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Reconeixement constitucional

9.2   Participació ciutadana en els afers col·lectius

Reconeixement constitucional

p

20 Comunicar o rebre informació per qualsevol mitjà

23 1 Participació en afers públic directament o representats23.1 Participació en afers públic directament o representats

27.5 Participació en matèria d’educació

105b Accés dels ciutadans a arxius i registres administratius

129  Participació en matèries econòmiquesp q



L’accés no es regula amb llei específicaL accés no es regula amb llei específica

Referències en lleis sectorials o especials

Inclòs a la llei bàsica de procediment administratiu

Desinterès del legislador autonòmic



L’accés no es regula amb llei específicaL accés no es regula amb llei específica

Referències en lleis sectorials o especials

Llei 30/1992 - article 35
Inclòs a la llei bàsica de procediment administratiu
Llei 30/1992 article 35 
Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, 
tienen los siguientes derechos:
A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

Desinterès del legislador autonòmic

) q
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener 
copias de documentos contenidos en ellos.

Llei 30/1992 - article 37 
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los 
documentos que formando parte de un expediente obren en los archivosdocumentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos 
administrativos



L’accés no es regula amb llei específicaL accés no es regula amb llei específica

Inclòs a la llei bàsica de procediment administratiu

Llei 30/1992 - article 37 
1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los 
documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos 
administrativos…  siempre que tales expedientes correspondan a 
procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

Limitat per raons d’interès públicLimitat per raons d interès públic

Limitat per interessos de tercers més dignes de protecció

N i t i t it t d t l i f tNo existeix autoritat de control i foment

Sense regular procediment ni termini de resposta



L’accés no es regula amb llei específicaL accés no es regula amb llei específica

El derecho de acceso será ejercido por los particulares 
de forma que no se vea afectada la eficacia del 

debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada

q
funcionamiento de los servicios públicos

de los documentos que se desee consultar, sin que 
quepa, salvo para su consideración con carácter 
potestativo formular solicitud genérica sobre unapotestativo, formular solicitud genérica sobre una 
materia o conjunto de materias. 
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Desinterès del legislador autonòmicDesinterès del legislador autonòmic

No s’utilitzen les competències per aprovar llei d’accés

T i ll i d è i j ídi AAPP t l (2009)

En la normativa de règim local: més informació a l’oposició

Tampoc via llei de règim jurídic AAPP catalanes (2009)

En la normativa de règim local: més informació a l oposició

Mill i t d ïd l Ll i d’ i i d tMillores introduïdes per la Llei d’arxius i documents



A la Llei d’arxius i documents (2001)A la Llei d arxius i documents (2001)

1 El subjecte del dret d’accés: qualsevol persona

2 L bi ió d l d t é d t i t2 La ubicació del document no és determinant

3 Obligació de facilitar l’accés parcial

4 30 anys fi de reserva a falta de regulació expressa



Referències en lleis sectorials o especialsReferències en lleis sectorials o especials

Contractació administrativaContractació administrativa

U b i ió úbliUrbanisme: acció pública

Subvencions

Informació mediambiental

Publicitat dels interessos i activitats dels càrrecs públics



Incidència de les directives i plans europeusIncidència de les directives i plans europeus

Informació mediambiental



Foto: Jofre FerrerFoto: Jofre Ferrer



Incidència de les directives i plans europeusIncidència de les directives i plans europeus

Informació mediambiental

Reutilització de la informació pública (2003)

Foment de la societat de la informació



Incidència de les directives i plans europeusIncidència de les directives i plans europeus

Reutilització de la informació pública (2003 - 2007)
Usos comercials

Fer possible la reutilització (open data)

És el format 
estúpid!p



Incidència de les directives i plans europeusIncidència de les directives i plans europeus

Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public 
Funding (OCDE - 2007)

Recomendación de la Comisión de 10/04/2008 gestión propiedad 
intelectual en actividades de transferencia de conocimientos 

Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia la Tecnología y laLey 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 
Art. 37. Difusión en acceso abierto



Incidència de les directives i plans europeusIncidència de les directives i plans europeus

Lleis d’accés electrònic als serveis públics (2007 - 2009)
Mateixos drets pels nous canals

Indirectament més diligència en la gestió



Protecció de dades i transparènciaProtecció de dades i transparència

Un nou dret fonamental diferent del dret a la intimitat

Divulgació amb consentiment o en base a Llei

No incideix sobre dades de persones difuntes

No incideix sobre dades de directori



Protecció de dades i transparènciaProtecció de dades i transparència



El projecte de Llei de transparència i BGEl projecte de Llei de transparència i BG

… publicarán de forma periódica y actualizada la 
información cuyo conocimiento sea relevante para 
garantizar la transparencia de su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la 
actuación pública (4 1)actuación pública (4.1)



El projecte de Llei de transparència i BGEl projecte de Llei de transparència i BG

Incidència molt àmplia. Exclou Casa del Rei

Es salva la més àmplia publicitat de normes especials

Obliga a donar accés parcial

N t bl i l fi lit ió d l di t lí it

Reconeixement del criteri interès públic o privat superior

No estableix la finalització del procediment com a límit

Intenta modular els efectes del règim de la LOPDIntenta modular els efectes del règim de la LOPD

Crea una autoritat de control. No prou independent



El projecte de Llei de transparència i BGEl projecte de Llei de transparència i BG

No estableix límit final a les reserves sine die

No preveu  publicació d’índexs, registres o similars

No preveu procediments de derogació de reservaNo preveu procediments de derogació de reserva



El projecte de Llei de transparència i BGEl projecte de Llei de transparència i BG

Relaciona el que cal publicarRelaciona el que cal publicar

Límits o excepcions formulades en termes vaguesLímits o excepcions formulades en termes vagues

La informació s’ha de sol·licitarLa informació s ha de sol licitar

Termini de resposta excessiu: 1 mes + 1 mes, o 3 mesosTermini de resposta excessiu: 1 mes  1 mes, o 3 mesos

Silenci negatiu. A la pràctica no motivació de la denegació

Exclou els documents interns



Unes propostes finalsUnes propostes finals

Norma d’incidència en l’àmbit competencial Generalitat
Potenciadora del dret d’accés

De modificació de normes existents

C fi d d’ / t it t i lit dConfiguradora d’ens / autoritat especialitzada

Obligació de publicació de recursos que facilitin accés

Calendari per a la posada a disposició



Unes propostes finalsUnes propostes finals

La normativa interna de cada administració

Posada a disposició a la xarxa com a criteri general

Aspectes procedimentals. Terminis, derogació reserva

Posada a disposició a la xarxa com a criteri general

Resposta i motivació de les denegacions

Modular (més exigència) en centres d’arxiu

Resposta i motivació de les denegacions

Unitats administratives de referència
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