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Aprovat el Dictamen sobre el desenvolupament
parcial de la Llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
Paraules clau
Transparència, Informació pública, Bon govern, Dictamen

Aprovat avui
El CTESC considera escaient que es procedeixi a desenvolupar reglamentàriament
aquests títols de la llei per aportar més seguretat jurídica en la interpretació, no
sempre homogènia, de la llei vigent.
També considera oportú que es puguin fixar en una norma de nivell reglamentari
aspectes que fins ara quedaven poc concrets i que generaven criteris d’aplicació
dispars.
El CTESC valora que en la proposta de reglament s’especifiquin en un llistat tancat
les obligacions de transparència activa que són exigibles a les entitats privades.
Aquestes estaven incloses en una exigència, fins ara genèrica, de complir amb totes
les obligacions de transparència, però quedaven obertes a una interpretació
indefinida sobre l’abast final.

Observacions a l’articulat
El dictamen recomana ampliar de deu a vint dies hàbils el termini per subministrar la
informació quan una persona és requerida a fer-ho. També haurà de ser un termini
de vint dies quan la sol·licitud d’informació és incompleta i cal presentar una
declaració responsable.
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Per últim, atès que la unitat d’informació ha de donar trasllat de la sol·licitud d’accés
a les terceres persones eventualment afectades per l’accés a la informació pública
sol·licitada, el dictamen proposa afegir la paraula “anonimitzada” després de
“sol·licitud”, per tal de preservar la identitat de qui demana la informació.
Enllaç al text del dictamen
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