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Resum
Aquest dossier presenta una selecció de materials en matèria de transparència i bon govern. Atès el volum que té en 
l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull pretén aportar valor no per la simple recopilació quantitativa 
sinó pel fet de compartir una perspectiva d’anàlisi que permeti al lector aproximar-se o bé aprofundir aquesta matèria. 
El recull té vuit apartats, cadascun dels quals segueix una estructura interna adaptada al tipus de material en qüestió, i en 
els quals es presenta la selecció duta a terme amb indicacions específiques dels materials seleccionats. Els vuit apartats 
són: una introducció explicativa; normativa; referències bibliogràfiques; recursos de la xarxa; jurisprudència; dictàmens 
d’òrgans consultius espanyols; documents de diverses institucions i guies per implementar les lleis de transparència. 
Amb aquesta estructura s’ha dut a terme una selecció atenta a la gran extensió i diversitat que presenta el tema de la 
transparència i el bon govern, diversitat que es tradueix en cinc dimensions: la territorial, la temàtica, la metodològica, la 
relativa a la tipologia de materials i la temporal. Tenint en compte la complexitat derivada d’aquest panorama, les pautes 
o principis que s’han seguit per a l’elaboració d’aquest dossier i que caracteritzen la seva aproximació i contribució han 
estat les de no exhaustivitat, equilibri raonable, suficient representativitat i obertura màxima de perspectives.
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DOSSIER ON TRANSPARENCY AND GOOD GOVERNANCE

Abstract

This dossier offers a selection of materials dealing with transparency and good governance. Given the current volume of 
documentation on this matter, this compilation’s added value is not so much that of a quantitative compilation, but the fact that 
it offers the reader an analytical perspective which will allow them to either approach, or gain deeper insight into the subject.

The dossier has eight sections, each of which follows an internal structure adapted to the subject matter in question, and 
in which a brief explanation of the selection and specific information on the selected material are included. The eight 
sections are: an explanatory introduction; legislation; bibliographic references; online resources; case law; judgements 
by Spanish consultative bodies; documents by different institutions and implementation guides for transparency acts.

Following this structure, a careful selection has been carried out of the extensive and diverse amount of information 
available on transparency and good governance. This diversity is translated into five dimensions: territorial, topical; 
methodological; relating document typology; temporal. Taking into account the complexity derived from this scenario, the 
guidelines or principles followed in the compilation are those of non-comprehensiveness, reasonable balance; sufficient 
representativeness and maximum openness of perspectives. All of them make up this approach and the contribution.
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1 Presentació del recull documental

La transparència i el bon govern són una exigència i una necessitat indeclinables en un estat social i democràtic 
de dret.

En el nostre ordenament jurídic, no és fins fa pocs anys que la demanda d’una normativa específica i 
desenvolupada sobre la transparència i el bon govern ha tingut una resposta en forma de lleis i normes 
derivades que han regulat aquesta qüestió de forma general o transversal en l’àmbit estatal i autonòmic. 
Això no obstant, tot i el curt lapse transcorregut, la transparència i el bon govern han generat en aquest breu 
període de temps centenars de documents acadèmics, normatius, jurisprudencials i administratius, la simple 
recopilació dels quals desbordaria la vocació d’aquest treball i també superaria la utilitat que pogués tenir.

Per aquest motiu, des d’un primer moment, en rebre l’encàrrec d’elaborar aquest recull documental, ens 
hem proposat aportar valor no per la simple recopilació quantitativa de tot el material generat al voltant de 
la transparència i el bon govern en els darrers anys, sinó pel fet de compartir una perspectiva d’anàlisi que 
permeti a qualsevol lector, neòfit en la matèria o amb una trajectòria consolidada, aproximar-se o aprofundir 
en aquestes institucions.

La magnitud i la diversitat d’aspectes implicats en aquest àmbit són extraordinaris. Si a això afegim la 
profunditat dels materials que podem trobar en el dret, la ciència política o l’economia; el dret intern, el dret 
de la Unió Europea i el dret comparat; i l’acadèmia i les institucions públiques, aquesta magnitud adquireix 
una dimensió inabordable. 

Al nostre entendre, una aproximació a la transparència i el bon govern ha de partir del reconeixement de 
les dimensions que caracteritzen la seva extensió i anàlisi en la darrera dècada: la dimensió territorial, la 
temàtica, la metodològica, la relativa a la tipologia de materials i la temporal.

En primer lloc, la dimensió territorial. La transparència i el bon govern han estat objecte de regulacions 
adoptades o impulsades des de diversos àmbits territorials d’exercici del poder: internacional, europeu, 
estatal, autonòmic o regional i local. La recent legislació apareguda al nostre país ha derivat en una producció 
normativa molt abundant en poc temps, especialment en les esferes estatal i autonòmica. Però això no pot fer 
oblidar el marc internacional i molt especialment europeu d’aquesta regulació, sovint de molta més tradició 
històrica en aquests temes dins la seva cultura política i administrativa. Així mateix, s’han de considerar els 
referents més destacats en el pla comparat, no només pel seu interès en si, sinó també en molts casos per la 
seva contribució a un dret comú, molt en particular en l’àmbit europeu. 

En segon lloc, la dimensió temàtica. La transparència i el bon govern genèricament formulats es concreten 
en nombroses i diverses facetes substantives que comprenen una gran diversitat de fenòmens o àmbits, 
interrelacionats però també amb recorregut propi en el seu estudi: publicitat activa, accés a la informació, 
reutilització de la informació pública; gestió documental; dades obertes i massives, grups de pressió; 
mecanismes de garantia de la transparència i d’avaluació del compliment de les obligacions previstes; 
corrupció, ètica pública i transparència... 

En tercer lloc, la dimensió metodològica. L’enfocament utilitzat per aproximar-se a cadascun d’aquests 
temes, pot ser transversal o general i sectorial o específic, i abordat des de diferents disciplines acadèmiques. 
L’estudi de la transparència i el bon govern es poden abordar des de diferents disciplines com ara el dret, 
l’economia i la ciència política i de l’Administració, utilitzant metodologies diverses, quantitatives i 
qualitatives. A més, per raons d’ordre divers, determinats àmbits contemplen amb especial rellevància el 
fenomen de la transparència fins al punt de resultar un factor constitutiu de màxima importància en la seva 
conformació i regulació, així com en la seva presentació o explicació. En aquest sentit, per exemple, cal 
destacar el medi ambient i la contractació pública com a àmbits en els quals concorre una abundant, llarga i 
profunda regulació amb una forta influència del dret de la Unió Europea.

En quart lloc, la dimensió relativa a la tipologia de materials que cal tenir en compte. En particular, aquesta 
dimensió és molt àmplia, si es vol tenir una informació completa i rellevant des del punt de vista del règim 
jurídic de la transparència i el bon govern. Caldrà tenir en compte materials normatius —tractats internacionals, 
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normativa europea, lleis, reglaments...—; jurisprudencials —de l’enorme diversitat de tribunals que s’han de 
pronunciar sobre aspectes vinculats a aquesta matèria i amb la seva corresponent diversitat de registres—; i 
documentals —d’una no menor diversitat en la seva naturalesa, característiques i enfocaments—, de recursos en 
xarxa i bibliogràfics. L’abast d’aquesta dimensió exigeix tenir en compte aquesta diversitat de forma equilibrada.

