
El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret 8/21 sobre la transparència i el dret d’accés
a la informació pública que té com a finalitat garantir una implementació més homogènia, efectiva
i exhaustiva de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

El Reglament presenta novetats en tres àmbits:

El decret clarifica conceptes jurídics i resol dubtes interpretatius
en l’aplicació de la llei al llarg dels darrers sis anys.

En aquest s’hi concreta el dret universal de les persones a accedir i conèixer la 
informació que es troba en mans de les administracions públiques i s’hi regula la transparència 
com una obligació de l’Administració a facilitar la informació de dades i continguts sobre la seva 
organització, funcionament, presa de decisions i gestió de recursos públics.

1.
Aclareix quines entitats formen part del 
sector públic i que, per tant, han de 
facilitar informació proactivament, i 
defineix quines són les encarregades de 
tramitar les sol·licituds. També concreta 
què han de publicar determinades 
entitats privades per tal de complir amb 
la Llei.

2.
El Reglament estableix, entre d’altres, 
quins són els continguts a publicar per 
part de les administracions: la forma, el 
lloc o el mitjà de publicació així com els 
terminis per a publicar. 

Per exemple, es concreten les dades de 
declaracions patrimonial i d’interessos 
dels alts càrrecs i personal directiu a 
l’Administració de la Generalitat que cal 
publicar, i es determina quina ha de ser la 
publicitat de les seves agendes públiques 
pel que fa als contactes i reunions 
mantinguts amb els grups d’interès.

3.
En relació a com es tramita i gestiona
el dret d’accés a la informació pública, 
hi ha una  novetat principal: quan una 
sol·licitud és estimada, el nou Decret 
permet que s’emeti una comunicació 
simplificada, substitutòria de la 
resolució actual, per tal d’agilitzar el 
procediment. Una altra novetat és la 
concreció de les causes legals pels 
quals una sol·licitud és admesa o no. 
Una altra novetat és la concreció de 
l’abast tant de les causes legals pels 
quals una sol·licitud pot ser inadmesa, 
com els límits que cal tenir en compte
a l’hora de facilitar la informació
a la ciutadania.

Si vols obtenir més informació sobre el nou reglament pots consultar transparencia.gencat.cat 
http://governobert.gencat.cat/ca/detalls/article/decret_transparencia
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