altra banda, les mesures de bon govern i de govern 
obert han de complir el doble objectiu d’assolir el ma-
jor grau d’exigència en el compliment de les obliga-
cions de servei públic per part de les persones que 
assumeixen aquesta responsabilitat, d’una banda, i 
afavorir una major participació i compromís de la ciu-
tadania en la definició de les polítiques públiques, de 
l’altra.

Aquesta llei també té la voluntat de ser la norma refe-
rencial en les matèries que regula. Per aquesta raó, tot 
i que no té un rang normatiu especial, el mateix legis-
lador ha volgut emfatitzar aquesta voluntat mitjançant 
una disposició que defineix de manera expressa el ca-
ràcter transversal i de comú denominador normatiu de 
la Llei, així com el principi d’interpretació conforme 
amb el seu contingut respecte d’altres lleis més secto-
rials, llevat que aquestes estableixin excepcions clares 
i expresses en sentit contrari.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei

1. Aquesta llei té per objecte: 

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pú-
blica.

b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la 
informació i la documentació públiques.

c) Establir els principis i les obligacions de bon govern 
d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el 
personal al servei de l’Administració i la resta de per-
sones a qui és aplicable aquesta llei.

d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i 
la col·laboració ciutadanes.

e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per 
l’incompliment dels deures i les obligacions establerts 
per aquesta llei.

2. La finalitat d’aquesta llei és establir un sistema de 
relació entre les persones i l’Administració pública i 
els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixe-
ment de l’activitat pública, la incentivació de la parti-
cipació ciutadana, la millora de la qualitat de la infor-
mació pública i de la gestió administrativa i la garantia 
del retiment 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 la informació relativa als seus àm-
bits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter 
permanent i actualitzat, de la manera que resulti més 
comprensible per a les persones i per mitjà dels ins-
truments de difusió que els permetin un accés ampli 
i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els 
assumptes públics.

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

c) Dret d’accés a la informació pública: el dret subjec-
tiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i ob-
tenir la informació pública, en els termes i les condici-
ons regulats per aquesta llei.

d) Bon govern: els principis, les obligacions i les regles 
sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Ad-
ministració, i els principis ètics i les bones pràctiques 
d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs de 
l’Administració, els càrrecs directius i la resta de per-
sonal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que 
aquesta funcioni amb la màxima transparència, qua-
litat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.

e) Govern obert: les mesures per a establir una relació 
i un diàleg permanents i bidireccionals entre l’Admi-
nistració i les persones a l’hora de definir i aplicar les 
polítiques públiques, i per a introduir i desenvolupar 
instruments de participació i col·laboració ciutadana 
en els assumptes públics.

f) Administració: les administracions públiques i els 
organismes, els ens públics i els ens instrumentals del 
sector públic i entitats vinculades amb l’Administració 
a què fa referència l’article 3.1.a, b, i c.

g) Grups d’interès: les persones físiques o jurídiques 
de caràcter privat que fan actuacions de participació 
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activa en polítiques públiques o en processos de presa 
de decisions a Catalunya amb la finalitat d’influir en 
l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un inte-
rès propi o de tercers, o d’un interès general.

h) Subjectes obligats: totes les persones físiques o ju-
rídiques, públiques o privades, respecte de les quals 
aquesta llei imposa deures i obligacions.

i) Publicitat activa: el deure dels subjectes obligats de 
fer públics, d’ofici, els continguts d’informació pública 
que determina el capítol II del títol II.

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable: 

a) A l’Administració de la Generalitat i els ens que in-
tegren l’Administració local a Catalunya.

b) Als organismes i ens públics, les societats amb par-
ticipació majoritària o vinculades, les fundacions del 
sector públic, les entitats de dret públic dependents o 
vinculades amb les administracions a què fa referèn-
cia la lletra a, les entitats de dret públic que actuen 
amb independència funcional o amb una autonomia 
especial reconeguda per llei que exerceixen funcions 
de regulació o supervisió externa sobre un determinat 
sector o activitat, les institucions de la Generalitat a 
què fa referència el capítol V del títol II de l’Estatut 
d’autonomia, els col·legis professionals i les corporaci-
ons de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs 
funcions públiques i els consorcis o altres formes as-
sociatives i llurs ens vinculats i societats mercantils en 
què participa de manera majoritària alguna d’aquestes 
administracions.

c) A les universitats públiques de Catalunya i els ens 
que en depenen o hi estan vinculats o participats, in-
closes les societats mercantils, les fundacions i altres 
ens instrumentals.

d) A les persones físiques o jurídiques que exerceixen 
funcions públiques o potestats administratives, que 
presten serveis públics o que perceben fons públics 
per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per 
qualsevol títol jurídic.

e) A les persones físiques o jurídiques que duen a ter-
me activitats qualificades legalment com a serveis 
d’interès general o universal.

f) Als grups d’interès, en els termes que estableix el 
títol IV.

2. En els casos de l’apartat 1.d i e, el compliment de les 
obligacions establertes per aquesta llei l’ha de fer efec-
tiu l’Administració responsable. A aquest efecte, les 
persones i entitats privades han d’informar l’Adminis-
tració de les activitats directament relacionades amb 
l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis 
públics i la percepció de fons públics, i de les activitats 
que restin dins la supervisió i el control de l’Adminis-
tració en el cas de serveis d’interès general o universal. 

També l’han d’informar de les retribucions percebudes 
pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’em-
presa vinculat a activitats dutes a terme per compte de 
les administracions públiques supera el vint-i-cinc per 
cent del volum general de l’empresa.

3. Els municipis poden complir les obligacions de 
transparència i les que deriven del dret d’accés a la in-
formació pública, de manera associada o per mitjà de 
fórmules de cooperació establertes amb els ens locals 
supramunicipals o amb l’Administració de la Genera-
litat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden 
complir directament.

4. Les obligacions de transparència establertes pel títol 
II també són aplicables als partits polítics, a les asso-
ciacions i fundacions vinculades, a les organitzacions 
sindicals i empresarials i a les entitats privades en els 
supòsits següents: 

a) Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 
100.000 euros anuals.

b) Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos 
anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sem-
pre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.

5. Els contractes del sector públic han d’incloure les 
obligacions dels adjudicataris de facilitar informació 
establertes per aquesta llei, sens perjudici del compli-
ment de les obligacions de transparència.

6. Cada subjecte obligat és responsable de la informa-
ció que inclou en el seu portal de transparència i de la 
que incorpora al Portal de la Transparència, en com-
pliment del que estableix aquesta llei.

Article 4. Responsables de l’aplicació d’aquesta 
llei

1. Els responsables del compliment dels deures i les 
obligacions establerts per aquesta llei són els alts càr-
recs al servei de la Generalitat i de l’Administració lo-
cal de Catalunya i el personal al servei de l’Adminis-
tració pública, en l’àmbit general, i també les persones 
que determina aquesta llei amb relació a àmbits espe-
cífics.

2. Als efectes d’aquesta llei, tenen la condició d’alts 
càrrecs: 

a) Al servei de la Generalitat, els que estableix la llei 
reguladora del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat.

b) Al servei de l’Administració local, els representants 
locals i els titulars dels òrgans superiors i directius, 
d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.

c) Al servei dels altres organismes públics a què fa re-
ferència l’article 3, els titulars o membres dels òrgans 
de govern i els càrrecs directius dels dits organismes.

3. Per a la resta de responsables, la normativa regula-
dora de l’organització administrativa ha de determinar 
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amb claredat i precisió les autoritats i els òrgans res-
ponsables del compliment dels deures i les obligacions 
establerts per aquesta llei.

Títol II. De la transparència

Capítol I. Transparència en l’activitat pública

Article 5. Disposicions generals

1. Els subjectes obligats han d’adoptar les mesures ne-
cessàries per a facilitar als ciutadans el coneixement 
de la informació pública. La informació subjecta al 
règim de transparència s’ha de fer pública de manera 
clara, estructurada i en format reutilitzable en les seus 
electròniques i les pàgines web dels subjectes obligats.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, els sub-
jectes obligats han de garantir la transparència de la 
informació pública per mitjà d’un sistema integral 
d’informació i coneixement en format electrònic, el 
disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent 
dels sistemes de gestió de documents públics, en tant 
que facilitadors de dades i documents autèntics, i del 
marc d’interoperabilitat del sector públic.

3. El sistema integral a què fa referència l’apartat 2 ha 
de permetre als ciutadans un accés fàcil i gratuït a la 
informació pública, amb la finalitat de fomentar-ne el 
coneixement i de facilitar la participació i col·laboració 
responsable en els assumptes públics.

4. El sistema es fonamenta en el Portal de la Trans-
parència, que és l’instrument bàsic i general de gestió 
de documents públics per donar compliment i efectivi-
tat a les obligacions de transparència establertes per la 
llei i en les corresponents seus electròniques o pàgines 
web. El Portal de la Transparència també ha d’incloure 
el Registre de grups d’interès, regulat pel títol IV, i els 
canals de participació i els procediments participatius 
en tràmit.

5. El Portal de la Transparència és organitzat i gestio-
nat per l’Administració de la Generalitat, i també inte-
gra la informació de les administracions locals i de les 
administracions i entitats incloses en l’article 3.1a, b, 
c, d i e. Les administracions locals i la resta d’adminis-
tracions i entitats poden crear llurs propis portals de 
transparència, l’accés al contingut dels quals es facili-
tarà des del Portal de Transparència de la Generalitat 
de forma interconnectada i que faciliti la integració. 
Tots els portals hauran de disposar d’un cercador que 
permeti un accés ràpid, fàcil i comprensible de la in-
formació i que incorpori mecanismes d’alerta sobre la 
informació que s’ha actualitzat.

6. El Portal de la Transparència i els portals que even-
tualment es creïn d’acord amb el que estableix l’apartat 
5 s’han de configurar com una plataforma electrònica 
de publicitat activa a internet, han d’ésser fàcilment 
identificables i han de contenir l’enllaç de les seus 

electròniques de les administracions públiques o en-
titats corresponents. També han de complir les reco-
manacions de la Iniciativa d’Accessibilitat Web (Web 
Accessibility Iniciative, WAI) per a facilitar-hi l’accés 
a les persones amb discapacitat.

Article 6. Obligacions de transparència

1. Per a fer efectiu el principi de transparència, els sub-
jectes obligats han d’adoptar les actuacions següents: 

a) Difondre la informació pública d’interès general 
d’una manera veraç i objectiva, perquè els ciutadans 
puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Ad-
ministració pública i exercir el control d’aquesta ac-
tuació.

b) Garantir que la informació a què fa referència la lle-
tra a es difon de manera constant i s’actualitza perma-
nentment, amb la indicació expressa de la data en què 
s’ha actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de 
la data en què s’ha de tornar a actualitzar.

c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcil-
ment accessible i comprensible per als ciutadans i que 
en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instru-
ments de cerca dotats de les característiques tècniques 
que ho garanteixin.

d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui 
fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha 
de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i crono-
lògics, seguint el quadre de classificació documental 
comparatiu, si es disposa d’aquest quadre, i incorpo-
rant-hi índexs o guies de consulta.

e) Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de 
mitjans informàtics en formats fàcilment comprensi-
bles i que permetin la interoperabilitat i la reutilitza-
ció.

2. Les obligacions de transparència establertes per 
aquesta llei són mínimes i generals, i s’entenen sens 
perjudici de les que pugui establir d’una manera més 
detallada i específica la legislació aplicable.

3. Els subjectes obligats han d’establir procediments 
basats en indicadors objectius per a avaluar el compli-
ment de les obligacions de transparència. En els pro-
cediments d’avaluació s’ha de garantir la participació 
d’experts independents i dels ciutadans.

Article 7. Límits a les obligacions de 
transparència

1. Els límits aplicables a les obligacions de transpa-
rència són els mateixos que el títol III estableix per al 
dret d’accés a la informació pública, especialment els 
relatius a la protecció de dades de caràcter personal.

2. El principi de transparència s’ha d’interpretar i apli-
car en tots els casos de manera preferent. Qualsevol 
limitació en l’aplicació del principi de transparència 
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s’ha de fonamentar en un límit o una excepció expres-
sament establerts per una norma amb rang de llei.

Capítol II. 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 relati-
va a: 

a) L’organització institucional i l’estructura adminis-
trativa.

b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i 
patrimonial.

c) Les decisions i les actuacions amb una rellevància 
jurídica especial.

d) La plantilla, 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 els convenis.

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

h) Els informes i els estudis.

i) Els plans, els programes i les memòries generals.

j) La informació estadística.

k) La informació geogràfica.

l) Les matèries i les actuacions la publicitat de les 
quals s’estableixi per norma.

m) Qualsevol matèria d’interès públic i les que siguin 
objecte de demanda més freqüent per via de l’exercici 
del dret d’accés a la informació pública.

2. La informació pública relativa a les matèries a què 
fa referència l’apartat 1 ha de comprendre totes les da-
des i els documents amb l’abast i la precisió que de-
terminen els articles següents d’aquest capítol i del 
capítol III. La informació ha de ser congruent amb la 
finalitat de coneixement prevista en cada cas i ha de 
ser adequada i completa pel que fa al contingut infor-
matiu que determina la llei.

Article 9. Transparència en l’organització 
institucional i l’estructura administrativa

1. La informació relativa a l’organització institucional 
i l’estructura administrativa que l’Administració ha de 
fer pública en aplicació del principi de transparència 
ha d’incloure: 

a) La descripció de l’organització de l’Administració i 
dels organismes i ens públics vinculats o dependents, 

i també de les societats, les fundacions públiques i 
els consorcis dels quals forma part l’Administració. 
Aquesta informació ha d’incloure un organigrama ac-
tualitzat que identifiqui els responsables dels diferents 
òrgans i el seu perfil i trajectòria professional.

b) L’estructura organitzativa interna de l’Administració 
i dels organismes i entitats a què fa referència la lletra 
a, amb la identificació de llurs responsables.

c) Les funcions que tenen atribuïdes l’Administració i 
els organismes i entitats a què fa referència la lletra a, 
amb indicació de l’ens, l’entitat o l’òrgan que les exer-
ceix en cada cas.

d) La relació de llocs de treball del personal funciona-
ri, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de con-
tractes temporals i d’interinatges no vinculats a cap 
lloc de treball dels anteriors.

e) Les convocatòries i els resultats dels processos se-
lectius de provisió i promoció del personal.

f) La relació d’alts càrrecs.

g) Les llistes que eventualment es creïn per a accedir 
als processos de formació i promoció.

h) La relació dels llocs ocupats per personal adscrit 
pels adjudicataris de contractes signats amb l’Adminis-
tració que, en virtut del contracte, dugui a terme una 
activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent 
en una dependència o un establiment públic, i també el 
règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest perso-
nal i les tasques que duu a terme.

i) Els convenis, els acords i els pactes de naturalesa 
funcionarial, laboral i sindical.

j) El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis 
existents i la informació sobre els resultats de les ava-
luacions de qualitat i de la incidència social de les po-
lítiques públiques.

k) Els acords relatius a la creació, la participació i el 
funcionament dels ens públics, les societats i fundaci-
ons públiques, els consorcis i altres entitats vinculades 
a l’Administració pública.

l) La informació relativa als canals de participació i els 
procediments participatius en tràmit, d’acord amb el 
que preveu aquesta llei i la Llei de consultes populars 
no referendàries i altres formes de participació ciuta-
dana, per tal de fer-ne la difusió i facilitar la participa-
ció ciutadana.

m) Les resolucions dictades per l’òrgan competent, en 
aplicació de la normativa sobre el règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs, en la forma i condicions que 
es determinin reglamentàriament.