En cinquè lloc, la dimensió temporal. A l’hora d’elaborar un recull documental sobre transparència i bon 
govern no es pot desconèixer que en la darrera dècada tant a l’àmbit internacional com a casa nostra s’han 
elaborat centenars de documents (normatius, polítics, acadèmics, administratius, judicials,…). Alguns 
d’aquests documents tenen una vocació de permanència i, per tant, una utilitat més enllà de la seva finalitat 
més immediata; altres tenen una finalitat més fugaç i un ús més vinculat a la seva elaboració.

En vista d’aquestes dimensions i atès aquest enorme potencial de materials que cal tenir en compte en aquest 
número monogràfic, hem cregut pertinent precisar els principis o pautes generals que hem seguit a l’hora 
de fer la nostra selecció i presentació dels materials. Precisions que no només acoten d’una determinada 
manera el camp material de referència, sinó que expliciten les nostres preferències i prioritats per tal de 
dotar de contingut original —amb les seves aportacions i limitacions— la nostra contribució en el marc de 
molts altres estudis i materials disponibles ja en l’actualitat, i que cal pensar que continuaran en permanent 
increment, sobre aquesta temàtica. 

És evident que tota pretensió d’exhaustivitat seria alhora inviable i inútil, atès que del que es tracta és de 
proporcionar en un espai raonable i assequible una sèrie de referències que pugui oferir un marc suficientment 
representatiu i obert a múltiples implicacions de materials sobre el tema.

No pretenem, doncs, oferir una llista, en cadascuna de les modalitats de materials que cal tenir en compte, 
exhaustiva; però sí que pretenem oferir un panorama que segueixi una doble línia d’objectius. 

En primer lloc, tractem d’oferir un conjunt de referències que sigui bàsic i suficientment representatiu de 
la problemàtica en les seves diverses dimensions, tasca en la qual hem d’admetre que sempre hi ha una 
inevitable influència de criteris subjectius d’elecció, que no es pot negar, encara que sí que hem tractat de 
calibrar de la manera més objectiva possible.

En segon lloc, hi ha un segon element que entenem que hi no podem renunciar, que és una certa originalitat 
en l’oferiment dels materials, que en definitiva vol dir sobretot restar atents a les molt variades perspectives 
que són susceptibles de ser presentades, i que puguin, ni que sigui en alguns casos de manera testimonial, 
deixar finestres obertes a l’investigador que ja coneix les bases del tema. D’aquesta manera, hem prioritzat 
l’al·lusió a aspectes col·laterals o indirectes a l’esgotament repetitiu de determinades qüestions ja més 
conegudes; i hem potenciat la presentació de fonts o mitjans de coneixement que presenten la característica 
d’obrir pas a nous enfocaments o simplement a fonts complementàries d’informació per explorar. Aquesta 
tendència es pot visualitzar en cadascuna de les cinc dimensions anteriorment exposades, de forma que hem 
volgut proporcionar especial visibilitat als aspectes que obrin perspectives diferents en el marc d’aquestes 
dimensions.

No exhaustivitat, equilibri raonable, suficient representativitat i obertura màxima de perspectives. Aquests 
serien, doncs, els quatre vectors que hem tractat de seguir en aquesta selecció, que esperem que generi una 
utilitat afegida a les persones interessades en aquest fonamental tema contemporani de la cosa pública i que 
elles jutjaran i que constitueix la nostra proposta per aproximar-se i aprofundir en la transparència i el bon 
govern.

2 Normativa de transparència i bon govern

2.2 Normativa general

Indiquem aquí la normativa més destacada, europea, estatal i autonòmica, de caràcter general sobre 
transparència i bon govern, produïda des de 2001 i en alguns casos —cal advertir— ja amb modificacions 
posteriors produïdes sobre els textos inicials.
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Consell d’Europa:

•	 Conveni del Consell d’Europa sobre l’accés als documents públics.

Unió Europea:

•	 Reglament (CE) núm. 1049/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2001, 
relatiu a l’accés del públic als documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió.

•	 Directiva 2003/98/CE, relativa a la reutilització de la informació del sector públic. Espanya.

Espanya:

•	 Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. 

•	 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

•	 Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració general de 
l’Estat.

•	 Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix el Sistema Espanyol d’Arxius i es 
regula el Sistema d’Arxius de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics i el 
seu règim d’accés.

•	 Reial decret 919/2014, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut del Consell de Transparència i 
Bon Govern.

Catalunya:

•	 Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents. 

•	 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

•	 Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de 
Catalunya.

•	 Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i Accés a la Informació Pública. 

•	 Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública. 

Andalusia:

•	 Llei 1/2014, de 24 de juny, de transparència pública d’Andalusia

Aragó: 

•	 Llei 8/2015, de 25 de març, de transparència de l’activitat pública i participació ciutadana d’Aragó. 

•	 Llei 5/2017, d’1 de juny, d’integritat i ètica públiques.

•	 Llei 6/2017, de 15 de juny, de comptes oberts d’Aragó.

•	 Ordre de 3 de novembre de 2014, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es 
regula l’exercici del dret a l’accés als arxius i registres administratius de l’Administració tributària de 
la comunitat autònoma d’Aragó i es concilia amb el caràcter reservat de les dades amb transcendència 
tributària.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-81331
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-82244
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-18541
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11410
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=253313&language=ca_ES&textWords=llei%252010%2F2001&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES&textWords=llei%252019%2F2014&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=776905&language=ca_ES&textWords=Decret%2520llei%25201%2F2017&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=679805&language=ca_ES&textWords=decret%2520169%2F2014&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=793117&language=ca_ES&textWords=decret%2520111%2F2017&mode=single
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/124/BOJA14-124-00024-11103-01_00050563.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847753323434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=967173225353
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=968216422424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-59&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20141205&PUBL=&@PUBL-E=
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Canàries:

•	 Llei 12/2014, de 26 de desembre, de transparència i d’accés a la informació pública. 

Castella-la Manxa:

•	 Llei 4/2016, de 15 de desembre, de transparència i bon govern de Castella-la Manxa.

Castella i Lleó:

•	 Llei 3/2015, de 4 de març, de transparència i participació ciutadana de Castella i Lleó. 

•	 Llei 2/2010, d’11 de març, de drets dels ciutadans en les seves relacions amb l’Administració de la 
comunitat de Castella i Lleó i de gestió pública.

•	 Decret 7/2016, de 17 de març, que regula el procediment per a l’exercici del dret d’accés a la 
informació pública a la comunitat de Castella i Lleó.

Extremadura:

•	 Llei 4/2013, de 21 de maig, de govern obert d’Extremadura.

•	 Llei 18/2015, de 23 de desembre, de comptes oberts per a l’Administració pública extremenya.

Galícia:

•	 Llei 7/2014, de 26 de setembre, d’arxius i documents de Galícia.

•	 Llei 1/2016, de 18 de gener, de transparència i bon govern. 

Illes Balears:

•	 Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

•	 Decret 24/2016, de 29 d’abril, de creació i d’atribució de competències a la Comissió per a la 
resolució de les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública.

La Rioja:

•	 Llei 3/2014, d’11 de setembre, de transparència i bon govern de La Rioja.

•	 Llei 5/2017, de 8 de maig, de comptes oberts per a l’Administració de La Rioja.

