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PREÀMBUL I ARTICLES DE LA LLEI 19/2014  
 

Preàmbul 

 
 Les administracions públiques i les institucions i els organismes públics en general tenen 

funcions, activitats i serveis per a complir finalitats d’interès públic en benefici del conjunt dels 
ciutadans. 

Des d’aquesta perspectiva, adquireixen especial rellevància principis com són el de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis bàsics que permeten 

avaluar 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 administracions i la ciutadania més interactiu i 

més participatiu. 
Aquesta llei vol donar compliment a aquesta demanda social mitjançant la concreció i el 

desenvolupament d’aquests principis, amb voluntat d’estendre el seu àmbit d’aplicació a tots els 

organismes públics de Catalunya, tinguin o no caràcter administratiu. Al mateix temps, 
l’establiment d’uns drets i unes obligacions jurídiques correlatives obliga també a protegir-los 

amb uns mecanismes de garantia que la mateixa llei estableix, per tal que no quedin com a 
mers principis programàtics. 

 
La regulació de la transparència en l’activitat pública 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 proactiva –és a dir, sense necessitat de demanda expressa– la informació 
sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva 

organització, 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’Estatut d’autonomia, que 

obliga l’Administració de la Generalitat a fer pública la informació necessària perquè la 

ciutadania en pugui avaluar la gestió. 

La Llei determina d’una manera molt àmplia els diversos continguts de l’obligació de 
transparència (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, 

informació de rellevància jurídica, programació i planificació, contractació pública, activitat 
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 neutralitat, la seva actualització, així 

com els límits que deriven de la protecció d’altres drets. 

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 persones 
d’accedir a la informació pública, entesa aquesta en sentit ampli, com tota aquella que ha estat 

elaborada 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 informació que el ciutadà pot obtenir per via de 
la transparència. 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 seva efectivitat. En aquest sentit, s’estableix el principi 

d’interpretació restrictiva dels seus límits, d’accés parcial 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. 

Amb aquesta llei, en definitiva, es pretén introduir un canvi en la cultura administrativa per tal 

que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna 
de l’Administració, 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 pública 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 major grau d’exigència en el compliment de les obligacions de servei públic per part 

de les persones que assumeixen 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. 

 

Article 1 

Objecte de la Llei 
1. Aquesta llei té per objecte: 

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pública. 

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 persones 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 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. 

 
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 àmbits 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 instruments 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 subjectiu que es reconeix a les persones per a 

sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta llei. 

d) Bon govern: els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el 
funcionament de l’Administració, 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 personal al 

servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, 
qualitat 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’Administració 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 pública: 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, i els altres organismes i institucions públiques compresos en l’article 3.1.b. 

g) Grups d’interès: les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de 

participació 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 interès propi o de 
tercers, o d’un interès general. 

h) Subjectes obligats: totes les persones físiques o jurídiques 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 integren l’Administració local a Catalunya. 

b) Als organismes i ens públics, les societats amb participació majoritària o vinculades, les 

fundacions del sector públic, les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les 
administracions a què fa referència 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 corporacions de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions 

públiques i els consorcis o altres formes associatives 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, incloses 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 terme 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 efectiu l’Administració responsable. A aquest efecte, les persones i entitats privades 

han d’informar l’Administració 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’Administració 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’empresa 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 informació pública, de manera associada o per mitjà de fórmules de cooperació establertes 

amb els ens locals supramunicipals o amb l’Administració de la Generalitat, 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 associacions 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, sempre 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 compliment de les obligacions de 

transparència. 

6. Cada subjecte obligat és responsable de la informació que inclou en el seu portal de 
transparència i de la que incorpora al Portal de la Transparència, en compliment 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 càrrecs al servei de la Generalitat i de l’Administració local de Catalunya i el personal al 

servei de l’Administració pública, en l’àmbit general, i també les persones que determina 
aquesta llei amb relació a àmbits específics. 

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 càrrecs 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 referència 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 reguladora de l’organització administrativa ha de 
determinar amb claredat i precisió les autoritats i els òrgans responsables del compliment dels 

deures i les obligacions establerts per aquesta llei. 
 

 
Article 20 – principis generals pel que fa als límits i accés parcial a la información 

pública 

Principis generals 
1. El dret d’accés a la informació pública es garanteix a totes les persones, d’acord amb el que 

estableix aquesta llei. El dret d’accés a la informació pública només pot ésser denegat o 
restringit per les causes expressament establertes per les lleis. 

2. Les limitacions legals al dret d’accés a la informació pública han d’ésser aplicades d’acord 
amb llur finalitat, tenint en compte les circumstàncies de cada cas concret, s’han d’interpretar 

sempre restrictivament en benefici d’aquest dret i no es poden ampliar per analogia. 

3. Per a aplicar límits al dret d’accés a la informació pública, l’Administració no disposa de 
potestat discrecional i ha d’indicar en cada cas els motius que ho justifiquen. En la motivació cal 

explicitar el límit que s’aplica i raonar degudament les causes que en fonamenten l’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 específicament per mitjà dels instruments que estableix el capítol IV d’aquest títol. 