2. La informació organitzativa ha d’incloure el nom-
bre d’alliberats sindicals que hi ha en l’àmbit de l’Ad-
ministració i els ens que en depenen, amb la indicació 
dels sindicats corresponents, els costos que els allibe-
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raments generen a l’Administració i el nombre d’hores 
sindicals utilitzades.

Article 10. Transparència en les decisions i 
actuacions de rellevància jurídica

1. La informació relativa a les decisions i actuacions 
amb rellevància jurídica que l’Administració ha de fer 
pública en aplicació del principi de transparència ha 
d’incloure: 

a) Les normes aprovades per l’Administració pública 
–de les quals hi ha d’haver disponibles les versions en 
el format originari i, en el cas de les normes que hagin 
estat modificades, les versions consolidades– i les da-
des relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes.

b) Les directives, les instruccions, les circulars i les 
respostes anonimitzades a consultes plantejades que 
tinguin una incidència especial sobre la interpretació 
i l’aplicació de les normes.

c) Els procediments normatius en curs d’elaboració, 
amb la indicació de l’estat de tramitació en què es tro-
ben.

d) Les memòries i els documents justificatius de la tra-
mitació dels projectes o avantprojectes normatius, i els 
diferents textos de les disposicions, així com la relació 
i valoració de la documentació originada pels proce-
diments d’informació pública i participació ciutadana 
i per la intervenció dels grups d’interès, en el seu cas.

e) El catàleg actualitzat de tots els procediments admi-
nistratius, amb la indicació dels que estan disponibles 
en format electrònic, el sentit del silenci administratiu 
i els recursos que es poden interposar amb relació a les 
resolucions que hi posen fi.

f) Els actes administratius, les declaracions responsa-
bles i les comunicacions prèvies que puguin tenir in-
cidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis 
públics i aquells altres que aconsellin raons d’especial 
interès públic.

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

h) Les resolucions administratives i judicials que pu-
guin tenir rellevància pública i les resolucions judi-
cials definitives que afectin les persones obligades al 
compliment d’aquesta llei, per raó de l’exercici de les 
funcions i responsabilitats que els atribueixi.

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 de l’apartat anteri-
or, la informació no ha d’incloure dades ni referències 
personals.

3. En el cas de les lletres c i d de l’apartat 1, la infor-
mació també ha d’incloure els documents que, d’acord 
amb la normativa aplicable, han de ser sotmesos a un 
període d’informació pública durant la seva tramita-

ció, així com també el contingut íntegre dels textos 
dels avantprojectes de llei i dels projectes de regla-
ment.

Article 11. Transparència en la gestió 
econòmica, comptable, pressupostària i 
patrimonial

1. La informació relativa a la gestió econòmica i pres-
supostària que l’Administració ha de fer pública en 
aplicació del principi de transparència ha d’incloure: 

a) El pressupost, amb la descripció de les partides 
pressupostàries anuals i les dades de llur execució, 
de manera que se’n pugui conèixer el grau d’execució 
amb caràcter trimestral, i de llur liquidació, com tam-
bé el compliment dels objectius d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera.

b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les ac-
tivitats i els béns dels membres del Govern, dels alts 
càrrecs de l’Administració pública i del personal direc-
tiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els 
consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre 
en deixar d’exercir el càrrec.

c) Els comptes anuals complets preceptius i els infor-
mes d’auditoria de comptes i de fiscalització per part 
dels òrgans de control extern que els hagin emès.

d) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per 
a instruir i resoldre els expedients relatius a les decla-
racions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels 
alts càrrecs i a la inscripció en els registres correspo-
nents, en aplicació de la normativa sobre incompatibi-
litats dels alts càrrecs.

e) La informació general sobre les retribucions, in-
demnitzacions i dietes percebudes pels empleats pú-
blics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.

f) El cost de les campanyes de publicitat institucional, 
desglossant els diferents conceptes de la campanya i 
l’import contractat a cada mitjà de comunicació.

2. La informació relativa a 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 amb un valor especial.

b) La informació econòmica relativa a la gestió del pa-
trimoni.

Article 12. Transparència en matèria de 
planificació i programació

1. L’Administració ha de fer públics, en aplicació del 
principi de transparència, els plans i els programes 
anuals i pluriennals, de caràcter general o sectorial, 
que estableixen les directrius estratègiques de les po-
lítiques públiques. Així mateix, s’han de publicar les 
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auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat 
dels serveis públics.

2. La informació a què fa referència l’apartat 1 ha d’in-
cloure, com a mínim, les actuacions que s’han de dur 
a terme, els mitjans que s’han d’utilitzar per a executar 
els plans i els programes, els terminis de compliment, 
la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics 
justificatius.

3. La informació pública a què fa referència l’apartat 1 
ha d’incloure els criteris i la metodologia per a avaluar 
el compliment dels plans i els programes i el resultat 
de l’avaluació, una vegada executats.

4. L’Administració ha de fer públics el pla territorial 
general, els plans territorials parcials, els plans di-
rectors territorials, els plans territorials sectorials, els 
plans directors urbanístics, els plans d’ordenació ur-
banística municipal, el pla 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 i els plans 
que s’han de publicar amb caràcter obligatori.

5. L’Administració ha de fer públiques les modificaci-
ons dels plans i programes i la informació econòmica, 
geogràfica i urbanística, d’elaboració pròpia o externa, 
que hagi utilitzat per a elaborar-los i per a avaluar-ne 
l’execució.

Capítol III. Transparència en la gestió 
administrativa

Article 13. Transparència en la contractació 
pública

1. La transparència en l’àmbit dels contractes subscrits 
pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes 
compresos en la legislació sobre contractes, inclosos 
els patrimonials i els menors. La informació pública 
relativa als contractes ha d’incloure: 

a) La informació sobre les entitats i els òrgans de con-
tractació, amb la indicació de la denominació exacta, 
el telèfon 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 clàu-
sules administratives i les condicions d’execució.

c) La informació sobre els contractes programats.

d) Els contractes realitzats, amb la indicació de l’ob-
jecte, l’import de la licitació i d’adjudicació, el proce-
diment utilitzat per a contractar i la identitat de l’ad-
judicatari, la demanda, el nombre de licitadors, els 
criteris d’adjudicació i, el quadre comparatiu d’ofertes 
i la seva puntuació, com també els acords i informes 
tècnics del procés de contractació. Aquesta informació 
ha d’estar actualitzada i fer referència, com a mínim, 
als darrers cinc anys.

e) Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels 
contractes les licitacions anul·lades i les resolucions 
anticipades.

f) Les dades del registre públic de contractes i del re-
gistre oficial de licitadors i empreses classificades.

g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans con-
sultius de contractació.

h) Una relació anonimitzada de les preguntes i respos-
tes més freqüents en les consultes en matèria de con-
tractació.

i) Les resolucions dels recursos especials, de les qües-
tions de nul·litat i de les resolucions judicials definiti-
ves en matèria de contractació, com també els actes de 
desistiment, renúncia i resolució de contractes.

2. La informació en matèria de contractació pública 
ha de constar en un espai diferenciat del Portal de la 
Transparència, configurat com una plataforma electrò-
nica de publicitat específica en aquest àmbit.

3. L’Administració pública ha de donar publicitat d’una 
manera constant i actualitzada a les dades estadísti-
ques sobre els percentatges i el volum pressupostari 
dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels 
procediments establerts per la legislació de contractes 
del sector públic. També ha de donar publicitat al vo-
lum pressupostari contractat pels diversos adjudicata-
ris en els darrers cinc anys.

4. En els contractes de gestió de serveis públics i de 
concessió d’obres públiques, s’han de fer públiques les 
dades següents per a facilitar-ne el coneixement als 
usuaris: 

a) Les condicions i obligacions assumides pels gestors 
amb relació a la qualitat, l’accés al servei i els 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 amb relació a la prestació del 
servei.

d) El procediment per a formular queixes o reclama-
cions.

Article 14. Transparència en els convenis de 
col·laboració

1. La transparència en l’àmbit dels convenis de col-
laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de 
gestió subscrits entre els subjectes obligats i les perso-
nes privades i públiques.

2. La informació pública relativa als convenis de col-
laboració ha d’incloure, com a mínim: 

a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació 
de la data, les parts que els signen, l’objecte, els drets i 
les obligacions de qualsevol mena que generin i el pe-
ríode de vigència.
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b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels parà-
metres a què fa referència la lletra a, i la data i la forma 
en què s’hagin produït.

c) La informació relativa al compliment i l’execució 
dels convenis.

3. Les obligacions de publicitat d’aquest article s’han 
de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Cata-
lunya, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transpa-
rència.

Article 15. Transparència en l’activitat 
subvencional

1. La informació relativa a les subvencions i els ajuts 
públics que els subjectes obligats han de fer pública en 
aplicació del principi de transparència ha d’incloure: 

a) Una relació actualitzada de les subvencions i altres 
ajuts que els subjectes obligats tinguin previst de con-
vocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació 
de el seu objecte o finalitat i la descripció de les condi-
cions per a ésser-ne beneficiari.

b) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, 
que pretén assolir la subvenció a la línia d’ajut i els 
efectes que la mesura de foment pot produir en el mer-
cat, si escau.

c) Les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb 
la indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris. 
Aquesta informació ha d’incloure les subvencions i els 
ajuts, ha d’estar actualitzada i ha de fer referència als 
darrers cinc anys. També ha d’incloure les subvenci-
ons i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència 
si aquests requisits s’han exceptuat, en els casos esta-
blerts legalment. En el cas de subvencions i ajuts pú-
blics atorgats per motius de vulnerabilitat social s’ha 
de preservar la identitat dels beneficiaris.

d) La informació relativa al control financer de les 
subvencions i els ajuts públics atorgats.

e) La justificació o retiment de comptes per part dels 
beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

2. Les bases reguladores de la concessió de subvenci-
ons i ajuts públics que es puguin atorgar per un import 
superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació dels 
beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar 
als subjectes obligats la informació relativa a les retri-
bucions de llurs òrgans de direcció o administració, a 
l’efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals en 
què no s’apliqui un procés de concurrència per a ator-
gar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació l’ha 
d’incloure l’acte o el conveni corresponent.

Capítol IV. Reutilització de la informació 
pública

Article 16. Reutilització de la informació

1. Els subjectes obligats han de facilitar als ciutadans 
l’accés a la informació pública en format reutilitzable, 
per tal de millorar la transparència, generar valor a la 
societat i promoure la interoperabilitat entre les admi-
nistracions, dins els límits establerts per la normativa 
sobre reutilització de la informació del sector públic.

2. Les persones poden reutilitzar la informació públi-
ca posada a la seva disposició amb qualsevol objectiu 
lícit, en especial per reproduir i divulgar per qualse-
vol mitjà les dades objecte d’informació pública i crear 
productes o serveis d’informació amb valor afegit ba-
sats en aquestes dades.

Article 17. Condicions i modalitats per a 
reutilitzar la informació

1. La reutilització de la informació pública és lliure 
i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits 
en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obten-
ció d’una llicència de reconeixement de creative com-
mons, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, 
o a la sol·licitud prèvia de l’interessat.

2. El Portal de la Transparència ha d’especificar el ti-
pus de reutilització aplicable a la informació que con-
té, i també ha d’incloure un avís legal sobre les condi-
cions de la reutilització.

3. S’ha de garantir que en el procés de reutilització no 
s’altera el contingut de la informació reutilitzada ni 
se’n desnaturalitza el sentit, i també cal citar la font de 
les dades i indicar la data de la darrera actualització.

Títol III. De la informació pública

Capítol I. Accés a la informació pública

Article 18. Dret d’accés a la informació pública 

1. Les persones tenen el dret d’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 és condicionat a la con-
currència d’un interès personal, no resta subjecte a 
motivació i no requereix la invocació de cap norma.

3. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir 
a partir dels setze anys.

Article 19. Informació pública

1. El dret d’accés a la informació pública inclou qual-
sevol forma o suport en què aquesta informació hagi 
estat elaborada o en què es conservi.
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2. Les administracions públiques han d’adoptar les 
mesures organitzatives necessàries per a garantir el 
compliment del dret d’accés a la informació pública, 
d’acord amb el que estableix aquest títol.

3. Les administracions públiques, amb la mateixa fi-
nalitat a què fa referència l’apartat 3, han d’establir un 
sistema de gestió de documents, informació i dades 
integrat que permeti la interoperativitat entre les ad-
ministracions, la localització de qualsevol document 
o informació i la vinculació automàtica de cada do-
cument o conjunt de dades al seu règim d’accés i pu-
blicitat.

Capítol II. Límits i accés parcial a la informació 
pública

Article 20. Principis generals

1. El dret d’accés a la informació pública es garan-
teix a totes les persones, d’acord amb el que estableix 
aquesta llei. El dret d’accés a la informació pública no-
més pot ésser denegat o restringit per les causes ex-
pressament establertes per les lleis.

2. Les limitacions legals al dret d’accés a la informa-
ció pública han de ser aplicades d’acord amb la seva 
finalitat, tenint en compte les circumstàncies del cas 
concret i s’han d’interpretar sempre restrictivament en 
benefici d’aquest dret i no es poden ampliar per ana-
logia.

3. Per a aplicar límits al dret d’accés a la informació 
pública, l’Administració no disposa de potestat dis-
crecional i ha d’indicar en cada cas els motius que ho 
justifiquen. En la motivació cal explicitar el límit que 
s’aplica i raonar-ne degudament les causes en el cas 
concret que fonamenten la seva aplicació.

4. Els límits al dret d’accés a la informació pública 
s’han d’aplicar d’acord amb els principis d’igualtat i 
d’interdicció de l’arbitrarietat.

5. El dret d’accés a la informació pública es garanteix 
d’acord amb el que estableix aquesta llei, i específica-
ment per mitjà dels instruments que estableix el capí-
tol IV d’aquest títol.