Ciutat autònoma de Melilla:

•	 Reglament de transparència i accés a la informació pública de la ciutat autònoma de Melilla 
(Decret núm. 43, de 14 de juliol de 2016).

Navarra:

•	 Llei foral 11/2012, de 21 de juny, de la transparència i del govern obert.

•	 Llei foral 16/2016, d’11 de novembre, de comptes oberts.

•	 Decret foral 69/2017, de 19 de juliol, pel qual es regula la publicació de la informació referent 
als comptes bancaris de l’Administració de la comunitat foral de Navarra i els seus organismes, 
societats i fundacions públiques vinculades o dependents.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14090.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/12/pdf/BOCYL-D-12032015-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/03/22/pdf/BOCYL-D-22032010-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/18/pdf/BOCYL-D-18032016-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/990o/13010006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2480o/15010021.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20141007/AnuncioC3B0-021014-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160215/AnuncioC3B0-110216-0001_gl.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011053/mp6.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10482/579573/decret-24-2016-de-29-d-abril-de-creacio-i-d-atribu
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1730043-1-PDF-483491
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5119179-1-PDF-509138-X
https://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_15279_1.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=26314
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38082
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/152/Anuncio-0/
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Regió de Múrcia:

•	 Llei 12/2014, de 16 de desembre, de transparència i participació ciutadana de la comunitat 
autònoma de la regió de Múrcia. 

País Basc:

•	 Decret 128/2016, de 13 de setembre, de la Comissió Basca d’Accés a la Informació Pública.

Comunitat Valenciana:

•	 Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana.

•	 Llei 5/2016, de 6 de maig, de comptes oberts per a la Generalitat valenciana.

•	 Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la 
Generalitat.

•	 Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de 
la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern.

2.2 Altres disposicions normatives que inclouen o afecten la temàtica de transparència des de 
perspectives parcials i complementàries

Recollim en aquesta secció, amb caràcter purament exemplificatiu, altres disposicions que regulen de manera 
parcial i complementària la transparència i bon govern en diversos àmbits territorials. Cal tenir en compte 
que un accés complet a la normativa reguladora d’altres països i de caràcter internacional es pot trobar amb 
la consulta de les pàgines web que s’indiquen en l’apartat de recursos de la xarxa.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea: 

•	 Decisió d’11 d’octubre de 2016, relativa a l’accés del públic als documents en poder del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea actuant en exercici de les seves funcions administratives. 

•	 Codi de conducta dels membres i antics membres del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Espanya:

•	 Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació 
pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora la Directiva 2003/4/CE i la 
Directiva 2003/35/CE).

•	 Llei orgànica 7/2012, de 27 de desembre, que modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, 
del Codi penal en matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i en la Seguretat Social.

•	 Reial decret 488/2012, de 5 de març, que modifica la lletra d) de la clàusula 8 del plec de clàusules 
generals per a la construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, aprovat 
pel Decret 215/1973, de 25 de gener. El Decret incorpora aquesta modificació que afecta les garan-
ties de transparència en aquest àmbit com a conseqüència de la Sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea de 22 d’abril de 2010.

Diputació foral de Guipúscoa:

•	 Norma foral 4/2014, de 6 de febrer, de transparència i accés a la informació pública.

https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=18122014&numero=16044&origen=sum
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603956a.shtml
http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=002988/2015&idioma=va&L=2&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=003221/2016&idioma=va&L=2&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/05/13/pdf/2016_3365.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/01/pdf/2017_7496.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.445.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:445:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.483.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:483:TOC
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13010
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15647
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3163
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/03/1401176a.pdf
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Navarra:

•	 Llei foral 3/2013, de 25 de febrer, de modificació de la Llei foral 6/2006, de 9 de juny, de contractes 
públics. Algunes modificacions afecten la transparència en l’àmbit contractual.

País Basc: 

•	 Llei 2/2016, de 7 d’abril, d’institucions locals d’Euskadi. El títol VI es dedica al govern obert, trans-
parència, dades obertes i participació ciutadana (articles 47-82).
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3.11 Dades obertes i dades massives

Les administracions públiques generen grans quantitats de dades en l’exercici de la seva activitat. Les dades 
que genera l’activitat de les administracions públiques són de gran utilitat per a les mateixes administracions 
públiques i també per a la ciutadania, que poden reutilitzar-les per produir noves informacions i serveis o 
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quantitats de dades.
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4 Recursos de la xarxa

En aquest apartat identifiquem una selecció de pàgines web que cal tenir en compte partint de l’àmbit català 
i espanyol i dels països del nostre entorn, amb una sèrie d’indicacions que pretenen remarcar alguns aspectes 
destacables des del punt de vista d’assenyalar fonts rellevants de documentació i d’informació addicional.

4.1 Pàgines web d’organismes públics relacionats amb la transparència de diversos països o 
regions

Espanya:

•	 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG): a més de la publicació de les resolucions 
relatives a l’accés a la informació en relació amb l’Administració estatal i administracions 
autonòmiques i locals, cal destacar especialment tres apartats d’aquesta web: 

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html
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- Criteris interpretatius, informes, recomanacions i documentació: entre els criteris apareixen diversitat 
de temes relatius a les causes d’inadmissió o a l’aplicació dels límits al dret d’accés; i també qüestions 
com l’aplicació de les regulacions especials del dret d’informació, les relacions amb les obligacions 
de publicitat activa, l’accés a la informació relativa a les agendes dels responsables públics, o la 
reclamació davant el CTBG en cas de silenci administratiu, entre d’altres. S’ha de remarcar que entre 
aquests criteris se’n troben alguns adoptats conjuntament amb l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 5ª de la Llei 19/2013, en temes 
en què s’han de ponderar els interessos públics d’accés i les garanties de protecció de dades. Els 
informes, sobre qüestions molt diverses, són del mateix CTBG i també de l’Advocacia de l’Estat. 
Les recomanacions es refereixen a la rellevant qüestió de les agendes dels responsables públics. 
En l’apartat de documentació es poden trobar documents de metodologia d’avaluació i seguiment 
de la transparència, guies amb les preguntes sobre transparència derivades dels dos primers anys 
d’aplicació de la Llei 19/2013, secció de revistes, de llibres del CTBG, estudis encarregats, i 
normativa i enllaços d’interès amb documentació relacionada. 

- Recursos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: aquí es recullen els 
recursos plantejats i resolts davant els tribunals de justícia contra resolucions del Consell, apartat 
en el qual s’inclou la jurisprudència relativa a aquests recursos. És rellevant tenir en compte aquest 
apartat per tal de veure la culminació judicial d’assumptes en què intervé aquest òrgan i que sovint 
plantegen la peculiaritat d’arribar com a conseqüència d’un recurs interposat per l’Administració a 
la qual es demana la informació en qüestió.

- Enlaces transparencia en España: apartat que dona accés a un complet i divers panorama de portals 
de transparència institucionals —autonòmics i locals, i també, per exemple, d’universitats públiques 
i altres institucions. Recull també informació de normativa vigent sobre el tema per comunitats 
autònomes. A partir d’aquest enllaç es pot accedir a les diferents pàgines web dels òrgans autonòmics 
de transparència, que permeten accedir a les seves resolucions. En el cas de Navarra, es pot afegir 
la pàgina web del Tribunal Administratiu de Navarra, que té un buscador per matèries que permet 
accedir a temes de drets dels ciutadans d’accés a informació i altres de procediment administratiu.