 
 

 



 

Article 55- principis d’actuació dels alts càrrecs 

 

1. Els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis 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 actes 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’interès, establert pel títol IV. 

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a 
una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 

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 

incompatibilitats. 

i) L’exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap 

activitat que pugui 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 obtenir 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 informacions coneguts per raó de l’exercici 
de llurs 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 convocatòria de subvencions 
o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat 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 
3.1 han d’elaborar 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’addicionals, si escau, i 
determini les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per 

aquesta llei. 

 
 

 



Article 58 – principis generals vinculats al dret a una bona administración i a uns 

serveis públics de qualitat 

 
Les persones tenen dret a una bona Administració, i a l’accés i l’ús d’uns serveis públics de 

qualitat reconeguts, amb caràcter general, per la legislació de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i, específicament, per les lleis reguladores de les 

diverses activitats públiques. 

 
Article 65 – principis de govern obert 

 
1. El govern obert es fonamenta 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 ciutadans. 

c) La participació i la col·laboració ciutadana en la definició 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’indicadors 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 responsabilitat 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 permetin la interrelació amb els ciutadans, preferentment amb l’ús de mitjans electrònics i 

les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 

 
CONTINGUT: 

 

La transparència és un principi d'actuació de l'Administració pública en virtut del qual 
l'Administració ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-

ne la gestió. Inclou tant l'obligació de fer públiques determinades informacions de manera 
proactiva (publicitat activa), com l'obligació d'atendre les sol·licituds d'informació que facin els 

ciutadans (dret d'accés a la informació).  

  
Publicitat activa: deure dels subjectes obligats de fer públics, d’ofici, els continguts 

d’informació pública que determinen les lleis de transparència.  
  

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

transparència.  

  
La necessitat de transparència en l'actuació de l'Administració està relacionada amb la pròpia 

necessitat de legitimació democràtica d'aquesta i és un instrument necessari per permetre 
controlar i avaluar l'actuació de l'Administració, en especial la utilització dels recursos públics, la 

participació efectiva dels ciutadans en els assumptes públics i també l'exercici dels drets de les 

persones.  
  

El principi de transparencia està reconegut a l’article 71.4 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, i és regulat per les lleis següents:   

 



1. Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern (LT).  

Aquesta llei té carácter bàsic i, per tant ha de ser respectada per les lleis autonòmiques en 
aquesta matèria, llevat dels articles següents:  

 Art. 6.2.2: Avaluació de plans i programes de l'Administració general de l'Estat per la 

inspecció de serveis.  
 Art. 9: Control del compliment de les obligacions de publicitat activa pel Consell de 

Transparència i Bon Govern.  

 Art. 10.1 i 2 i 11: Portal Transparència de l'Administració general de l'Estat.  

 Art. 21.2: Unitats d’informació a l'Administració general de l'Estat.  

 Títol III: El Consell de Transparència i Bon Govern.  

La LT és plenament vigent a partir del 10 de desembre de 2014, si bé les CCAA i els ens locals 
disposaven fins el 10 de desembre de 2015 per adaptar-se a les obligacions que se’n deriven.   

 

2. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LTC).  

 
La LTC va entrar en vigor a partir del 30 de juny de 2015, tot i que pel que fa a les obligacions 

de publicitat activa dels ens que integren l’Administració local entra en vigor a partir del 31 de 

desembre de 2015.   
 

Com dèiem, la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, neix de la necessitat de regular a nivell autonòmic 

conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern 

obert per poder parlar d’una administració que dóna compliment al principi de legalitat i de 
qualitat en els seves actuacions.  

 
La normativa catalana neix amb la finalitat d'establir un sistema de relació entre les persones i 

l’Administració pública i els altres subjectes obligats, que es fonamenti en els punts següents:  
 El coneixement de l’activitat pública.  

 La incentivació de la participació ciutadana.  

 La millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.  

 La garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.  

 

La llei té per objecte facilitar als ciutadans el coneixement de les actuacions de les 

administracions públiques autonòmiques, i el control i transparència en el destí dels diners 
públics.  

 
Per tal d’aconseguir aquestes finalitats, la llei preveu les accions següents:  

 Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.  

 Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació 

públiques.  

 Establir els principis i les obligacions de bon govern.  
 Aplicar el govern obert i fomentar la participació i col·laboració ciutadanes.  

 Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i 

obligacions establerts per la llei.  

 

Pel que fa a la informació a la que afecta la llei de transparència, ens referim tant a la 
informació que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de 

l’exercici de les seves funcions, incloent-hi la que li subministren els altres subjectes obligats 
d’acord amb el que estableix la legislació sobre transparència. Inclou qualsevol forma o suport 

en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.   

 
Els subjectes 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, com a facilitadors 

de dades i documents autèntics, en el marc de la interoperabilitat del sector públic. Aquest 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf


sistema ha de permetre a les persones un accés fàcil i gratuït a la informació pública, amb 

la finalitat de fomentar-ne el coneixement i de facilitar la participació i la col·laboració 

responsable en els assumptes públics 