Article 21. Límits al dret d’accés a la 
informació pública

1. El dret d’accés a la informació pública pot ésser de-
negat o restringit si el coneixement o la divulgació de 
la informació comporta 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 són establerts per 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) La intimitat i els altres drets privats legítims.

g) El secret professional i els drets de propietat intel-
lectual i industrial.

2. El dret d’accés a la informació pública també pot és-
ser denegat o restringit si la informació té la condició 
de protegida i així ho estableix expressament una nor-
ma amb rang de llei.

3. Té la condició de protegida, en tots els casos, la in-
formació relativa als menors d’edat el coneixement o 
la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desen-
volupament de llur personalitat en el futur. L’accés a la 
informació pot ésser denegada en aquest supòsit, llevat 
que se’n pugui garantir el caràcter anònim, i sens per-
judici del que estableixen els articles següents.

Article 22. Proporcionalitat i temporalitat

1. Els límits aplicats al dret d’accés a la informació 
pública han d’ésser sempre proporcionals a l’objecte i 
la finalitat de protecció. L’aplicació d’aquests límits ha 
d’atendre les circumstàncies de cada cas concret, es-
pecialment la concurrència d’un interès públic o privat 
superior que justifiqui l’accés a la informació.

2. Els límits del dret d’accés a la informació pública 
són temporals si així ho estableix la llei que els regula, 
i es mantenen mentre perduren les raons que en justi-
fiquen l’aplicació.

Article 23. Dades personals especialment 
protegides

Les sol·licituds d’accés a la informació pública que 
continguin dades relatives a la ideologia de les perso-
nes, la afiliació sindical, la religió, les creences, l’ori-
gen racial, la salut i la vida sexual o altres dades ín-
times així com la comissió d’infraccions penals o 
administratives que no comportin l’amonestació pú-
blica a l’infractor, es denegaran, llevat que l’afectat o 
afectats ho consentin expressament mitjançant un es-
crit que ha d’acompanyar la sol·licitud.

Article 24. Protecció de dades personals

1. Quan es tracti d’informació directament relaciona-
da amb l’organització, el funcionament o l’activitat pú-
blica de l’Administració que contingui dades personals 
merament identificatives s’ha de donar accés llevat 
que, excepcionalment, en el cas concret hagi de preva-
ler la protecció de dades personals o altres drets cons-
titucionalment protegits.
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2. Quan es tracti d’altra informació, que no contingui 
dades personals incloses a l’article 23, es pot donar ac-
cés prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la 
divulgació i els drets de les persones afectades.

Per dur a terme aquesta ponderació s’ha de tenir en 
compte, entre d’altres, les circumstàncies següents: 

a) El temps transcorregut.

b) La finalitat de l’accés, en especial si té una finali-
tat històrica, estadística o científica i les garanties que 
s’ofereixin.

c) Que es tracti de dades relatives a menors d’edat.

d) Que pugui afectar la seguretat de les persones

3. Les sol·licituds d’accés que es refereixin només 
a dades personals del sol·licitant, s’han de resoldre 
d’acord amb la regulació del dret d’accés que esta-
bleix la legislació de protecció de dades de caràcter 
personal.

Article 25. Accés parcial a la informació i a la 
documentació pública

1. Si és aplicable algun dels límits d’accés a la infor-
mació pública establerts pels articles anteriors, la de-
negació d’accés només afecta la part corresponent de 
la documentació, i s’ha d’autoritzar l’accés restringit a 
la resta de les dades.

2. Si la restricció d’accés o l’ocultació parcial de da-
des dificulta la comprensió de la informació, l’inte-
ressat podrà sol·licitar a l’Administració audiència 
per aclarir-ne la interpretació. L’Administració podrà 
aportar els aclariments contextuals necessaris sem-
pre que no rebel·lin la informació que ha estat legal-
ment ocultada.

3. En el cas d’accés parcial a la informació pública, 
l’Administració ha de garantir, pels mitjans més adi-
ents, la reserva de la informació afectada per les limi-
tacions legals.

Capítol III. Exercici del dret d’accés a la 
informació pública

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

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es 
poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir cons-
tància de: 

a) La identitat del sol·licitant.

b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, 
sense necessitat d’indicar cap document ni expedient 
concrets.

c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés 
a la informació.

d) Una adreça de contacte, preferentment electròni-
ca, que serveixi per a les comunicacions entre el sol-
licitant i l’Administració als efectes de la sol·licitud.

2. El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, 
els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a 
la informació pública. L’absència de motivació en cap 
cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.

Article 27. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es 
poden presentar per qualsevol mitjà, inclosos els elec-
trònics, sempre que permetin deixar constància fefa-
entment dels requisits a què fa referència l’article 26.

2. Les sol·licituds presentades per mitjans electrònics 
s’han de poder tramitar amb l’ús de la signatura elec-
trònica o bé per correu electrònic o per qualsevol altre 
mitjà que s’estableixi reglamentàriament.

3. Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’entitat o l’òrgan 
administratiu que disposi de la informació. Si la sol-
licitud d’informació s’adreça a un òrgan que no la té 
a la seva disposició o s’adreça genèricament a una ad-
ministració, és d’aplicació el que estableix l’article 30.

4. L’Administració ha d’establir sistemes per integrar 
la gestió de les sol·licituds d’informació en l’àmbit de 
la seva organització interna.

5. Presentada la sol·licitud, es notificarà al sol·licitant 
la recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, 
l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per 
resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Article 28. Sol·licituds imprecises

1. Si una sol·licitud d’accés a la informació pública s’ha 
formulat en termes imprecisos o massa genèrics, l’Ad-
ministració ho ha de fer saber al sol·licitant i dema-
nar-li que concreti la informació a la qual vol tenir ac-
cés. Aquest tràmit suspèn el termini per a resoldre.

2. L’Administració ha de prestar assessorament i assis-
tència al sol·licitant perquè pugui concretar la petició a 
què fa referència l’apartat 1.

3. Si el sol·licitant no compleix el tràmit de subsanació 
dins el termini establert, que no pot ésser inferior a 
deu dies, es considera que ha desistit del procediment i 
s’ha d’arxivar l’expedient, sempre que l’Administració 
hagi posat a disposició de la ciutadania els instruments 
de descripció adequats per a la cerca de la informació.

4. L’arxivament de l’expedient de sol·licitud d’accés a 
la informació pública no exclou el dret de presentar 
una nova sol·licitud que compleixi els requisits esta-
blerts per aquesta llei.

Article 29. Inadmissió de sol·licituds

1. Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la 
informació pública en els supòsits següents: 
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a) Si demanen notes, esborranys, resums, opinions o 
qualsevol document de treball intern sense rellevància 
o interès públic.

b) Si per a obtenir la informació que demanen cal una 
tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest 
cas, es pot donar la informació de manera desglossa-
da, amb l’audiència prèvia del sol·licitant.

c) Si la informació que demanen és en fase d’elabo-
ració i s’ha de fer pública, d’acord amb les obligaci-
ons de transparència del títol II, dins el termini de tres 
mesos.

2. Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d’informació 
consistents en consultes jurídiques o peticions d’infor-
mes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de con-
sulta o orientació establerts per la legislació general de 
procediment administratiu i per les lleis sectorials que 
es demanin d’acord amb la normativa corresponent.

3. La inadmissió de sol·licituds ha d’ésser motivada i 
comunicada al sol·licitant.

Article 30. Derivació de les sol·licituds

1. En el supòsit que la sol·licitud d’accés a la informa-
ció es dirigeixi a una entitat o òrgan administratiu que 
no disposi de la informació, aquest ha de derivar la sol-
licitud d’informació a l’entitat o l’òrgan que disposi de  
la informació, si el coneix, o a l’oficina responsable  
de la informació pública que correspongui, en un ter-
mini màxim de quinze dies naturals, comunicant al 
sol·licitant a quin òrgan s’ha derivat la sol·licitud i les 
dades per contactar-hi.

2. Si l’entitat o l’òrgan administratiu competent per-
tany o depèn d’una administració diferent a la que 
s’ha adreçat la sol·licitud, s’ha d’informar el sol·licitant, 
per via electrònica si és possible, i es notificarà al sol-
licitant el trasllat de la seva petició a l’Administració 
a la qual s’ha derivat la seva sol·licitud per a exercir el 
dret d’accés a la informació pública.

Article 31. Afectació de drets o interessos de 
tercers

1. Si la sol·licitud d’informació pública pot afectar drets 
o interessos de tercers, d’acord amb el que estableix 
aquesta llei, en el cas que els possibles afectats esti-
guin identificats o siguin fàcilment identificables se’ls 
ha de donar trasllat de la sol·licitud, i tenen un termi-
ni de deu dies per a presentar al·legacions si aquestes 
poden resultar determinants del sentit de la resolució.

2. El tràmit d’al·legacions a què fa referència l’apartat 1 
suspèn el termini per a resoldre.

3. El trasllat de la sol·licitud haurà d’indicar els motius 
de la sol·licitud, i si s’han expressat, però no serà obli-
gatori revelar la identitat del sol·licitant.

4. S’ha d’informar al sol·licitant del trasllat de la sol-
licitud a tercers, així com de la suspensió del ter-

mini per dictar resolució fins que s’hagin rebut les 
al·legacions o hagi transcorregut el termini per presen-
tar-les.

Article 32. Competència per a resoldre

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

a) En el cas de les sol·licituds adreçades a l’Adminis-
tració de la Generalitat, als òrgans superiors jeràrquics 
dels serveis o les unitats que disposen de la informa-
ció, d’acord amb el que estableixen les normes regula-
dores de l’organització administrativa.

b) En el cas de les sol·licituds adreçades a l’Administra-
ció local, als òrgans que determinen les normes orga-
nitzatives pròpies i, si no n’hi ha, a l’alcalde o el presi-
dent, o en l’òrgan en què aquests deleguin.

c) En el cas de les sol·licituds adreçades a organismes 
autònoms, entitats de dret públic, societats i fundaci-
ons públiques, consorcis i universitats públiques, al 
seu òrgan de direcció i de govern.

d) En el cas de les sol·licituds adreçades a altres ins-
titucions i organismes a què fa referència l’article 3.1, 
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 d’un mes, a comptar del dia 
següent a la recepció de la sol·licitud.

2. El termini a què fa referència l’apartat 1 es pot pror-
rogar, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la 
informació requerida, fins a un termini igual a la mei-
tat de l’inicial. La pròrroga i les causes que la motiven 
han d’ésser comunicades a l’interessat.

3. En el termini a què fa referència aquest article s’ha 
de resoldre la sol·licitud i notificar la resolució a l’in-
teressat.

4. El termini a què fa referència aquest article només 
pot restar en suspens en els casos establerts expressa-
ment per aquesta llei i per la legislació general sobre 
règim jurídic i procediment administratiu.

Article 34. Resolució

1. La resolució s’ha de formalitzar per escrit i s’ha de 
notificar al sol·licitant i, si escau, als tercers afectats 
que hagin comparegut en l’expedient.

2. La resolució ha d’ésser estimatòria de la sol·licitud, 
llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts 
per aquesta llei. En aquest darrer cas, ha d’estimar par-
cialment la sol·licitud, si és possible, o desestimar-la 
íntegrament.

3. Si la resolució és estimatòria de la sol·licitud i hi 
ha hagut oposició de tercers, l’accés a la informació 
només es pot fer efectiu un cop hagi transcorregut el 
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termini per interposar recurs contenciós administra-
tiu sense que s’hagi formalitzat o, en cas d’haver-se 
presentat aquest recurs, no s’hagi acompanyat de pe-
tició de mesures cautelars de suspensió o s’hagi resolt 
aquest incident mantenint l’executivitat de l’acte admi-
nistratiu.

4. Han d’ésser motivades les resolucions següents: 

a) Les que desestimen totalment o parcialment la sol-
licitud.

b) Les que estimen la sol·licitud malgrat l’oposició de 
tercers.

c) Les que estableixen com a forma d’accés a la infor-
mació un format diferent al demanat.

5. Excepcionalment no és obligatori que les resoluci-
ons siguin motivades si la mera indicació de l’existèn-
cia o no de les dades pot comportar incórrer en algu-
na de les limitacions del dret d’accés a la informació 
pública. En aquest cas, la resolució ha de fer constar 
aquesta circumstància.

6. Si l’accés a la informació pública és denegat com a 
conseqüència de l’aplicació dels límits derivats de la 
protecció dels drets de propietat intel·lectual o indus-
trial, la motivació de la resolució ha d’incloure la re-
ferència a la persona titular d’aquests drets, si és co-
neguda.

7. La notificació de la resolució ha d’indicar les vi-
es específiques de recurs i reclamació establertes per 
aquesta llei.

8. Si s’estima la sol·licitud i no s’ha produït oposició 
de tercers, la resolució pot ésser substituïda per una 
comunicació per la qual s’indica a l’interessat que pot 
accedir a la informació, o bé se li poden facilitar les 
dades directament.

Article 35. Silenci administratiu

1. Si l’Administració no resol una sol·licitud i emet la 
notificació corresponent dins el termini establert, la 
sol·licitud s’entén estimada, llevat que una norma amb 
rang de llei estableixi expressament un efecte desesti-
matori, total o parcial, amb relació a una determinada 
informació. Tanmateix, no es pot adquirir per silenci 
administratiu el dret d’accés si concorre algun dels lí-
mits establerts per aquesta o altres lleis per tenir accés 
a la informació pública.

2. En el cas de silenci administratiu estimatori, l’Ad-
ministració està obligada a facilitar l’accés a la in-
formació pública en el termini establert per l’article 
36, a comptar del moment en què el sol·licitant ho 
demana.

3. La denegació d’accés a la informació havent-se pro-
duït silenci administratiu estimatori pot donar lloc a 
l’exigència de responsabilitat, d’acord amb el que es-
tableix el títol VII.

Article 36. Accés a la informació

1. Si una sol·licitud és estimada totalment o parcial-
ment, l’òrgan competent ha de subministrar la infor-
mació a l’interessat, en el format en què l’hagi dema-
nada, en el termini de trenta dies.

2. L’Administració pot subministrar la informació en 
un format diferent del sol·licitat en els casos següents: 

a) Si hi ha una alternativa més econòmica, sempre que 
no dificulti al sol·licitant l’accés a les dades.

b) Si la informació ja ha estat difosa o publicada provi-
sionalment en un altre format i s’hi pot accedir fàcil-
ment. En aquest cas, s’ha d’indicar al sol·licitant la font 
d’informació.

c) Si es considera raonable utilitzar un format diferent 
del demanat, sempre que es justifiqui.

d) Si el format en què s’ha demanat la informació pot 
danyar el suport que la conté.

e) Si tècnicament no és possible fer una còpia en el for-
mat en què s’ha demanat la informació.

f) Si el format en què s’ha demanat la informació pot 
afectar els drets de propietat intel·lectual.