Catalunya: 

•	 Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP): conté, no només la totalitat 
de les seves resolucions, sinó també un apartat d’incorporació successiva de les resolucions més 
destacades. Així mateix, cal destacar que l’apartat Resolucions i dictàmens, a més de l’anteriorment 
indicat, conté dictàmens, criteris generals i informes i, també, els supòsits de procediments de 
mediació i resolucions incomplertes i recursos contenciosos administratius presentats en casos resolts 
per la GAIP. Els dictàmens són sobre consultes generals en relació amb temes molt diversos i que 
en alguns casos han generat posicions particulars de la Comissió catalana —accés a dades personals 
especialment protegides de persones mortes, accés d’electes locals a expedients, accés a informació 
de persones interessades en procediments oberts, accés a determinats expedients sancionadors i, en 
particular, en relació amb la normativa mediambiental, la posició que ocupen els prestadors privats 
de serveis públics en el procediment d’accés, determinats aspectes de les obligacions de publicitat 
activa, accés a informació que es troba als arxius municipals, accessibilitat a projectes tècnics i a 
altres documents inclosos als expedients de llicències i control d’activitats i de contractació, entre 
altres temes. El criteri general publicat fa referència a la qüestió de la reclamació a la GAIP en cas 
de silenci administratiu. Els informes es refereixen a projectes d’ordres sobre taules d’avaluació i 
accés documental. Finalment, l’apartat Òrgans similars conté enllaços a organismes de transparència 
espanyols i estrangers.

•	 Oficina Antifrau de Catalunya: cal destacar especialment tres apartats:

- Corrupció: marc normatiu que inclou normativa i convenis internacionals; estudis —en què 
destaquen, per exemple, els dedicats a l’accés a la informació pública— i informes.

http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/informes.html
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Informes_recomendaciones/Recomendaciones.html
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/documentacion.html
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/recursos_jurisprudencia.html
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/transparencia/transparencia-en-espanya.html
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Presidencia+justicia+e+interior/Organigrama/Estructura+Organica/TAN/Buscador+de+resoluciones/Buscador+Materias.htm
http://www.gaip.cat/ca/inici/
http://www.gaip.cat/ca/acces-a-la-informacio/organs-relacionats/
https://www.antifrau.cat/ca/
https://www.antifrau.cat/ca/la-corrupcio.html
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- Prevenció: inclou un apartat d’accés a la informació i transparència, que inclou normativa, també 
de dret comparat, i jurisprudència europea i internacional (entre la qual destaca, per exemple, la 
referència a un cas important resolt pel Tribunal Interamericà de Drets Humans, Claude Reyes y 
otros vs. Chile, de 19 de setembre de 2006), articles d’opinió i una selecció d’estudis d’institucions 
nacionals i internacionals, entre altres elements.

- Investigació: entre altres elements, s’hi troba el recull de les recomanacions de l’Oficina als 
organismes públics.

França:

•	 Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP): se’n pot destacar l’apartat de 
publicacions: aquest apartat conté informes anuals i també publicacions sobre diversos temes, com 
ara: open data i integritat pública o propostes de recuperació de la confiança pública.

•	 Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA): aquesta pàgina ofereix informació 
sistemàtica i amb remissió a decisions de la CADA sobre els dos àmbits del dret d’accés als documents 
administratius i de la reutilització de les informacions públiques. També és interessant destacar 
d’aquesta pàgina web un apartat amb fitxes temàtiques, les quals, endreçades per àmbits sectorials 
(urbanisme, contractació, medi ambient, etc.), es presenten amb ànim d’informació sintètica i 
pràctica sobre els documents a què es demana accés, amb enllaços a decisions que en aquests àmbits 
ha anat adoptant la CADA. També és destacable un apartat de nocions essencials, on es presenten 
explicacions bàsiques de l’aplicació del dret d’accés i de reutilització, amb la il·lustració d’exemples 
extrets dels casos que arriben a la CADA.

També cal tenir en compte la base de dictàmens i de recomanacions, que inclou reculls dels més destacats, i 
l’apartat de publicacions, que inclou, entre altres elements, informes d’activitat i guies.

Gran Bretanya: 

•	 Information Commissioner’s Office (ICO): amb relació a l’accés a documentació, es poden destacar 
aquests apartats: treballs de recerca i informes; informació sobre les decisions de l’ICO; i la relació 
de guies sobre els diversos aspectes de l’actuació de l’ICO.

•	 Office of Public Sector Information, The National Archives: especialment sobre la reutilització de la 
informació pública, és destacable la documentació accessible en aquesta pàgina web, en particular, 
en els apartats Re-use resources i PSI reports and publications.

Estats Units d’Amèrica:

•	 Office of Government Information Services (OGIS): es pot destacar un apartat amb enllaços diversos 
a fonts d’informació, governamentals i no governamentals, i també cal indicar la informació 
relacionada amb els informes anuals.

•	 The United States Department of Justice: convé destacar d’aquest lloc web una guia molt completa 
que desenvolupa la Freedom of Information Act, amb jurisprudència inclosa.

Itàlia:

•	 Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi (CADA): en aquesta pàgina web hi ha 
l’apartat Documentazione in materia di accesso, en el qual es troben diverses referències relatives 
a normativa i jurisprudència, i destaquem especialment una selecció de decisions i opinions de la 
CADA, així com un arxiu de publicacions de continguts i enfocaments molt diversos. També és 
possible trobar àmplies memòries anuals de l’activitat de la CADA.

•	 Autorità Nazionale Anticorruzione: en el seu apartat de transparència es poden trobar diversos 
documents de guies, d’interpretació i d’aplicació de certes obligacions de publicació i comunicats. 
D’altra banda, en l’apartat de publicacions es poden trobar informes i estudis tant sobre lluita contra 

https://www.antifrau.cat/ca/prevencio.html
https://www.antifrau.cat/ca/investigacio.html
http://www.hatvp.fr/
http://www.hatvp.fr/nos-publications/
http://www.cada.fr
http://www.cada.fr/l-acces-aux-documents-administratifs,1.html
http://www.cada.fr/l-acces-aux-documents-administratifs,1.html
http://www.cada.fr/la-reutilisation-des-informations-publiques,2.html
http://www.cada.fr/fiches-thematiques,9.html
http://www.cada.fr/les-notions-cles,10.html
http://www.cada.fr/spip.php?page=recherche_avis
http://www.cada.fr/septembre-octobre-2014,92.html
https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/about-the-ico/our-information/research-and-reports/
http://search.ico.org.uk/ico/search/decisionnotice
https://ico.org.uk/for-organisations/guidance-index/
https://ico.org.uk/for-organisations/guidance-index/
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/re-using-public-sector-information/about-psi
https://www.archives.gov/ogis
https://www.archives.gov/ogis/resources/ogis-toolbox/additional-foia-resources
https://www.archives.gov/ogis/resources/ogis-toolbox/additional-foia-resources
https://www.archives.gov/ogis/about-ogis/annual-reports
https://www.justice.gov/
https://www.justice.gov/oip/doj-guide-freedom-information-act-0
http://www.commissioneaccesso.it/home.aspx
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano.aspx?no=1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni


Agustí Cerrillo i Martínez; Francesc Rodríguez Pontón
Dossier sobre transparència i bon govern

Revista Catalana de Dret Públic, núm 55, 2017 162

la corrupció i transparència com sobre contractació pública. També hi ha un apartat específic amb 
diversitat de documents sobre la normativa de contractes públics, també amb indicacions, guies, 
opinions, etc. 