3. Les resolucions estimatòries han d’incloure la con-
sideració que la informació pot ésser subministrada en 
un format diferent del demanat, d’acord amb el que es-
tableix l’apartat 2, i indicar els formats alternatius pos-
sibles.

Article 37. Gratuïtat i contraprestacions

1. L’accés a la informació pública és gratuït si les da-
des són consultades en el lloc on es troben dipositades, 
o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual 
són lliurades per correu electrònic.

2. L’expedició de còpies i la transposició a formats di-
ferents de l’original poden restar subjectes a una con-
traprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost 
de l’operació.

Capítol IV. Garanties del dret d’accés a la 
informació pública

Article 38. Recurs administratiu

Les resolucions expresses o presumptes dictades 
d’acord amb el que disposa aquest títol poden ésser ob-
jecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan 
que les ha dictades.

Article 39. Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública 

1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria 
d’accés a la informació pública i, si escau, les que re-
solguin el recurs de reposició poden ésser objecte de 
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reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, en-
carregada de vetllar pel compliment i les garanties del 
dret d’accés a la informació pública que regula aquest 
títol.

2. La Comissió ha de complir les seves funcions amb 
plena independència orgànica i funcional, sense sub-
missió a instruccions jeràrquiques de cap mena.

3. La Comissió ha d’exercir les seves funcions per mit-
jà d’actes i acords de caràcter tecnicojurídic, que en 
cap cas no poden ésser motivats per criteris d’oportu-
nitat o de conveniència.

Article 40. Composició i designació

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública és integrada per tres membres, desig-
nats per majoria de tres cinquenes parts dels diputats 
del Parlament de Catalunya, entre persones que acre-
ditin que compleixen els requisits establerts per aquest 
article.

2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, abans d’és-
ser designats els candidats han de comparèixer davant 
la comissió parlamentària corresponent per tal que 
aquesta els avaluï amb relació a les condicions reque-
rides per al càrrec.

3. Els membres de la Comissió han d’ésser elegits en-
tre juristes especialistes en dret públic i tècnics en ma-
tèria d’arxius o gestió documental de competència i 
prestigi reconeguts i amb més de deu anys d’experièn-
cia professional.

4. Els membres de la Comissió han d’exercir el càrrec 
en règim de dedicació exclusiva i els són aplicables les 
normes sobre incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques. Les seves retribuci-
ons es fixaran anualment en la Llei de pressupostos de 
Catalunya.

Article 41. Organització i funcionament

1. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-
formació Pública ha d’ésser adscrita al departament de 
la Generalitat que el Govern determini per decret. El 
Govern ha de dotar la Comissió dels mitjans personals 
i materials necessaris per a l’exercici de les seves fun-
cions, sempre respectant-ne la independència orgànica 
i funcional.

2. L’organització i el funcionament de la Comissió han 
d’ésser establerts per reglament. El Govern ha de tra-
metre’n un projecte al Parlament abans d’aprovar-lo 
per decret, d’acord amb el que estableix l’article 149 
del Reglament del Parlament. El Parlament s’ha de 
pronunciar sobre la proposta presentada pel Govern i, 
si escau, pot formular recomanacions amb relació al 
text. Les recomanacions relatives a la garantia de la 
independència orgànica i funcional de la Comissió són 
vinculants per al Govern.

Article 42. Procediment de reclamació

1. Les reclamacions a què fa referència l’article 39.1 
s’han d’interposar en el termini d’un mes des de la no-
tificació de la resolució o, si escau, des de la desesti-
mació del recurs de reposició.

2. Les reclamacions es poden tramitar per mitjà d’un 
procediment de mediació o d’un procediment ordinari 
amb resolució.

3. En el cas de reclamacions en què la denegació de 
l’accés a la informació pública s’ha produït per motius 
derivats de drets de tercers, s’ha de donar trasllat de 
la reclamació corresponent als tercers perquè puguin 
participar en el procediment.

4. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública ha d’informar les parts afectades sobre 
el procediment de mediació. Si totes les parts ho ac-
cepten s’ha d’aplicar aquest procediment i l’Adminis-
tració no s’hi pot oposar. El procediment de mediació 
suspèn el termini per a resoldre.

5. L’acord fruit de la mediació ha d’ésser aprovat pel 
reclamant, per l’Administració afectada i, si escau, 
pels tercers que hagin comparegut en el procediment. 
Aquest acord posa fi al procediment i en cap cas no 
pot ésser 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 que s’ha acceptat, la re-
clamació s’ha de tramitar per mitjà d’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 dema-
nar els informes o les dades que consideri necessaris 
per a facilitar el procediment de mediació o per a fo-
namentar la resolució.

8. Si la denegació s’ha fonamentat en la protecció de 
dades personals, la Comissió n’ha de demanar informe 
a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha 
d’ésser emès en el termini de quinze dies.

9. Si en el termini de dos mesos des de la presentació 
de la reclamació no s’ha dictat i notificat la resolució, 
aquesta s’ha d’entendre desestimada. Aquest termini 
pot ésser ampliat per la Comissió fins a un màxim de 
quinze dies més, en el cas que s’hagi fet ús del que es-
tableixen els apartats 7 i 8, la qual cosa ha d’ésser noti-
ficada a totes les parts abans que conclogui el termini 
per a resoldre.

10. Les resolucions de la Comissió posen fi a la via ad-
ministrativa i es poden impugnar davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

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

1. Si s’assoleix un acord en el procediment de media-
ció, aquest ha d’establir el termini de compliment i, si 
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escau, les condicions en què s’ha de fer efectiu l’accés 
a la informació pública.

2. Si l’Administració no compleix l’acord a què fa re-
ferència l’apartat 1 en el termini establert, l’interessat 
ho pot comunicar a la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública perquè aquesta en re-
quereixi el compliment.

3. La desatenció del requeriment a què fa referència 
l’apartat anterior pot donar lloc a l’exigència de res-
ponsabilitat, d’acord amb el que estableix el títol VII.

4. Les disposicions establertes pels apartats anteriors 
també són aplicables a les resolucions dictades per la 
Comissió que reconeguin el dret d’accés a la informa-
ció pública.

5. L’Administració ha de comunicar a la Comissió les 
actuacions fetes per a executar els acords de mediació 
i per a donar compliment a les resolucions dictades per 
la Comissió.

Article 44. Publicitat de les resolucions i 
memòria de la Comissió

1. Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública es publicaran en el 
portal de la Comissió, prèvia dissociació de les dades 
personals i s’indicaran aquelles resolucions que esta-
bleixen criteris generals per a la resolució de futures 
sol·licituds.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-
formació Pública ha d’elaborar una memòria anual de 
les seves activitats, que ha d’ésser presentada al Parla-
ment i a l’organisme avaluador a què fa referència el 
títol VIII.

TÍTOL IV. Del Registre de grups d’interès

Article 45. Creació del Registre 

1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i els 
organismes públics a què fa referència l’article 3.1b i c 
han de crear el Registre de grups d’interès.

2. El Registre té com a finalitat la inscripció i el con-
trol de les persones i les organitzacions que treballen 
per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplica-
ció de les polítiques públiques en defensa d’interessos 
de terceres persones o organitzacions.

3. És responsabilitat de cada ens obligat la incorpo-
ració en el Registre de les dades que s’han d’inclou-
re d’acord amb aquesta llei, sens perjudici de la ges-
tió centralitzada del Registre per l’Administració de la 
Generalitat.

Article 46. Principis generals

1. El Registre de grups d’interès ha d’ésser públic, i les 
dades que contingui han d’estar disponibles per mitjà 
del règim de transparència establert per aquesta llei.

2. L’establiment i el funcionament del Registre han de 
respectar els principis de proporcionalitat, igualtat i 
no-discriminació.

3. La creació del Registre no pot impedir ni restringir 
l’exercici dels drets que legalment corresponen a les 
autoritats o als càrrecs públics o als que són inherents 
al mandat parlamentari o dels càrrecs electes.

Article 47. Persones i activitats incloses en el 
Registre

1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès: 

a) Les persones i les organitzacions que, independent-
ment de llur forma o estatut jurídic, en interès d’altres 
persones o organitzacions duen a terme activitats sus-
ceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, normes amb 
rang de llei o disposicions generals o en l’elaboració i 
l’aplicació de les polítiques públiques.

b) Les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat 
col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, cons-
titueixen de facto una font d’influència organitzada i 
duen a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació 
del Registre.

3. L’àmbit d’aplicació del Registre inclou totes les ac-
tivitats dutes a terme amb la finalitat d’influir directa-
ment o indirectament en els processos d’elaboració o 
aplicació de les polítiques i la presa de decisions, amb 
independència del canal o mitjà utilitzat, incloent-hi 
els contactes amb autoritats i càrrecs públics, diputats, 
funcionaris i personal al servei de les institucions, i 
també les contribucions i la participació voluntàries en 
consultes oficials sobre propostes legislatives, norma-
tives, actes jurídics o altres consultes.

Article 48. Persones i activitats excloses del 
Registre

Resten excloses del Registre de grups d’interès les ac-
tivitats relatives a la prestació d’assessorament jurídic 
o professional vinculades directament a defensar els 
interessos afectats per procediments administratius, 
les destinades a informar un client sobre una situació 
jurídica general, les activitats de conciliació o media-
ció dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats 
d’assessorament dutes a terme amb finalitats informa-
tives per a l’exercici de drets o iniciatives establerts per 
l’ordenament jurídic.

Article 49. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha d’incloure: 

a) Una relació, ordenada per categories, de persones i 
organitzacions que realitzen actuacions amb la finali-
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tat de participar en l’elaboració i l’aplicació de les po-
lítiques públiques, així com la seu de la seva organit-
zació.

b) La informació que han de subministrar les persones 
i organitzacions a què fa referència la lletra a, especi-
alment amb relació a les activitats que duen a terme, al 
seu àmbit d’interès i amb el seu al finançament.

c) Un codi de conducta comú.

d) El sistema de control i fiscalització, que ha d’esta-
blir els mecanismes de denúncia aplicables en el cas 
d’incompliment del que estableix aquesta llei o del co-
di de conducta a què fa referència la lletra c.

2. El Registre ha de donar publicitat a les actuaci-
ons dels grups d’interès, especialment a les reunions 
i audiències amb autoritats, càrrecs públics, membres 
electes o diputats, i a les comunicacions, els informes 
i altres contribucions amb relació a les matèries trac-
tades.

Article 50. Obligacions dels declarants

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès com-
porta les obligacions següents: 

a) Acceptar que la informació proporcionada es faci 
pública.

b) Garantir que la informació proporcionada és com-
pleta, correcta i fidedigna.

c) Complir el codi de conducta.

d) Acceptar l’aplicació del règim de control i fisca-
lització i les mesures corresponents, en el cas d’in-
compliment del codi de conducta o del que estableix 
aquesta llei.

2. Els declarants han d’informar les institucions de les 
activitats que duen a terme, dels clients persones o or-
ganitzacions per als quals treballen i de les quantitats 
econòmiques que reben, en el seu cas, i les despeses 
relacionades amb la seva activitat com a grup d’interès.

Article 51. Contingut mínim del codi de 
conducta

El codi de conducta a què fa referència l’article 49.1.c 
ha d’incloure, com a mínim: 

a) El nom i les dades del declarant que el subscriu.

b) L’entitat o l’organització que representa o per la qual 
treballa el declarant, i els interessos, objectius o finali-
tats que persegueixen els seus clients.

c) El compromís del declarant de no obtenir ni tractar 
d’obtenir la informació o influir en la presa de decisi-
ons de manera deshonesta.

d) El compromís del declarant de proporcionar infor-
mació actualitzada i no enganyosa en el moment de la 

inscripció en el Registre i de mantenir-la actualitzada 
posteriorment.

e) El compromís de no incitar, per cap mitjà, autori-
tats, càrrecs públics, diputats o funcionaris a infringir 
la llei o les regles de comportament establertes pel co-
di de conducta.

f) El compromís d’acceptar i complir les mesures 
adoptades en el cas d’incompliment de les obligacions 
establertes per aquesta llei o pel codi de conducta.

Article 52. Mesures aplicables en cas 
d’incompliment

1. L’incompliment de les obligacions establertes per 
aquesta llei o pel codi de conducta pot donar lloc a 
la suspensió temporal de la inscripció en el Registre 
de grups d’interès o, si l’incompliment és greu, a la 
cancel·lació de la inscripció.

2. La suspensió i la cancel·lació de la inscripció en el 
Registre comporten la denegació d’accés a les oficines 
i els serveis de les institucions i els organismes públics 
de les persones afectades i, si escau, de les organitza-
cions a les quals pertanyen i la publicació de la sanció 
en el Registre.

3. Qualsevol persona està legitimada per a presentar 
una denúncia fonamentada en fets materials, si sospi-
ta que les persones o les organitzacions compreses en 
aquest títol incompleixen les obligacions establertes 
per la Llei o pel codi de conducta.

4. El procediment de tramitació de les denúncies i 
d’investigació ha d’ésser dut a terme pels responsables 
del Registre i ha de garantir l’audiència de l’afectat.

Article 53. Desplegament normatiu d’aquest 
títol

La classificació de les persones i les organitzacions 
que s’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès, 
la informació requerida als declarants, el contingut de-
tallat del codi de conducta i el procediment d’investi-
gació i tramitació de les denúncies ha d’ésser regulat 
per reglament.

TÍTOL V. Del bon govern

Capítol I. Codi de conducta dels alts càrrecs

Article 54. Àmbit d’aplicació

1. Les disposicions d’aquest capítol són aplicables als 
alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, de 
l’Administració local i dels altres organismes i institu-
cions públiques inclosos en l’article 3.

2. Als efectes d’aquest títol, tenen la consideració 
d’alts càrrecs les persones que determina l’article 4.2.
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Article 55. Principis d’actuació 

1. Els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els princi-
pis ètics i les regles de conducta següents: 

a) El respecte de la Constitució, l’Estatut d’autonomia 
i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les 
llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats oficials, dels ac-
tes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes 
públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, 
als efectes de publicitat del Registre de grups d’inte-
rès, establert pel títol IV.

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb ga-
rantia de les condicions necessàries per a una actuació 
independent i no condicionada per conflictes d’interes-
sos.

e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant 
qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la 
presa de decisions.

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos 
públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per 
a les quals s’han concebut.

g) El retiment 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 estableix la legislació sobre incom-
patibilitats.

i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels inte-
ressos públics, sense dur a terme cap activitat que pu-
gui entrar-hi en conflicte.

j) La utilització de la informació a què tenen accés per 
raó del càrrec en benefici de l’interès públic, sense ob-
tenir cap avantatge propi ni aliè.

k) El compromís general i directe per la qualitat dels 
serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels 
drets dels usuaris.

l) La bona fe.

m) L’exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o 
servei que se’ls pugui oferir per raó del càrrec o que 
pugui comprometre l’execució de llurs funcions.

n) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes 
de llur competència quan concorri algun dels supòsits 
d’abstenció que estableix la Llei.

o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o in-
formacions coneguts per raó de l’exercici de les seves 
competències.

2. Les administracions i els organismes compresos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els 
plecs de clàusules contractuals i en les bases de con-
vocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i 

les regles de conducta als quals han d’adequar l’activi-
tat els contractistes i les persones beneficiàries, i han 
de determinar els efectes d’un eventual incompliment 
d’aquests principis.

3. El Govern, els ens locals i els altres organismes i 
institucions públiques inclosos en l’article 3 han d’ela-
borar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que 
concreti i desenvolupi els principis d’actuació a què 
fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicio-
nals, si escau, i determini les conseqüències d’incom-
plir-los, sens perjudici del règim sancionador establert 
per aquesta llei.

Article 56. Incompatibilitats i declaracions

1. Els alts càrrecs estan subjectes al règim d’incompa-
tibilitats i a les obligacions de declaració d’activitats, 
de béns patrimonials i d’interessos establerts per la le-
gislació específica.

2. El Registre de declaracions d’activitats és públic. 
L’accés als registres de les declaracions dels béns pa-
trimonials i d’interessos es regeix per llur normativa 
específica, sens perjudici de la qual s’ha de fer pública 
una declaració que indiqui la situació patrimonial dels 
alts càrrecs, que no n’ha d’incloure les dades de loca-
lització ni les que siguin necessàries per a salvaguar-
dar la privacitat i la seguretat dels titulars.

Article 57. Publicitat de les condicions d’accés 

1. L’Administració, els organismes i les institucions 
públiques han de donar a conèixer els criteris d’acord 
amb els quals es designa una persona perquè ocupi un 
alt càrrec. A aquest efecte, ha de fer públic el currícu-
lum amb els mèrits professionals i tècnics de la perso-
na nomenada.

2. Els nomenaments d’alts càrrecs s’han de fer atenent 
criteris de competència professional, entre persones 
amb qualificació i experiència en llocs de responsabi-
litat en la gestió pública o privada.

Capítol II. Dret a una bona Administració i a 
uns serveis públics de qualitat

Article 58. Principis generals

Les persones tenen dret a una bona Administració, i a 
l’accés i l’ús d’uns serveis públics de qualitat recone-
guts, amb caràcter general, per la legislació de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i, específicament, per les lleis regulado-
res de les diverses activitats públiques.

Article 59. Cartes de servei

1. L’Administració pública ha de garantir que els ser-
veis de la seva competència es presten en unes condi-
cions mínimes i raonables de qualitat, i ha d’incloure 



12 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 454

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 151

cartes de servei en el marc regulador dels serveis pú-
blics bàsics, les quals han d’establir, com a mínim: 

a) L’organització i la forma de gestió del servei.

b) La identificació dels responsables de la gestió.

c) Els estàndards mínims de qualitat del servei des-
glossats, si escau, per categories de prestacions, i els 
indicadors i els instruments per a mesurar-ne l’aplica-
ció.

d) Les condicions d’accés.

e) Els drets i deures dels usuaris.

f) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les 
taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau.

g) Les vies de reclamació utilitzables.

h) Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin ob-
tenir informació i orientació amb relació al servei pú-
blic.

2. Les cartes de servei tenen naturalesa reglamentària. 
El contingut de les cartes de servei és vinculant per a 
l’Administració i els usuaris, i pot ésser invocat en via 
de recurs o reclamació.

3. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, les 
cartes de serveis han de ser aprovades per decret del 
Govern o per ordre del titular del departament corres-
ponent. Els consells comarcals, els municipis de gran 
població i els consells de vegueria han d’aprovar les 
cartes dels serveis de competència municipal que ges-
tionin, d’acord amb el que determini la Llei de governs 
locals de Catalunya.

Article 60. Avaluació permanent dels serveis 
públics

1. Els usuaris tenen el dret d’ésser consultats periòdi-
cament i de manera regular sobre llur grau de satisfac-
ció pel que fa als serveis públics i les activitats gestio-
nades per l’Administració pública.

2. L’Administració responsable del servei objecte de 
consulta ha d’establir els indicadors d’acord amb els 
quals s’han d’elaborar les enquestes i la periodicitat de 
les consultes.

3. Les consultes a què fa referència aquest article s’han 
de fer preferentment als usuaris del servei, sens perju-
dici que puguin tenir abast general en el cas dels ser-
veis bàsics, garantint sempre l’anonimat dels partici-
pants.

4. L’instrument que s’ha d’utilitzar normalment per a 
fer l’enquesta a què fa referència aquest article i per a 
rebre les opinions dels usuaris és el Portal de la Trans-
parència. A aquest efecte, s’ha d’establir una adreça 
electrònica específica, a la qual s’ha de donar publi-
citat en l’àmbit general i, específicament, als centres i 
espais on es presta el servei. El Portal de la Transpa-
rència ha de publicar el resultat de les enquestes.

Article 61. Dret de formular propostes i 
suggeriments

1. Els ciutadans tenen el dret de fer propostes d’actua-
ció o millora i suggeriments amb relació al funciona-
ment dels serveis públics.

2. Les propostes i els suggeriments es poden formular 
per mitjà del Portal de la Transparència, amb el cor-
responent mecanisme d’interacció vinculat al catàleg 
dels serveis públics a què fa referència l’article 9.1j, o 
per qualsevol altre mitjà que escullin els ciutadans.

3. L’Administració pública ha de donar a conèixer les 
propostes i els suggeriments rebuts de manera anoni-
mitzada, i ha de reconèixer i fer públiques les inicia-
tives ciutadanes l’aplicació de les quals comporti una 
millora substancial dels serveis públics.

Capítol III. Millora de la qualitat normativa

Article 62. Principis generals 

1. L’Administració pública ha d’exercir la iniciativa 
normativa de manera que el marc normatiu resultant 
sigui previsible, tan estable com sigui possible i fàcil 
de conèixer i comprendre pels ciutadans i els agents 
socials.

2. La iniciativa normativa només s’ha de promoure si 
hi ha una causa d’interès general que ho justifiqui.

3. Les iniciatives normatives s’han de referir a finali-
tats o sectors materials homogenis, i han d’ésser clares 
i coherents amb la resta de l’ordenament jurídic.

4. Les iniciatives normatives han de donar prioritat a 
les mesures menys restrictives per als drets dels ciuta-
dans, sempre que permetin obtenir el mateix resultat 
per a l’interès general.

5. Els principis regulats per aquest article són aplica-
bles a l’exercici de la potestat reglamentària i a l’elabo-
ració de projectes de llei.

Article 63. Simplificació i consolidació 
normativa

1. L’Administració pública ha d’exercir la iniciativa le-
gislativa de manera que l’aprovació d’una nova norma 
comporti, com a norma general, una simplificació de 
l’ordenament jurídic vigent.

2. L’Administració, per a facilitar el coneixement del 
dret vigent, ha d’elaborar textos consolidats de les nor-
mes quan s’hagin modificat. Els textos consolidats te-
nen valor informatiu i han d’indicar clarament llur na-
turalesa i quines normes consoliden.

Article 64. Millora de la regulació 

1. L’Administració pública, per a l’elaboració de les 
memòries d’avaluació i impacte que poden produir 
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les normes, ha d’utilitzar els instruments d’anàlisi més 
adients per a mesurar els efectes de la nova regulació 
i evitar que es generin obligacions o despeses inne-
cessàries o desproporcionades respecte dels objectius 
d’interès general que es pretenen assolir.

2. L’Administració pública ha de desenvolupar meca-
nismes per a avaluar l’aplicació de les normes, per tal 
de verificar-ne el grau de compliment, la necessitat i 
l’actualitat i, si escau, la conveniència de modificar-les 
per raó de noves necessitats econòmiques o socials so-
brevingudes.

3. S’ha de garantir la participació dels ciutadans en 
l’elaboració de les memòries d’avaluació i impacte, i 
també en el procés per a avaluar l’aplicació de les nor-
mes.

4. L’Administració pública pot promoure proves pilot 
prèvies a l’aprovació de les noves mesures regulado-
res per a verificar-ne la idoneïtat. Aquestes proves pi-
lot s’han d’aplicar per mitjà de convenis subscrits amb 
les entitats representatives dels sectors afectats, amb 
els efectes i les condicions que determini el conveni.

Títol VI. Del govern obert

Capítol I. Principis generals

Article 65. Principis i impuls del govern obert

1. El govern obert es fonamenta en els principis se-
güents: 

a) El diàleg permanent entre l’Administració pública i 
els ciutadans.

b) La presa de decisions públiques tenint en compte les 
necessitats i les preferències manifestades pels ciuta-
dans.

c) La participació i la col·laboració ciutadana en la de-
finició de les polítiques públiques més rellevants, de 
caràcter general i sectorial.

d) La transparència i la informació pública com a 
marc de referència per a fer possible l’efectivitat del 
govern obert.

e) La millora continuada de la qualitat dels serveis.

f) L’avaluació permanent de la gestió administrativa 
i dels processos de participació, per mitjà d’indica-
dors objectius en l’establiment dels quals cal garantir 
la participació d’experts independents i dels ciutadans.

g) El retiment de comptes i l’assumpció de responsa-
bilitat davant els ciutadans derivada de les decisions 
adoptades.

2. L’Administració pública ha d’impulsar el govern 
obert per mitjà de mecanismes i instruments que per-
metin la interrelació amb els ciutadans, preferentment 

amb l’ús de mitjans electrònics i les tecnologies de la 
informació i la comunicació.

Article 66. Mesures de foment del govern 
obert

1. Els ciutadans poden intervenir, de manera individu-
al o col·lectiva, per mitjà d’entitats de caràcter repre-
sentatiu, en la definició i l’aplicació de les polítiques 
públiques.

2. L’Administració pública ha de fomentar la participa-
ció i la col·laboració ciutadanes en la presa de decisi-
ons públiques i en el seguiment i l’avaluació de l’apli-
cació d’aquestes decisions.

3. Els instruments i les formes de participació i col-
laboració ciutadanes s’han de donar a conèixer per 
mitjà del Portal de la Transparència i de la resta de 
canals de difusió per a permetre’n un coneixement tan 
generalitzat com sigui possible.

4. Els instruments de participació i col·laboració s’han 
d’adreçar al conjunt de la ciutadania, i l’Administració 
ha de posar a la seva disposició les eines de formació 
pertinents perquè en pugui dominar l’ús. També es po-
den destinar als sectors de la ciutadania i d’entitats di-
rectament afectats per les polítiques públiques.

Article 67. Garanties per a l’efectivitat del 
govern obert

1. El govern obert permet als ciutadans i a les entitats, 
amb caràcter general, fer arribar a l’Administració pú-
blica propostes, suggeriments i opinions sobre qual-
sevol assumpte en què aquesta sigui competent. L’Ad-
ministració té l’obligació de donar-los-en una resposta 
motivada.

2. L’Administració pública ha d’establir procediments 
de participació i col·laboració ciutadana en l’elaboració 
de plans i programes de caràcter general i en la defini-
ció de les polítiques públiques més rellevants.

3. En els supòsits a què fa referència l’apartat 2, l’Ad-
ministració ha de complir les obligacions següents: 

a) Donar informació, amb antelació suficient, sobre les 
propostes sotmeses a la consideració dels ciutadans.

b) Subministrar d’una manera adequada, sistemàtica i 
entenedora la informació relativa a les propostes que 
sigui necessària per tal de poder-les valorar adequa-
dament.

c) Considerar el resultat del procés participatiu en el 
moment de la presa de decisió.

d) Informar els ciutadans que han participat en el pro-
cés sobre les decisions adoptades i els motius que les 
justifiquen.

4. Resten excloses de l’àmbit d’aplicació dels apartats 
2 i 3 les actuacions següents: 
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a) Les que es tramiten o s’aproven amb caràcter d’ur-
gència.

b) Les que tenen com a únic objectiu la seguretat pú-
blica.

c) Les que poden donar lloc a l’aplicació dels límits 
d’accés a la informació pública establerts per aques-
ta llei.

Article 68. Instruments de participació i 
col·laboració ciutadanes 

Els procediments de participació i col·laboració ciuta-
danes són els establerts, amb caràcter general, per la 
legislació de règim jurídic i procediment administra-
tiu, per la legislació de règim local, i la normativa so-
bre participació ciutadana, sens perjudici dels que es 
puguin establir per llei, amb caràcter específic, amb 
relació a una determinada actuació o decisió política.

Capítol II. Participació ciutadana en 
l’elaboració de disposicions generals

Article 69. Participació ciutadana en 
l’elaboració de les normes

1. Les persones tenen el dret de participar, per mitjà 
de la presentació de propostes i suggeriments, en les 
iniciatives normatives en què ho promou l’Administra-
ció pública. Aquest dret es pot exercir amb relació a 
les iniciatives normatives en què, per la importància 
que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració 
pública considera pertinent obrir aquest procés parti-
cipatiu des de l’inici de la tramitació del procediment 
administratiu.

2. Els òrgans encarregats de tramitar el procediment 
administratiu, per a facilitar la participació ciuta-
dana han de publicar en el Portal de la Transparèn-
cia la iniciació de la tramitació, la versió inicial del 
projecte normatiu i la documentació complementària 
que l’acompanya, i han de donar-hi informació so-
bre l’estat de la tramitació. Sempre que sigui possible 
s’ha d’incentivar la participació ciutadana per mitjà de 
la comunicació a les entitats representatives dels col-
lectius directament afectats per la iniciativa.

3. Les persones poden trametre llurs propostes i sug-
geriments amb relació a les iniciatives normatives que 
correspongui abans del tràmit d’audiència i informa-
ció pública. El sol fet de participar en una iniciativa 
normativa no atribueix als ciutadans la condició d’in-
teressats, però l’Administració ha de fer una valoració 
general de les contribucions, que s’ha de publicar en el 
Portal de la Transparència.

4. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici 
dels tràmits d’audiència i d’informació pública deter-
minats per la legislació de règim jurídic i de procedi-
ment administratiu i la legislació de règim local.

Article 70. Dret de proposar iniciatives 
normatives

1. Les persones legitimades per a promoure la inici-
ativa legislativa popular tenen el dret de presentar a 
l’Administració pública propostes d’iniciativa normati-
va de caràcter reglamentari.