Canadà:

•	 Commissariat à l’Information du Canada / Office of the Information Commissioner: cal destacar 
l’apartat relatiu a informes (anuals, especials al Parlament, estadístics, etc.) i publicacions. És 
remarcable la secció Coin Juridique/Legal Corner, centrada en la Llei d’accés a la informació i en 
els casos judicials. I també cal posar en valor la varietat i diversitat (federal, territorial, internacional, 
no governamental...) de referències presents al seu apartat d’enllaços.

Québec (Canadà):

•	 Commission d’Accès à l’Information du Québec (CAIQ): d’aquesta pàgina web destaquem 
especialment l’apartat relatiu a publicacions i documentació. S’hi troben guies, fitxes d’informació, 
informes molt diversos, documents de reflexió i d’anàlisi, comunicats i altres documents, sobre 
accés a la informació i sobre protecció de dades.

Suècia:

•	 Riksdagens Ombudsmän (Ombudsman de Suècia): dona accés en anglès a informes anuals, resums 
de decisions i informació normativa que resulta d’interès pel que fa a la regulació o aplicació de 
l’accés als documents públics.

4.2 Pàgines web d’institucions europees

•	 Comissió Europea: en destaquem especialment els informes anuals de la Comissió sobre l’aplicació 
del Reglament 1049/2001.

•	 Consell d’Europa: destaquem els estàndards en l’accés a la informació. També, en el marc del 
Consell d’Europa, destaquem la pàgina de GRECO, Group of States against Corruption / Groupe 
d’États contre la Corruption, que permet molt en particular accedir a les seves avaluacions. 

4.3 Pàgines web d’organitzacions internacionals

•	 Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic (OCDE): destaquem l’apartat relatiu 
a la corrupció i, en particular, a l’aspecte de lluita contra la corrupció en el sector públic. Conté 
línies directrius i recomanacions, i informes per països i publicacions. També en l’àmbit de l’OCDE, 
subratllem el panorama de les administracions públiques, que presenta dades comparables, inclosa 
la qüestió del govern obert. 

•	 Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO): és 
destacable l’apartat Comunicación e información, que dona accés a temes de llibertat d’expressió i 
de lliure accés a la informació científica, entre altres qüestions.

4.4 Pàgines web d’associacions o organitzacions no governamentals

•	 Access Info Europe: especialment destacable l’apartat Toolkits y recursos, amb una diversitat de 
referències de tractats, declaracions i publicacions.

•	 Transparency International España: podem destacar, en aquest cas, més des de la perspectiva de 
la lluita contra la corrupció, els apartats relatius a estudis i informes, molt variats, i a la Revista 
Internacional de Transparencia e Integridad.

•	 Fundación Ciudadana Civio: s’hi troben investigacions i articles sobre diversos temes interessants 
des de la perspectiva de la transparència i el bon govern. Conflictes d’interès i lobbies, contractació 
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pública, polítiques públiques, justícia, transparència i accés a la informació i medi ambient troben un 
tractament sistematitzat als seus diversos apartats. També s’hi troben projectes en temes com l’accés 
a la salut, obra pública o incendis forestals, entre d’altres.

•	 Coalición ProAcceso: en la secció Ley de transparencia es troben una diversitat de documents sobre 
la Llei 19/2013 des de diversos punts de vista.

•	 OpenKratio: en els seus apartats Entérate de todo i Involúcrate es poden trobar informacions i 
documents sobre diverses iniciatives (per exemple, Open Government).

•	 Acreditra: en el seu apartat sobre publicacions, es troben els diversos números de la Revista Española 
de la Transparencia, editada per aquesta associació; el Baròmetre de la Transparència d’Espanya, 
estudi propi de l’associació, i també s’hi troba una compilació de normes estatals i autonòmiques:

•	 Fundación Compromiso y Transparencia: se’n pot destacar especialment l’apartat Conocimientos i, 
en particular, els seus informes, referits a molt variats àmbits institucionals (universitats, fundacions, 
partits polítics, empreses cotitzades, etc.):

•	 Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya: en el seu apartat Activitats es poden 
trobar documents relatius a jornades d’estudi i de debat i en relació al Congrés d’Arxivística de 
Catalunya. També cal destacar l’accés a documents diversos en els apartats Recerca i Recursos.

5 Jurisprudència

5.1 Jurisprudència relativa a assumptes resolts pel Consell de Transparència i Bon Govern

Com ja hem comentat en l’apartat relatiu als recursos de la xarxa, la pàgina web del CTBG conté una secció 
amb tota la documentació relativa als pronunciaments judicials als quals dona lloc l’activitat resolutòria 
d’aquesta institució. Ara destaquem alguns d’aquests pronunciaments que considerem especialment 
significatius:

•	 Audiència Nacional, Sentència 29/2017, de 24 de gener, recurs 63/2016, ponent López Candela. En 
un supòsit de petició d’informació sobre costos per canals de RTVE, es tracta la causa d’inadmissió 
de necessitat d’acció prèvia de reelaboració.

•	 Audiència Nacional, Sentència 46/2017, de 6 de febrer, recurs 71/2016, ponent López-Muñiz Goñi. 
En un assumpte relatiu a la petició d’informació relativa a certes declaracions tributàries, examina la 
important qüestió dels termes de la relació entre la legislació general de transparència i la legislació 
específica (en aquest cas, tributària), tenint en compte, en particular, la disposició addicional primera 
de la Llei estatal 19/2013.

•	 Audiència Nacional, Sentència 162/2017, de 24 d’abril, recurs 10/2017, ponent López-Muñiz 
Goñi. En un assumpte relatiu a processos selectius en el cos de la Guàrdia Civil, es distingeixen 
informacions auxiliars o de suport del que són autèntics elements documentals principals que 
contenen els fonaments de les valoracions realitzades.

•	 Tribunal Suprem, Sentència 1547/2017, de 16 d’octubre, recurs 75/2017, ponent Calvo Rojas. 
Recurs de cassació presentat per la corporació RTVE. Informació sobre despeses derivades de la 
participació d’Espanya en un concurs d’Eurovisió. S’analitzen aspectes relatius a l’acció prèvia de 
reelaboració de la informació i al límit a l’accés per afectació d’interessos econòmics i comercials.

•	 Jutjat Central Contenciós Administratiu número 5, Sentència 41/2017, de 6 d’abril, procediment 
3/16, sobre documents referits a l’Aliança per al Govern Obert. Determinació de l’abast de la causa 
d’inadmissió que consisteix en el caràcter auxiliar o de suport de la informació. Aquesta Sentència 
ha estat confirmada per l’Audiència Nacional, en la seva Sentència de 25 de juliol de 2017 (recurs 
46/2017, ponent López Candela), que ha recordat jurisprudència del TEDH sobre el caràcter restrictiu 
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de les limitacions a la informació i ha indicat que allò instrumental o accessori no depèn del seu 
caràcter formal, sinó del seu veritable contingut material. Proporcionem els enllaços a ambdues 
sentències.