2. Les propostes s’han de referir íntegrament a compe-
tències de l’Administració pública a la qual s’adrecen, 
i no poden correspondre a matèries excloses per la llei 
reguladora de la iniciativa legislativa popular.

3. Les propostes han de complir els requisits que s’es-
tableixin per reglament i tenir el suport de, com a mí-
nim, quinze mil signatures per aquelles iniciatives que 
es presenten davant l’Administració de la Generalitat. 
Les que es presenten davant l’administració local es 
regiran per la seva legislació específica.

4. L’òrgan competent per a iniciar el procediment ad-
ministratiu ha de valorar la proposta pel que fa a la 
necessitat de la norma, els costos que comportaria, 
l’oportunitat de la regulació per a l’interès públic i els 
efectes que produiria sobre el sector i els interessos 
concernits, i ha d’adoptar una decisió en el termini de 
tres mesos. Si en aquest termini no s’adopta i es notifi-
ca la resolució, la proposta s’ha d’entendre desestima-
da per silenci administratiu.

5. La resolució ha d’exposar els motius pels quals la 
proposta és acceptada o rebutjada, i ha d’ésser comu-
nicada als proponents.

6. La decisió sobre la proposta només pot ésser objec-
te de recurs fonamentat en la vulneració dels elements 
reglats aplicables a l’exercici del dret, però no pel que 
fa a l’oportunitat de la decisió d’iniciar o no la tramita-
ció de la iniciativa.

Títol VII. Sistema de garanties

Capítol I. Recursos i reclamacions

Article 71. Recursos

1. Contra els actes de l’Administració pública que vul-
neren els drets reconeguts per aquesta llei es poden 
interposar els recursos administratius establerts per la 
legislació de Catalunya sobre règim jurídic i procedi-
ment administratiu i per la legislació local aplicable 
als ens locals de Catalunya.

2. També es poden interposar recursos contra les 
omissions imputables a l’Administració pública que 
comporten l’incompliment de les obligacions establer-
tes per aquesta llei. A l’efecte de recurs, l’omissió s’im-
puta a l’òrgan responsable del compliment de l’obli-
gació.

3. Els recursos d’alçada, en el cas d’actes o omissions 
imputables a òrgans que, per llur naturalesa, no posen 
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fi a la via administrativa, s’han d’interposar davant el 
titular del departament competent en matèria d’Admi-
nistració pública.

4. Contra els actes que posen fi a la via administrativa 
o que resolen els recursos administratius es pot inter-
posar un recurs contenciós administratiu, d’acord amb 
el que estableix la legislació reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

Article 72. Reclamacions amb relació al dret 
d’accés a la informació pública

1. Les resolucions expresses o presumptes dictades 
amb relació al dret d’accés a la informació pública po-
den ésser objecte de reclamació, en els termes que es-
tableix el capítol IV del títol III.

2. Els actes dictats per la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública són impugnables 
en via contenciosa administrativa.

Article 73. Reclamacions contra actuacions o 
omissions d’entitats de dret públic, societats i 
fundacions públiques i consorcis

1. Contra els actes i les omissions de les entitats i or-
ganismes de dret públic, les societats i fundacions pú-
bliques i els consorcis realitzats en l’exercici de fun-
cions públiques o sotmesos a tutela administrativa, es 
pot formular una reclamació directament davant l’òr-
gan competent sota l’autoritat del qual s’exerceix l’ac-
tivitat.

2. La resolució de la reclamació s’ha d’emetre i notifi-
car en el termini de tres mesos, i exhaureix la via ad-
ministrativa.

3. En el cas d’actes o omissions que afecten el dret 
d’accés a la informació pública, s’ha d’aplicar el que 
estableix el capítol IV del títol III.

Article 74. Reclamacions contra actuacions o 
omissions d’altres organismes públics

1. Contra els actes i les omissions de les altres insti-
tucions i organismes a què fa referència l’article 3.1b 
i c, es poden interposar els recursos o les reclama-
cions que determinen llurs normes reguladores res-
pectives.

2. Si la normativa a què fa referència l’apartat 1 no ho 
determina, es pot formular una reclamació davant l’òr-
gan superior responsable de les decisions de naturale-
sa administrativa de la institució o l’organisme i, una 
vegada exhaurida aquesta via, un recurs contenciós 
administratiu d’acord amb el que estableix la llei re-
guladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
El termini per a formular la reclamació inicial i per a 
resoldre-la és el que estableix la legislació de règim ju-
rídic i de procediment administratiu per al recurs d’al-
çada.

Article 75. Actuació del Síndic de Greuges, 
de la Sindicatura de Comptes i de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya

1. El Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes 
i l’Oficina Antifrau de Catalunya han de vetllar pel 
compliment de les obligacions i els drets establerts per 
aquesta llei, d’acord amb les funcions que els atribuei-
xen llurs lleis reguladores respectives.

2. Sens perjudici dels recursos i les reclamacions que 
es puguin interposar contra els actes expressos o pre-
sumptes que impedeixin o limitin, totalment o par-
cialment, els drets reconeguts per aquesta llei o les 
omissions produïdes derivades d’obligacions establer-
tes per l’Administració pública, els ciutadans afectats 
poden adreçar una queixa al Síndic de Greuges o adre-
çar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb 
el que determinen les lleis reguladores d’aquestes ins-
titucions.

3. La intervenció del Síndic de Greuges o de l’Oficina 
Antifrau no suspèn els terminis per a la interposició 
dels recursos o reclamacions administratius o conten-
ciosos administratius procedents.

Capítol II. Règim sancionador

Article 76. Principis generals

1. L’incompliment dels deures i les obligacions esta-
blerts per aquesta llei per part de les persones que en 
són responsables comporta l’aplicació del règim san-
cionador regulat per aquest capítol.

2. El règim sancionador d’aquest capítol no s’aplica 
si els fets poden ésser constitutius d’infracció penal 
ni tampoc si, d’acord amb la llei, pot ésser aplicable 
un altre règim de responsabilitat administrativa o de 
naturalesa jurisdiccional, sempre que es doni també 
identitat de subjecte i fonament.

3. En tot allò que no determina aquest capítol són apli-
cables els principis i les regles generals sobre l’exercici 
de la potestat sancionadora i el procediment sanciona-
dor, establerts per la legislació bàsica i per la legislació 
de la Generalitat en matèria de règim jurídic i procedi-
ment administratiu comú.

Article 77. Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus en matèria de transpa-
rència: 

a) Incomplir les obligacions i els deures de publicitat 
establerts pels capítols II i III del títol II aplicant de 
manera manifestament injustificada els límits a què fa 
referència l’article 7.

b) Incomplir, les persones físiques o jurídiques, les 
obligacions a que resten subjectes d’acord amb el que 
estableix l’article 3.
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2. Són infraccions molt greus amb relació al dret d’ac-
cés a la informació pública: 

a) Donar informació parcial, o ometre o manipular in-
formació rellevant amb l’objectiu d’influir en la forma-
ció de l’opinió ciutadana.

b) Impedir o obstaculitzar deliberadament l’accés a la 
informació en el cas de resolució estimatòria i en els 
casos establerts pels articles 35 i 43.

c) Facilitar informació relativa a les dades íntimes i 
privades compreses a l’article 23, sense consentiment, 
exprés i per escrit, de les persones afectades.

d) Ocultar l’existència d’informació pública per impe-
dir-ne el seu coneixement i accés.

3. Són infraccions molt greus en matèria de bon go-
vern: 

a) Prendre decisions o adoptar mesures manifestament 
contràries a la Constitució o a l’Estatut d’autonomia.

b) Cometre actes o omissions que vulnerin el contin-
gut essencial dels drets i les llibertats públiques.

c) Prendre decisions, dur a terme actuacions o come-
tre omissions amb finalitat discriminatòria, per raó de 
qualsevol circumstància personal o social.

d) Incomplir de manera pública i manifesta les funci-
ons inherents al càrrec.

e) Incomplir, les persones físiques o jurídiques, els 
principis i les regles de conducta a què fa referència 
l’article 55.2.

f) Incomplir, les persones i les organitzacions que tenen 
la condició de grups d’interès, les obligacions establer-
tes per aquesta llei o pel codi de conducta que els sigui 
aplicable, d’acord amb el que determina el títol IV.

Article 78. Infraccions greus

1. És una infracció greu en matèria de transparència 
incomplir, totalment o parcialment, els deures i les 
obligacions establerts pel títol II i els que estableixen 
expressament altres lleis, sempre que l’incompliment 
no sigui una infracció molt greu.

2. Són infraccions greus amb relació al dret d’accés a 
la informació pública: 

a) Donar informació incompleta o parcial, sempre 
que no estigui justificat amb l’objecte de fer compa-
tible l’accés amb altres drets d’acord amb l’article 25 
d’aquesta llei.

b) Facilitar intencionadament informació sotmesa a 
l’aplicació dels límits establerts per aquesta llei, lle-
vat dels esmentats per l’article 77.2.c, en perjudici de 
tercers.

c) Ometre el tràmit d’audiència dels tercers afectats 
per les sol·licituds d’accés a la informació pública, si 
els tercers estan clarament identificats.

d) Desestimar sense motivació les sol·licituds d’accés a 
la informació pública.

e) Facilitar deliberadament la informació en un format 
o unes condicions que n’impedeixin o en dificultin 
manifestament la comprensió.

f) Condicionar l’accés a la informació al pagament 
d’una contraprestació en els supòsits d’accés gratuït.

g) Exigir una sol·licitud prèvia o l’obtenció d’una lli-
cència tipus per a reutilitzar la informació pública si 
aquest requisit no és exigible.

h) Incomplir els terminis establerts per a facilitar la in-
formació sol·licitada sense que hi hagi una causa legal 
que ho justifiqui.

i) No resoldre les sol·licituds d’accés a la informació de 
forma expressa i motivada dins del termini preceptiu.

3. Són infraccions greus en matèria de bon govern: 

a) Adoptar acords manifestament contraris a l’ordena-
ment jurídic amb perjudici greu per a l’Administració, 
els interessats o els ciutadans.

b) Adoptar decisions o intervenir en assumptes si hi ha 
el deure d’abstenir-se’n o si es donen les circumstànci-
es legals de conflicte d’interessos.

c) No informar sobre els criteris seguits per a la desig-
nació dels alts càrrecs.

d) Incomplir els requisits establerts per la llei per al 
nomenament dels alts càrrecs.

e) Rebutjar sense motivació les propostes d’iniciativa 
normativa que compleixen els requisits legals.

f) Cometre actes o omissions que vulnerin els drets i 
les llibertats fonamentals i els drets estatutaris, sempre 
que no constitueixin una infracció molt greu d’acord 
amb l’article 77.3.b.

g) Incomplir els principis de bona conducta establerts 
per les lleis i els codis de conducta, sempre que no 
constitueixin una infracció molt greu.

4. Són infraccions greus en matèria de govern obert: 

a) Subministrar informació parcial o incompleta so-
bre les propostes sotmeses a la consideració dels ciuta-
dans, de manera que això pugui alterar el sentit o el 
resultat del procés participatiu.

b) Subministrar la informació amb la voluntat de difi-
cultar-ne la comprensió o la valoració.

c) No considerar el resultat del procés participatiu en 
la presa de la decisió final.

d) No aplicar mecanismes i instruments de govern 
obert, d’acord amb el que estableix l’article 68.

5. Constitueix una infracció greu no facilitar al Síndic 
de Greuges la informació sol·licitada als efectes que es 
preveuen en l’article 93.3 de la Llei. En aquest sentit, 
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s’entén que no s’ha facilitat la informació quan aquesta 
no s’ha lliurat en el termini de sis mesos des de la pe-
tició formulada pel Síndic de Greuges.

Article 79. Infraccions lleus

1. Són infraccions lleus els actes i les omissions que 
constitueixen descurança o negligència en el compli-
ment de les obligacions establertes per aquesta llei i en 
l’atenció dels ciutadans quan exerceixen els drets que 
els garanteix la norma.

2. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en 
el termini de dos anys comporta l’aplicació de les san-
cions establertes per a les infraccions greus.

3. Constitueix una infracció lleu demorar l’enviament 
de la informació sol·licitada pel Síndic de Greuges als 
efectes que es preveuen en l’article 93.3 de la Llei. En 
aquest sentit, s’entén que hi ha demora quan la infor-
mació no s’ha lliurat en el termini de tres mesos des de 
la petició formulada pel Síndic de Greuges.

Article 80. Subjectes responsables de les 
infraccions

1. Són responsables de les infraccions tipificades per 
aquest capítol: 

a) Els alts càrrecs i el personal al servei de l’Admi-
nistració pública i de les institucions i els organismes 
públics als quals és aplicable aquesta llei a qui és im-
putable una acció o omissió tipificada com a infracció, 
d’acord amb les funcions i les competències que tin-
guin atribuïdes.

b) Les persones físiques i jurídiques a qui fa referència 
l’article 84.

2. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la In-
formació Pública pot emetre informes amb relació 
als conflictes d’atribucions que es puguin suscitar als 
efectes que estableix l’apartat 1, d’acord amb el proce-
diment que estableix el reglament d’aquest òrgan.

Article 81. Sancions aplicables als alts càrrecs

1. Les sancions que es poden aplicar als alts càrrecs 
són les següents: 

c) Per la comissió d’infraccions molt greus: 

1r. La destitució del càrrec.

2n. Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.

3r. La pèrdua de la pensió indemnitzatòria a què tin-
guin dret en el moment de cessar en el càrrec.

4t. La inhabilitació per a ocupar un alt càrrec durant 
un període d’entre un any i cinc anys.

b) Per la comissió d’infraccions greus: 

1r. La suspensió de l’exercici del càrrec entre tres i sis 
mesos.

2n. Una multa d’entre 600 i 6.000 euros.

3r. La pèrdua o la reducció de fins al cinquanta per 
cent de la pensió indemnitzatòria a què puguin tenir 
dret en el moment de cessar en el càrrec.

4t. La inhabilitació per a ocupar un alt càrrec durant 
un període màxim d’un any.

a) Per la comissió d’infraccions lleus: 

1r. L’amonestació.

2n. La declaració d’incompliment amb publicitat.

2. Per a cada supòsit d’infracció es pot imposar una 
o més de les sancions establertes per les lletres cor-
responents de l’apartat 1. Els criteris aplicables per a 
determinar l’abast de la sanció, si escau, són els que 
estableix la legislació de règim jurídic i procediment 
administratiu. També es valora l’existència de perjudi-
cis per a l’interès públic, la repercussió de la conducta 
en els ciutadans i, si escau, els danys econòmics o pa-
trimonials produïts.