•	 Audiència Nacional, Sentència 180/2017, de 3 de maig, recurs 16/2017, ponent López Candela. 
Assumpte relatiu a la sol·licitud de la publicació en el portal de transparència del grup TRAGSA del 
detall de les comandes de gestió realitzades per les diferents comunitats autònomes de les quals és 
mitjà propi.

•	 Audiència Nacional, Sentència de 19 de juny de 2017, recurs 38/2017, ponent Mangas González. Es 
tracta d’un cas de sol·licitud d’informació sobre la identitat dels experts d’avaluació de l’ANECA 
que intervenen en els processos en què ha participat el sol·licitant, i en el qual es valoren els temes 
de les dades personals, així com les particulars característiques i requisits d’aquests procediments 
de presa de decisions. Aquesta Sentència conté també una referència al precedent de la Sentència de 
la mateixa Audiència Nacional, de 30 de juny de 2011 (recurs 343/2010), en un recurs contra una 
resolució de l’Agència de Protecció de Dades.

•	 Audiència Nacional, Sentència de 17 de juliol de 2017, recurs 40/2017, ponent Mangas González. 
En un cas de petició d’informació sobre operacions de compra de RTVE, es tracta la qüestió proce-
dimental del tràmit d’audiència que preveu l’article 24.3 de la Llei estatal 19/2013 de les persones 
que puguin resultar afectades en els casos de fonamentació de denegació de l’accés en la protecció 
de drets o interessos de tercers.

•	 Audiència Nacional, Sentència de 23 d’octubre de 2017, recurs 54/2017, ponent López-Muñiz Goñi. 
Resol en apel·lació el cas relatiu a la informació demanada al Ministeri de Defensa sobre la llista 
d’acompanyants d’autoritats en viatges oficials i delimita el moment a partir del qual és obligatori 
atorgar aquesta informació.

5.2 Altres sentències de tribunals espanyols

•	 Tribunal Suprem, Sentència de 17 de febrer de 2004, recurs 3457/2000, ponent Fernández Valverde. 
Accés a la informació sobre medi ambient i causa de denegació del caràcter inacabat dels documents 
o del caràcter intern de les comunicacions o deliberacions. Consideració, en aquest context, de les 
actuacions d’inspecció del Consell de Seguretat Nuclear.

•	 Tribunal Suprem, Sentència de 16 de desembre de 2011, recurs 4607/2009, ponent Perelló Domè-
nech. Es tracta el concepte d’interessat de l’article 37 de la Llei 30/1992 (LRJPAC) en aquell mo-
ment aplicable en el context de l’accés a registres i arxius administratius, en un assumpte relatiu a 
concessió d’ajuts a entitats sense fins de lucre.

•	 Tribunal Suprem, Sentència d’11 de juliol de 2014, recurs 1296/2012, ponent Calvo Rojas. Es tracta 
d’un cas (expedient obert contra Espanya en relació amb un projecte de duplicació d’una carretera) 
que s’emmarca en l’accés del públic als documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Co-
missió, aspecte regulat al Reglament CE 1049/2001: remissió de la sol·licitud o plantejament de la 
consulta a la institució comunitària i excepcions a aquesta regla.

5.3 Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans en aplicació de l’article 10 del Conveni 
Europeu de Drets Humans

Des de la perspectiva de la jurisprudència del TEDH, l’aportació més destacada té a veure amb la perspectiva 
de l’article 10 CEDH. Destaquem una selecció de sentències que també tenen la característica de referir-se a 
precedents útils, raó per la qual també hem prioritzat la referència a casos més recents.

•	 Sentència de 14 d’abril de 2009, cas Társaság a Szabadságjogokért c. Hongria, recurs 37374/05. Es 
tracta d’una petició d’accés als detalls d’un recurs davant el Tribunal Constitucional sobre legislació 
penal en matèria de drogues. La sentència, especialment en els paràgrafs 26 i 27, es refereix als 
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precedents jurisprudencials del TEDH, particularment en relació amb la llibertat de premsa i el rol 
dels mitjans de comunicació. En el paràgraf 35 els precedents que s’exposen tenen a veure amb 
l’evolució de la jurisprudència del TEDH pel que fa als termes del reconeixement d’un dret d’accés 
en el context del CEDH.

•	 Sentència de 3 d’abril de 2012, Gillberg c. Suècia (recurs 41723/06) (Gran Sala). Es tracta d’un cas 
amb múltiples punts d’interès, de condemna penal d’un professor de la Universitat de Göteborg per 
haver refusat obrir l’accés als seus treballs de recerca en matèria de psiquiatria infantil, en què el 
TEDH descarta la violació (en un vessant “negatiu”) de l’article 10 CEDH, partint del caràcter públic 
i accessible en certes condicions dels documents en qüestió —propietat de la Universitat— d’acord 
amb la normativa sueca i les resolucions jurisdiccionals produïdes en el cas, sense que els arguments 
vinculats a la confidencialitat dels participants als estudis i a l’ètica de la recerca fossin suficients, 
i sense que tampoc s’estimés un paral·lelisme amb la protecció de les fonts dels periodistes o del 
secret professional dels advocats, amb indicació de precedents jurisprudencials al respecte.

•	 Sentència de 25 de juny de 2013, cas Youth Initiative for Human Rights c. Sèrbia, recurs 48135/06. 
Es tracta d’un cas de petició per part d’una organització no governamental de certa informació sobre 
vigilància electrònica, malgrat una resolució favorable de l’òrgan serbi encarregat d’assegurar el 
compliment de la Llei de la llibertat d’informació.

•	 Sentència de 28 de novembre de 2013, Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und 
Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und forstwirt schaftlichen Grundbesitzes c. Àustria, 
recurs 39534/07. Es tracta d’un cas de denegació per part d’una autoritat regional de la petició d’una 
associació d’accedir a documents sobre transaccions relatives a terrenys agrícoles i forestals. Es des-
taca la manca de publicació per part de l’autoritat de les seves decisions i el caràcter total del refús. 

•	 Sentència de 24 de juny de 2014, Rosiianu c. Romania, recurs 27329/06. Incompliment de sen-
tències que obligaven les autoritats romaneses a comunicar informacions públiques d’importància 
general a un periodista. S’hi revisen també els motius al·legats de la complexitat de les informacions 
i de la càrrega de treball.

5.4 Jurisprudència dels tribunals de la Unió Europea

La jurisprudència dels tribunals de la Unió Europea és molt abundant. Pretenem aquí només proporcionar 
unes referències il·lustratives d’una sèrie de qüestions rellevants i que també presenten la utilitat de contenir 
referències a precedents, raó per la qual també hem prioritzat les referències a casos més recents.

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sentència d’1 de juliol de 2008, C-39/05 P i C-52/05 P. 
(Gran Sala). Accés a un dictamen jurídic sobre una proposta legislativa en matèria d’asil. Protecció 
de l’assessorament jurídic, de la independència del servei jurídic, del caràcter sincer i objectiu dels 
dictàmens i ponderació d’interessos.

•	 Tribunal de Primera Instància de la Unió Europea, Sentència de 10 de setembre de 2008, T-42/05. 
Cas relatiu a refús parcial d’accés a certs documents sobre treballs preparatoris de la legislació rela-
tiva als organismes genèticament modificats. Es tracten les excepcions relatives a la protecció dels 
interessos comercials, a la protecció de les relacions internacionals i a la protecció del procés de 
presa de decisions.

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sentència de 21 de juliol de 2011, C-506/08 P. Es tracta 
d’un cas de documents de la Comissió elaborats en el marc d’un procediment que va donar lloc a 
una decisió de declaració d’incompatibilitat d’una operació de concentració. Es tracten, amb matisos 
molt rellevants —en particular, en relació amb les diferències entre processos de decisió finalitzats i 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Gillberg%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-110148%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2248135/06%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-120955%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2239534/07%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-139084%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-144999%22]}
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-39%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=3225267
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=t-42%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=3232079
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-506%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=3235942


Agustí Cerrillo i Martínez; Francesc Rodríguez Pontón
Dossier sobre transparència i bon govern

Revista Catalana de Dret Públic, núm 55, 2017 166

en curs—, les excepcions relatives a la protecció dels procediments judicials i l’assessorament jurí-
dic i del procés de presa de decisions.

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sentència de 14 de febrer de 2012, C-204/09 (Gran Sala). 
Cas relacionat amb el Conveni d’Aarhus, Directiva 2003/4/CE, relativa a l’accés a la informació 
en matèria mediambiental. Aborda la qüestió de les entitats o institucions que actuen en condició 
d’òrgan legislatiu i la confidencialitat dels procediments de les autoritats públiques i el requisit que 
estigui prevista per la llei. 

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sentències de 28 de juny de 2012, C-404/10 P i C-477/10 
P. Es tractava d’uns casos d’accés a documents sobre un procediment de control d’una operació 
de concentració entre empreses. Es tracten excepcions relatives a la protecció dels objectius de les 
activitats d’investigació, dels interessos comercials, de l’assessorament jurídic i del procés de presa 
de decisions de les institucions. S’hi aborda també l’obligació d’efectuar un examen concret del 
contingut dels documents sol·licitats. 

•	 Tribunal General de la Unió Europea, Sentència de 29 de novembre de 2012, T-590/10. Supòsit 
relatiu a l’accés a documents sobre deute i dèficit públics d’un estat membre, en el qual s’aborda 
l’excepció relativa a la política econòmica de la Unió o d’un estat membre, aspecte vinculat a la 
vulnerabilitat dels mercats financers.

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sentència de 15 de gener de 2013, C-416/10 (Gran Sala). 
Cas relatiu a l’accés del públic a una decisió d’urbanisme relativa a la construcció d’una instal·lació 
amb repercussions significatives sobre el medi ambient. Conveni d’Aarhus. S’analitza la qüestió de 
la protecció del secret comercial. També la disponibilitat de la informació en primera instància del 
procediment administratiu i els termes de la seva regularització en via d’alçada.

•	 Tribunal General de la Unión Europea, Sentència de 12 de setembre de 2013, T-331/11. Petició 
d’accés a un document que conté un projecte de decisió del Consell d’autorització de negociació a 
la Comissió de l’acord d’adhesió de la Unió Europea al Conveni Europeu de Drets Humans, amb 
directrius de negociació. Protecció de l’interès públic de les relacions internacionals i accés parcial, 
principi de proporcionalitat. 

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sentència de 17 d’octubre de 2013, C-280/11 P. Sol·licitud 
d’accés a una nota relativa a les propostes de revisió del Reglament d’accés del públic a documents 
de les institucions europees. Aborda qüestions relacionades amb el dret a conèixer els fonaments de 
l’activitat legislativa, la protecció del procés de presa de decisions, les alteracions de les opinions 
amb l’avanç del procés, les fases preliminars i el caràcter sensible del document.

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sentència de 14 de novembre de 2013, C-514/11 P i 
C-605/11 P. Cas relatiu a informació mediambiental, documents corresponents a un procediment 
per incompliment en la fase administrativa prèvia. Es tracta l’excepció relativa a la protecció de 
l’objectiu de les activitats d’inspecció, investigació i auditoria, així com l’obligació d’examen 
concret i individual del contingut dels documents.

•	 Tribunal General de la Unió Europea, Sentència de 21 de maig de 2014, T-447/11. Sentència relativa 
a documents d’una investigació de l’OLAF sobre la realització d’un projecte de modernització a 
Síria. Denegació d’accés en relació amb la causa relativa a la protecció de l’objectiu de les activitats 
d’inspecció, investigació i auditoria. 

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sentència de 3 de juliol de 2014, C-350/12 P. Accés a 
documents demanat per un membre del Parlament Europeu en relació amb un informe del 
Servei Jurídic del Consell sobre l’obertura de negociacions per concloure un acord internacional. 
Interpretació i aplicació estricta de les excepcions d’accés als documents. S’hi exposa que cal 
explicar de quina manera l’accés pot perjudicar concretament i efectivament un interès protegit, 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-204%252F09&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2609559
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-404%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2631428
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-477%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2634834
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-477%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2634834
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=t-590%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2635178
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-416%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2615975
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=t-331%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2608723
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-280%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2645298
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144492&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3238518
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=t-447%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2517139
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-350%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2665932
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risc que ha de ser previsible i no purament hipotètic. Protecció relativa a relacions internacionals i 
assessorament jurídic.

•	 Tribunal General de la Unió Europea, Sentència de 9 de setembre de 2014, T-516/11. Accés a 
documents proporcionats per un tercer relatius a un estudi sobre costos i beneficis per als comerciants 
d’acceptar diferents mitjans de pagament. S’hi tracten les excepcions relatives a la protecció del 
procés de presa de decisions i a la protecció dels interessos comercials d’un tercer, així com certs 
arguments al·legats de presumpció d’excepció a l’accés atès l’àmbit al qual pertanyen.

•	 Tribunal General de la Unió Europea, Sentència de 13 de novembre de 2015, T-424/14 i T-425/14. 
Cas relatiu a la sol·licitud d’accés a informacions sobre avaluacions d’impacte relacionades amb 
la política mediambiental de la Unió, avaluacions destinades a orientar la Comissió en l’elaboració 
de les seves propostes d’actes legislatius. S’aborda la perspectiva de l’accés prematur a aquests 
documents i la seva incidència en el procés de presa de decisions. Es tracten també els termes en què 
pot existir en aquests casos una presumpció general de denegació d’accés.

•	 Tribunal General de la Unió Europea, Sentència de 28 de gener de 2016, T-537/12. Es planteja, 
en un procediment de licitació de contracte de serveis, per part d’un licitador no escollit, l’accés a 
determinats documents relatius a altres licitadors. Es plantegen qüestions relatives a les excepcions 
de protecció dels interessos comercials, de dades personals i del procés de presa de decisions.

•	 Tribunal General de la Unió Europea, Sentència de 26 d’abril de 2016, T-221/08. Un cas relatiu a 
l’accés a documents sobre expedient d’investigació de l’OLAF. S’examinen aspectes vinculats a les 
excepcions de protecció de la intimitat i la integritat de la persona, dels interessos comercials d’un 
tercer i del procés de presa de decisions.

•	 Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sentències de 23 de novembre de 2016, C-673/13 i C-442/14. 
Accés a informacions en matèria mediambiental. Concepte d’«informació sobre emissions en el 
medi ambient» i secret comercial i industrial.