3. No són aplicables als alts càrrecs electes les sanci-
ons establertes pels apartats 1r i 4t de les lletres b i c 
de l’apartat 1.

Article 82. Sancions aplicables al personal al 
servei de les administracions públiques

1. Les sancions aplicables a les infraccions comeses per 
personal al servei de les administracions públiques són 
les establertes per la legislació de la funció pública.

2. Si el supòsit d’infracció pot quedar inclòs en algu-
na de les infraccions disciplinàries establertes per la 
legislació de la funció pública, s’aplica aquest darrer 
règim sancionador.

Article 83. Règims específics

1. En el cas d’incompliment de les obligacions a què 
fa referència l’article 55.1.f, relatives a la gestió i apli-
cació dels recursos públics, és aplicable la normativa 
reguladora de la responsabilitat comptable i, si escau, 
la legislació específica reguladora d’aquesta matèria.

2. L’incompliment de les normes sobre incompatibili-
tats o declaracions que han de realitzar els alts càrrecs 
al servei de la Generalitat és sancionat d’acord amb el 
règim específic establert per la legislació sobre el rè-
gim incompatibilitats dels alts càrrecs.

Article 84. Sancions aplicables a altres 
persones per incompliment de les obligacions 
establertes per aquesta llei

1. Les infraccions comeses per persones físiques o ju-
rídiques que no tenen la condició d’alts càrrecs o de 
personal al servei de les administracions públiques 
poden ser sancionades amb: 

a) Per la comissió d’infraccions lleus: 
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1r. L’amonestació.

2n. La declaració d’incompliment amb publicitat.

b) Per la comissió d’infraccions greus: 

1r. Una multa d’entre 600 i 6.000 euros.

2n. La inhabilitació per ser beneficiari d’ajuts públics 
per un període màxim d’un any en el segon.

3r. La suspensió per un període màxim d’un any de la 
inscripció en el Registre de grups d’interès.

c) Per la comissió d’infraccions molt greus: 

1r. Una multa d’entre 6.001 i 12.000 euros.

2n. La suspensió per a poder contractar amb l’Admi-
nistració per un període màxim de sis mesos.

3r. La inhabilitació per ser beneficiari d’ajuts públics 
per un període màxim de cinc anys en el segon.

4rt. La cancel·lació definitiva de la inscripció en el Re-
gistre de grups d’interès.

2. Els criteris aplicables per a determinar l’abast de 
la sanció, si escau, són els que estableix la legislació 
de règim jurídic i procediment administratiu. Tam-
bé es valora l’existència de perjudicis per a l’interès 
públic, la repercussió de la conducta en els ciutadans 
i, si escau, els danys econòmics o patrimonials pro-
duïts.

3. La competència per a incoar, instruir i resoldre l’ex-
pedient sancionador correspon al titular del departa-
ment de la Generalitat competent en matèria d’Admi-
nistració pública o, si escau, a l’alcalde o president de 
l’ens local.

Article 85. Procediment sancionador

1. El procediment sancionador aplicable és el que esta-
bleix la legislació de règim jurídic i procediment apli-
cable a les administracions públiques de Catalunya.

2. El procediment sancionador per les infraccions ti-
pificades per aquesta llei es pot iniciar d’acord amb el 
que estableix la normativa a què fa referència l’apar-
tat 1.

3. En el cas de denúncia, l’òrgan competent ha d’in-
coar el procediment sancionador si els fets denunciats 
presenten indicis mínimament consistents o creïbles 
d’infracció.

Article 86. Òrgans competents per a ordenar la 
incoació del procediment sancionador

Són competents per a ordenar la incoació del procedi-
ment sancionador: 

a) El Govern, en el cas d’alts càrrecs amb la condició 
de membres del Govern, del secretari del Govern, del 
portaveu del Govern i dels secretaris generals.

b) El titular del departament competent en matèria 
d’Administració pública, en el cas d’altres alts càrrecs i 
de les persones a que es refereix l’article 84.

c) L’alcalde o el president dels ens locals o el ple, en 
el cas d’alts càrrecs al servei de l’Administració local.

d) Els òrgans competents en matèria de funció públi-
ca, en el cas del personal al servei de l’Administració 
pública.

e) El rector, en el cas de les universitats públiques.

f) Els titulars o els òrgans rectors col·legiats, en el cas 
de les institucions i els organismes a què fa referència 
l’article 3.1b.

Article 87. Incoació del procediment a 
instància del Síndic de Greuges, la Sindicatura 
de Comptes i el director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya

1. Si, en l’exercici de llurs funcions, el Síndic de Greu-
ges, la Sindicatura de Comptes o l’Oficina Antifrau de 
Catalunya tenen coneixement de fets que poden cons-
tituir una infracció tipificada com a molt greu o com a 
greu per aquesta llei, poden instar els òrgans compe-
tents a què fa referència l’article 86 a incoar el proce-
diment sancionador.

2. Si l’òrgan competent decideix no incoar el procedi-
ment, la resolució ha d’ésser expressa i motivada.

Article 88. Competència per a instruir el 
procediment sancionador

1. La competència per a instruir el procediment san-
cionador correspon als òrgans següents: 

a) L’òrgan del departament competent en matèria 
d’Administració pública que es determini per regla-
ment, en el cas que el responsable de la infracció sigui 
un alt càrrec o una de les persones a què fa referència 
l’article 84.

b) Els òrgans que determina la legislació de la funció 
pública, en el cas que el responsable de la infracció si-
gui personal al servei de l’Administració pública.

c) L’òrgan que correspongui d’acord amb la normati-
va de règim local, en el cas d’infraccions comeses en 
l’àmbit de l’Administració local.

Article 89. Competència per a resoldre el 
procediment sancionador

1. L’òrgan competent per a resoldre els procediments 
sancionadors que afectin els alts càrrecs a què es refe-
reix l’article 86a és el Govern.

2. En el cas dels altres alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat, la resolució de l’expedient correspon a un òr-
gan col·legiat integrat per la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’Administració pública, 
un representant de la Comissió Jurídica Assessora i 
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dos juristes de prestigi reconegut designats pel Parla-
ment de Catalunya, no vinculat a cap Administració 
o institució pública, llevat de les universitats. Aquest 
òrgan col·legiat és designat a l’inici de cada legislatura 
i exerceix les seves funcions durant la legislatura i fins 
a la nova designació. Aquest òrgan podrà sol·licitar in-
formes a la Comissió Jurídica Assessora.

3. Si el responsable de la infracció és personal al ser-
vei de l’Administració pública, s’aplica el que estableix 
la legislació de la funció pública.

4. La competència per a resoldre el procediment san-
cionador en l’àmbit local correspon al ple quan es trac-
ti d’alts càrrecs i a l’òrgan que correspongui d’acord 
amb la legislació aplicable als ens locals quan es tracti 
de personal al servei de l’Administració local.

5. En el cas dels alts càrrecs a què es refereix l’ar-
ticle 86a i dels càrrecs electes locals, la proposta de 
sanció o, si escau, l’arxivament de l’expedient ha de 
ser informat prèviament per l’òrgan a què es refereix 
l’apartat 2.

6. En el cas de les universitats públiques, l’òrgan com-
petent per a resoldre el procediment sancionador és el 
rector.

7. En el cas de les institucions i organismes a què es 
refereix l’article 3.1b, l’òrgan competent per a resoldre 
el procediment sancionador és el seu titular o l’òrgan 
rector col·legiat.

8. En el cas de les persones a que fa referència l’arti-
cle 84, l’òrgan competent per resoldre el procediment 
sancionador és el titular del departament competent en 
matèria d’administració pública.

Article 90. Prescripció de les infraccions i les 
sancions 

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres 
anys; les infraccions greus, al cap de dos anys, i les in-
fraccions lleus, al cap d’un any.

2. Les sancions per la comissió d’infraccions molt 
greus prescriuen al cap de tres anys; per la comissió 
d’infraccions greus, al cap de dos anys, i per la comis-
sió d’infraccions lleus, al cap d’un any.

Títol VIII. Avaluació de l’aplicació de la llei

Article 91. Avaluació de la llei 

Resten subjectes a avaluació el compliment de les obli-
gacions de transparència establertes pel títol II, les pre-
visions relatives al dret d’accés a la informació pública 
establertes al títol III, els deures derivats del Registre 
de grups d’interès regulat pel títol IV, les obligacions i 
mesures de bon govern i govern obert establertes pels 
títols V i VI i l’aplicació del sistema de garanties esta-
blert pel títol VII.

Article 92. Competència per a avaluar 

1. La competència per a avaluar el compliment 
d’aquesta llei, d’acord amb el que determina l’article 
91, correspon al Síndic de Greuges.

2. L’organisme avaluador ha d’establir els indicadors 
objectius que han de servir com a referència per a dur 
a terme la tasca avaluadora.

3. L’avaluació establerta per aquest article s’entén sens 
perjudici de l’avaluació interna de l’aplicació de les 
regles sobre la transparència a què fa referència l’arti- 
cle 6.3.

Article 93. Informes d’avaluació 

1. El Síndic de Greuges ha d’elaborar anualment i pre-
sentar al Parlament un informe general d’avaluació de 
l’aplicació d’aquesta llei. En l’informe s’avaluarà de 
forma específica l’aplicació del règim sancionador pre-
vist en el capítol II del títol VII de la llei.

2. El Síndic de Greuges també pot elaborar informes 
específics d’avaluació amb relació a les entitats i els 
organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei o en àmbits materials concrets. Els informes espe-
cífics han d’ésser lliurats al Parlament i, mentre s’ela-
borin, s’ha de donar audiència a l’entitat o l’organis-
me afectat perquè pugui presentar-hi al·legacions, les 
quals s’han d’incorporar a l’informe.

3. Les autoritats i el personal al servei de les admi-
nistracions, les entitats i els organismes compresos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei tenen el deure de col-
laborar amb el Síndic de Greuges en l’elaboració dels 
informes d’avaluació.

4. L’elaboració dels informes d’avaluació s’ha de fer, si 
escau, d’acord amb les directrius o el pla de treball que 
determini el Parlament.

Títol IX. De l’aplicació de la llei

Article 94. Mesures generals d’aplicació de la 
llei

1. L’Administració de la Generalitat establirà un pro-
grama de suport a les entitats locals, especialment a 
aquelles que disposin de menys recursos i capacitat 
tècnica i operativa, per a l’aplicació d’aquesta Llei. 
Aquest programa ha d’incloure, entre d’altres, suport 
econòmic i financer, que es consignarà anualment en 
els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i as-
sessorament tecnològic i jurídic.

L’Administració de la Generalitat podrà subscriure 
convenis de col·laboració amb les entitats locals d’àm-
bit supralocal i amb les associacions representatives 
dels municipis per assolir l’aplicació de la Llei en els 
ens locals.
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2. L’Administració de la Generalitat assessorarà jurí-
dica i tecnològicament a aquelles entitats que per la 
percepció de fons públics o especial rellevància la Llei 
els estableix unes obligacions específiques de trans-
parència. En aquest sentit, la Generalitat facilitarà a 
aquestes entitats protocols pel compliment d’aquestes 
obligacions.

En les convocatòries de subvencions o en els convenis 
subscrits es podrà contemplar un recolzament especí-
fic, econòmic o tècnic, per a la realització de les es-
mentades obligacions.

3. L’Administració de la Generalitat assessorarà jurídi-
ca i tecnològicament a la resta d’institucions i entitats 
obligades per aquesta Llei.

Article 95. Pla estratègic

El Govern ha d’aprovar un pla estratègic per a l’aplica-
ció d’aquesta llei i avaluarà anualment el seu grau de 
compliment. S’especificarà el calendari i el pressupost 
que s’imputa a cada objectiu a complir. Tant el pla com 
l’avaluació del seu grau de compliment es publicarà en 
el Portal de la Transparència.

Disposicions addicionals

Primera. Regulacions especials del dret d’accés 
a la informació pública

1. L’accés dels interessats als documents dels proce-
diments administratius en tràmit es regeix pel que de-
termina la legislació sobre règim jurídic i procediment 
administratiu.

2. L’accés a la informació pública en les matèries que 
tenen establert un règim d’accés especial és regulat 
per llur normativa específica i, amb caràcter supletori, 
per aquesta llei.

Segona. Pla de formació 

1. L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar i 
aprovar, en el termini de tres mesos des de la publica-
ció d’aquesta llei, un programa específic de formació 
per als alts càrrecs i els altres servidors públics i les 
altres persones obligades per aquesta llei, amb relació 
als drets i les obligacions que estableix aquesta llei.

2. L’elaboració del programa a què fa referència l’apar-
tat 1 s’ha de fer en col·laboració amb les entitats as-
sociatives dels ens locals de Catalunya. El programa 
específic per a les entitats no lucratives s’haurà de fer 
en col·laboració amb les entitats de segon i tercer nivell 
més representatives del sector.

Tercera. Portal de la Transparència

El Portal de la Transparència, a què fa referència l’ar-
ticle 5.4, ha de funcionar i estar en condicions de ple-

na operativitat en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Quarta. Adaptacions organitzatives i de 
funcionament

Les administracions, les institucions, les entitats i els 
organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aques-
ta llei han de promoure i dur a terme les adaptacions 
organitzatives, procedimentals i de règim intern que 
calguin per a ajustar llur activitat i complir el que es-
tableix aquesta llei abans que la dita norma entri en 
vigor.

Cinquena. Règim específic del Parlament de 
Catalunya

1. El Parlament de Catalunya, d’acord amb el princi-
pi d’autonomia parlamentària que li reconeix l’arti-
cle 58.1 de l’Estatut, ha de realitzar les modificacions 
del Reglament del Parlament i de les seves normes de 
règim i govern interiors que siguin necessàries per a 
complir els requeriments establerts per aquesta llei.

2. Amb la finalitat a què fa referència l’apartat 1, el 
Parlament ha de: 

a) Actualitzar i ampliar els procediments de participa-
ció dels ciutadans en el procés d’elaboració de les lleis, 
especialment amb la utilització de mitjans electrònics, 
d’acord amb el que estableix l’article 29.4 de l’Estatut 
d’autonomia.

b) Establir i regular un portal de transparència propi.

c) Facilitar l’accés a la documentació i la informació 
parlamentàries.

d) Facilitar informació relativa al compliment de les 
obligacions dels diputats i diputades i dels alts càrrecs 
en matèria d’incompatibilitats, declaracions d’activi-
tats i béns i altres obligacions i deures relatius als seu 
estatut, així com sobre les seves retribucions.

e) Facilitar l’accés públic als currículums de les per-
sones proposades per a ocupar càrrecs públics el no-
menament de les quals és competència del Parlament.

f) Definir i desenvolupar les regles de bon govern i de 
govern obert en l’àmbit parlamentari.

g) Crear un registre de grups d’interès propi.

h) Establir un sistema de garanties propi per a asse-
gurar el compliment de les obligacions derivades 
d’aquest apartat, el qual ha d’incloure com a mínim la 
creació d’un òrgan de reclamació inspirat en els prin-
cipis establerts pel capítol IV del títol III.

3. El Parlament ha de realitzar les adaptacions nor-
matives per donar compliment al que preveu l’apartat 
anterior abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei. La 
regulació establerta pel Parlament ha de determinar 
les adaptacions que calguin derivades de la naturalesa 
institucional del Parlament, que en cap cas no poden 
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comportar un règim de garantia inferior al que esta-
bleix aquesta llei.

4. El Parlament ha d’establir un procediment per a 
consolidar les lleis que siguin objecte de modificaci-
ons parcials amb la finalitat de simplificar l’ordena-
ment, millorar-ne la qualitat i contribuir a la garantia 
de la seguretat jurídica. El procediment de consoli-
dació ha de donar lloc a textos amb valor jurídic que 
substitueixin i deroguin les lleis objecte de la conso-
lidació.

Sisena. Coordinació entre la comissió de 
garantia del dret d’accés a la informació 
pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades i la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental

La Comissió de Garantia del dret d’accés a la informa-
ció pública, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
i la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
han d’adoptar les mesures de coordinació necessàries 
per garantir una aplicació homogènia, en els seus res-
pectius àmbits d’actuació, dels principis i regles sobre 
la protecció de dades personals i accés a la informació. 
A aquest efecte podran establir criteris i regles d’apli-
cació.

Setena. Obligacions de publicitat activa de les 
fundacions i les associacions

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 
la Generalitat de Catalunya, en el termini de sis me-
sos, identificarà les obligacions de publicitat activa 
d’aquesta llei que les fundacions i les associacions ja 
esta donant compliment en virtut de la seva legisla-
ció específica i que ja lliura a la Generalitat, forma-
litzant-se mitjançant una resolució del Conseller de 
Justícia. La Direcció General de Dret i d’Entitats Ju-
rídiques incorporarà aquesta informació en el Portal 
de la Transparència de la Generalitat de Catalunya i, 
en aquest sentit, les fundacions i associacions només 
tindran l’obligació de fer constar que aquesta informa-
ció és pot consultar en el referit Portal de la Transpa-
rència.

Vuitena. Transparència en l’activitat 
contractual

Als efectes de facilitar la consulta a la informació so-
bre la contractació pública, les Administracions locals 
catalanes informaran al Registre Públic de Contrac-
tes de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya, pel que fa als contractes formalitzats i 
als que estan en licitació o altres fases contractuals, 
respectivament. El Portal de Transparència de la Ge-
neralitat facilitarà la consulta directa i dinàmica dels 
esmentats Registre i Plataforma.

Novena. Transparència en els convenis

La Generalitat i les administracions locals catalanes 
informaran al Registre de Convenis de la Generalitat 
tots els convenis que subscriguin amb persones públi-
ques i privades. El portal de transparència facilitarà la 
consulta directa i dinàmica d’aquest Registre.

Disposició transitòria

Única. Primera designació dels membres de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública

En l’acord del Parlament pel qual es nomeni per pri-
mera vegada els membres de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública es fixarà la 
seva retribucions fins que s’aprovi la Llei de Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents: 

a) Els articles 34, 35 i 36 de la Llei 10/2001, del 13 de 
juliol, d’arxius i documents.

b) Els articles 27 i 28 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administraci-
ons públiques de Catalunya.

c) les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin 
al que estableix aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Naturalesa de la Llei

1. Aquesta llei té la condició de norma reguladora dels 
drets, les obligacions i les garanties bàsiques en les 
matèries que regula, que són aplicables amb caràcter 
general a l’actuació i el funcionament de l’Administra-
ció pública.

2. Les lleis sectorials s’han d’interpretar d’acord amb 
el que estableix aquesta llei. En el cas que establei-
xin excepcions respecte al règim general, aquestes han 
d’ésser explícites i respondre a una causa que les jus-
tifiqui.

Segona. Desplegament i aplicació de la Llei

1. S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions 
que calguin per a desplegar i aplicar aquesta llei, sens 
perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3.

2. Els ens locals de Catalunya han d’adoptar les mesu-
res normatives i executives que calguin per a desenvo-
lupar aquesta llei d’acord amb el principi d’autonomia 
organitzativa.
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3. Les universitats públiques i les institucions i els or-
ganismes a què fa referència l’article 3.1.b han d’adop-
tar les mesures organitzatives i de funcionament que 
calguin per a aplicar aquesta llei en els àmbits en què 
els afecta, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional quarta, sens perjudici del que determina la 
disposició addicional sisena pel que fa al Parlament de 
Catalunya.

4. El Govern en el termini de sis mesos ha d’aprovar 
el reglament a què es refereix l’article 41.2 de la Llei 
sobre l’organització i el funcionament de la Comissió 
de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. 
Mentre no s’aprovi el reglament, s’aplicarà la norma-
tiva general sobre els òrgans col·legiats vigent a Cata-
lunya.

Tercera. Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor al cap de sis mesos d’ha-
ver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, llevat del que determinen els apartats 
següents.

2. El títol II entra en vigor al cap d’un any d’haver es-
tat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya pel que fa als ens que integren l’administració 
local a Catalunya.

3. La Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la In-
formació Pública ha de ser designada en el termini 
màxim de quatre mesos a comptar de la publicació 
d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.



 1 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU

 200 Projecte de llei
 202 Proposició de llei
 203 Decret llei
 206 Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia
 211 Reglament del Parlament
 215 Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament

 2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ

 201 Investidura del president de la Generalitat
 205 Moció de censura
 212 Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
 250 Proposta de resolució
 251 Proposta de creació de subcomissions i grups de treball
 252 Proposta de resolució per a crear comissions
 253 Proposta de resolució per a encomanar un 

informe a la Sindicatura de Comptes
 255 Debat general en el Ple
 256 Informe de fiscalització i memòria d’activitats 

de la Sindicatura de Comptes
 257 Compte general de la Generalitat de Catalunya
 259 Pla o comunicat del Govern
 260 Document de les comissions d’estudi
 261 Dictamen de les comissions d’investigació
 262 Control de la legislació delegada
 263 Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 265 Conveni i acord de cooperació amb altres comunitats
 267 Projecte de sol·licitud al Govern d’adopció d’un projecte
 269 Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
 270 Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
 271 Designació dels diputats per defensar la Proposició de llei
 280 Designació dels senadors
 281 Elecció del Síndic de Greuges
 282 Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes
 283 Designació de membres del Consell Consultiu
 284 Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 285 Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 286 Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
 287 Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 295 Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
 302 Moció subsegüent a una interpel·lació
 370 Proposta de consulta popular per via de referèndum

 3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ

 258 Compte i fiscalització d’ens locals i altres
 264 Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
 279  Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
 290 Compliment de resolucions
 300 Interpel·lació
 301 Interpel·lació d’urgència al Govern
 310 Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
 311 Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
 312 Pregunta oral al director general de la CCMA
 313 Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
 314 Pregunta per escrit al Govern
 315 Pregunta per escrit al director general de la CCMA
 316 Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
 317 Pregunta oral al president de la Generalitat
 320 Sol·licitud d’informació i documentació
 322  Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
 323  Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
 325  Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
 326  Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
 340 Compliment de resolucions i de mocions
 343 Aportacions escrites en procediments legislatius
 350 Compareixença del president de la Generalitat
 351 Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
 353 Compareixença en procediments legislatius
 355 Sessió informativa
 357 Compareixença
 359 Sessió informativa d’autoritats institucionals

 360 Informe del Síndic de Greuges
 363 Compareixença en procediments de fiscalització
 390 Compliment de mocions

 4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA

 125 Procediments en exercici del dret de petició
 126 Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
 240 Horari del Registre General del Parlament
 241 Calendari de dies inhàbils
 242 Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
 243 Report de la Diputació Permanent
 244 Calendari de sessions
 245 Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
 246 Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
 330 Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
 333 Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 334 Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 335 Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
 337 Comunicacions d’altres organismes i entitats
 352 Proposta de compareixença en procediments legislatius
 354 Sol·licitud de sessió informativa
 356 Sol·licitud de compareixença
 358 Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
 361 Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat
 362 Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
 380 Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
 381 Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
 382 Qüestió d’inconstitucionalitat
 383 Recurs d’emparament constitucional
 384 Conflicte en defensa de l’autonomia local
 385 Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 394 Pla de treball
 395 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
 401 Declaracions i manifestacions institucionals

 5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

 221 Norma de règim interior
 230 Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
 231 Nomenament dels diputats interventors
 232 Liquidació del Pressupost
 233 Pressupost de la Sindicatura de Comptes
 235 Informe dels diputats interventors
 500 Procediment per a la provisió de llocs de treball
 501 Procediment per a la selecció de personal del Parlament
 600 Contractació administrativa
 610 Contractes d’obres
 615 Contractes de serveis
 620 Contractes de subministraments
 625 Contractes de dret civil
 630 Contractes privats

 6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS 
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS

 234 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
 336 Declaració sobre la situació patrimonial
 396 Composició del Ple del Parlament
 397 Composició de la Diputació Permanent
 398 Composició de la Mesa del Parlament
 399 Composició del grup parlamentari
 400 Composició de la Comissió
 402 Composició de les comissions permanents legislatives
 403 Composició de les comissions permanents no legislatives
 404 Composició de les comissions creades per llei
 405 Composició de les comissions permanents de legislatura
 406 Composició de les comissions d’estudi
 407 Composició de les comissions d’investigació
 408 Distribució de representants en els òrgans
 409 Composició de les subcomissions i els grups de treball
 410 Composició de les comissions legislatives
 411  Composició de les comissions de seguiment
 412 Composició de les comissions creades per llei o reglament
 413 Composició dels intergrups
 414 Composició d’altres òrgans

TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;  

els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.
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 1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

 1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
 1.01. Lleis i altres normes
 1.01.01. Lleis
 1.01.03. Decrets llei
 1.01.04. Decrets legislatius
 1.01.05. Reglament del Parlament
 1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 1.01.10. Normes de règim interior
 1.10. Resolucions
 1.15. Mocions
 1.17. Recomanacions
 1.20. Interpel·lacions
 1.25. Preguntes al Govern
 1.25.05. Preguntes orals en el Ple
 1.25.10. Preguntes orals en comissió 
 1.25.15. Preguntes per escrit
 1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1.27.10. Preguntes orals en comissió
 1.27.15. Preguntes per escrit
 1.30. Altres tramitacions
 1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent 
 1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
 1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
 1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 1.40.03. Coneixements de les propostes
 1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions 

 2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
 2.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 2.01.01. Projectes de llei
 2.01.02. Proposicions de llei
 2.01.03. Decrets llei
 2.01.04. Decrets legislatius
 2.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 2.01.10. Propostes de normes de règim interior
 2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 2.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 2.10.07. Mocions de censura
 2.10.09. Qüestions de confiança
 2.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 2.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges
 2.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 2.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 2.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 2.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 2.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 2.10.25. Propostes de resolució
 2.10.30. Debats generals
 2.10.35. Debats en comissió
 2.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 2.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 2.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ  

a una decisió administrativa
 2.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 2.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes  

de la Sindicatura de Comptes
 2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 2.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 2.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords  

de cooperació amb altres comunitats autònomes
 2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups  

de treball
 2.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 2.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 2.20. Interpel·lacions
 2.25. Preguntes al Govern
 2.25.05. Preguntes orals en el Ple
 2.25.10. Preguntes orals en comissió
 2.25.15. Preguntes per escrit 
 2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 2.27.10. Preguntes orals en comissió
 2.27.15. Preguntes per escrit 
 2.30. Altres tramitacions
 2.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

 3. TRAMITACIONS EN CURS
 3.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 3.01.01. Projectes de llei
 3.01.02. Proposicions de llei
 3.01.03. Decrets llei
 3.01.04. Decrets legislatius
 3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 3.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 3.01.10. Propostes de normes de règim interior
 3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 3.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 3.10.07. Mocions de censura
 3.10.09. Qüestions de confiança
 3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

 3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 3.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 3.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 3.10.25. Propostes de resolució
 3.10.30. Debats generals
 3.10.35. Debats en comissió
 3.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 3.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ 

a una decisió administrativa
 3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura 

de Comptes
 3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 3.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 3.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de 

cooperació amb altres comunitats autònomes
 3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
 3.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 3.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 3.20. Interpel·lacions
 3.25. Preguntes al Govern
 3.25.05. Preguntes orals en el Ple
 3.25.10. Preguntes orals en comissió
 3.25.15. Preguntes per escrit 
 3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 3.27.10. Preguntes orals en comissió
 3.27.15. Preguntes per escrit 
 3.30. Altres tramitacions
 3.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
 3.40.01. Procediments amb relació a l’exercici del dret de petició davant el Parlament 

Europeu 
 3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 3.40.03. Procediments amb relació al Comitè de les Regions 

 4. INFORMACIÓ
 4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
 4.44. Edictes
 4.45. Composició dels òrgans del Parlament
 4.45.01. Mesa del Parlament
 4.45.02. Ple del Parlament
 4.45.03. Diputació Permanent
 4.45.05. Comissions legislatives
 4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
 4.45.12. Comissions específiques de seguiment 
 4.45.13. Comissions específiques d’estudi
 4.45.14. Comissions específiques d’investigació
 4.45.25. Grups parlamentaris
 4.45.30. Distribució de representants en els òrgans
 4.48. Intergrups parlamentaris
 4.50. Compliment de resolucions i de mocions
 4.50.01. Compliment de resolucions
 4.50.02. Compliment de mocions
 4.52. Compareixences del president de la Generalitat
 4.52.05. Sol·licituds de compareixença
 4.52.10. Compareixences
 4.53. Sessions informatives i compareixences
 4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
 4.53.05. Sol·licituds de compareixença
 4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
 4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 

persones
 4.55. Activitat parlamentària
 4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades
 4.55.15. Convocatòries
 4.65. Documentació per al treball dels òrgans del Parlament
 4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
 4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern  

i d’altres òrgans
 4.70.01.  Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
 4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 4.70.10. Altres comunicacions
 4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
 4.80. Síndic de Greuges
 4.85. Sindicatura de Comptes
 4.86. Procediments davant les Corts Generals
 4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
 4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
 4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat
 4.87.20. Recursos d’empara constitucional
 4.87.25. Conflictes en defensa de l’autonomia local
 4.87.30.  Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.88. Consells assessors del Parlament
 4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
 4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular
 4.90. Règim interior
 4.90.05. Pressupost del Parlament
 4.90.10. Càrrecs i personal
 4.90.15. Contractació
 4.95. Altres informacions
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