5.5 Sentències de tribunals d’altres països que plantegen diversos aspectes o enfocaments 
complementaris

Indiquem aquí a títol il·lustratiu i complementari algunes resolucions jurisdiccionals d’altres països que 
poden ser útils per tal d’ampliar enfocaments i perspectives. Cal recordar que l’accés als diversos llocs web 
indicats en l’apartat de recursos de la xarxa també són fonts d’accés a la jurisprudència dels diversos països.

•	 The Supreme Court (Regne Unit), Judgement given on 26/03/2014. Kennedy (appellant) v. The 
Charity Commission (respondent) [2014] UKSC 20 on appeal from [2011] EWCA Civ 367; [2012] 
EWCA Civ 317. En una acció d’un periodista de The Times a l’empara de la Freedom of Information 
Act 2000, la sentència, amb vots particulars, analitza el seu règim i els casos aplicables d’exempció 
d’accés a la informació, així com la relació amb l’article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans.  

•	 Cour Suprême du Canada / Supreme Court of Canada (Canadà), Judgment given on 09/05/2014, 
2014 CSC 36, No 34828. Aquesta sentència, que conté nombroses referències jurisprudencials, 
legals, documentals i doctrinals, tracta l’excepció a l’accés dels documents consistent en el caràcter 
de consells i recomanacions dels documents sol·licitats, i en determina l’abast. Les qüestions clau 
abordades són la distinció entre consell i recomanació, la naturalesa del procés deliberatiu, l’equilibri 
entre una funció pública eficaç i neutra, apta per a donar consells de manera completa, oberta i franca 
i un veritable dret d’accés a la informació.

•	 Conseil Constitutionnel (França), Décision nº 2013-675 DC i Décision nº 2013-676 DC, du 9 octobre 
2013, sobre la llei orgànica i la llei ordinària relatives a la transparència de la vida pública —que 
també contenen obligacions de declaracions de patrimoni i d’interessos de certs càrrecs públics— 
sobre els quals el Conseil efectua una diversitat de pronunciaments.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=t-516%252F11&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2667331
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=t-424%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=3214566
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=t-537%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=3218604
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=t-221%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=3217910
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-673%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=790163
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-442%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=790454
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2012-0122.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/13633/1/document.do
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-675-dc/communique-de-presse.138243.html
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•	 Conseil Constitutionnel (França), Décision nº 2016-741 DC, de 8 de décembre 2016, sobre la Llei 
francesa relativa a la transparència, a la lluita contra la corrupció i a la modernització de la vida 
econòmica. Es tracta d’una llei de continguts molt diversos, com es reflecteix en el seu títol, i la 
sentència declara alguns aspectes inconstitucionals i formula alguna reserva d’interpretació.

•	 Conseil Constitutionnel (França): Décision nº 2017-753 DC i Décision nº 2017-752 DC, du 8 
septembre 2017, sobre la llei orgànica i la llei ordinària per la confiança en la vida política, lleis que 
preveuen diverses sèries de mesures per tal de reforçar la transparència de la vida política, l’exigència 
de probitat i d’exemplaritat dels elegits i la confiança dels electors en els seus representants, i sobre 
les quals el Conseil també efectua una diversitat de pronunciaments.

•	 Conseil Constitutionnel (França), Décision nº 2017-655 QPC, du 15 septembre 2017, relativa a 
l’accés als arxius públics del president de la República, del primer ministre i d’altres membres del 
Govern. La sentència aporta l’anàlisi de l’article 15 de la Declaració de Drets de 1789 en relació amb 
el dret d’accés als documents d’arxius públics.  

•	 Conseil d’État (França), Ordonnance du 12 février 2014 (nº 374808). Rebutja la suspensió del 
Decret de 23/12/2013 aprovat per a l’aplicació de les lleis d’11 d’octubre de 2013 relatives a la 
transparència de la vida pública, en relació amb les obligacions de declaracions patrimonials i 
d’interessos adreçades a la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. 

•	 Tribunal Constitucional (Xile), Sentència de 29 de gener de 2014 (Rol 2379-12). Es tracta el tema de 
l’accés a correus electrònics de funcionaris, el problema del seu caràcter privat, de les informacions 
que formen part d’un expedient administratiu. Conté vot particular.

•	 Tribunal Constitucional (Xile), Sentència de 10 de juny de 2014 (Rol 2505-13-INA). Sol·licitud per 
part d’un particular d’uns antecedents (auditories, processos...) a la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, relatius a bancs xilens entre 2005 i 2011. Hi ha vots particulars. Entre els 
assumptes tractats destaquen les informacions estadístiques, el límit d’elaborar documents nous o la 
naturalesa de la informació en l’àmbit financer.

•	 Tribunal Constitucional (Xile), Sentència de 15 de gener de 2015 (Rol 2558-13-INA). Un cas 
similar i que cal contrastar amb l’anterior. La informació sol·licitada fa referència a la quantitat de 
fiscalitzacions, auditories i revisions realitzades, amb els casos que comptaven amb observacions i 
que no; i també a la identitat de 10 conglomerats financers que la Superintendencia hagués identificat. 
També hi ha vots particulars. 

•	 Tribunal Constitucional (Xile), Sentència de 23 de març de 2017 (Rol 3111-16). Sol·licitud 
d’informacions de l’ús d’antimicrobians en l’àmbit de la pesca i l’aqüicultura. En aquesta Sentència 
es tracten qüestions relatives al secret industrial i especialment a la informació en l’àmbit del medi 
ambient.

•	 High Court of Australia (Austràlia), Judgment 06/12/2013, Kline v Official Secretary to the Governor 
General [2013] HCA 52, Case Number: B47/2013. Conté diverses consideracions sobre la legislació 
australiana d’accés a la informació i el seu àmbit d’aplicació, presentades amb aquestes veus a la 
base de dades: «Administrative law − Freedom of information − Request for access to documents 
− Section 6A(1) of Freedom of Information Act 1982 (Cth) provided that documents held by Official 
Secretary to the Governor –General were excluded from disclosure unless they related to “matters 
of an administrative nature” − Whether documents relating to nomination of person to Order of 
Australia were excluded from disclosure by operation of s 6A(1). Words and phrases − “matters of 
an administrative nature”. Freedom of Information Act 1982 (Cth) – ss 5, 6, 6A».

•	 Supreme Court of India (Índia), Judgement on 16/12/2015, Transferred Case (Civil) 91 of 2015. 
Sentència, amb diverses referències sobre els fonaments constitucionals a l’Índia del dret a la 
informació pública, que tracta uns casos de sol·licituds d’informació d’acord amb la Right to 
Information Act 2005, en relació amb actuacions d’inspecció i supervisió sobre entitats financeres. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-741-dc/decision-n-2016-741-dc-du-8-decembre-2016.148310.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-752-dc/communique-de-presse.149702.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-752-dc/communique-de-presse.149702.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-655-qpc/decision-n-2017-655-qpc-du-15-septembre-2017.149745.html
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-12-fevrier-2014-M.-Q.-H
http://www.tribunalconstitucional.cl/expedientes?rol=2379-12
http://www.tribunalconstitucional.cl/expedientes?rol=2505-13
http://www.tribunalconstitucional.cl/expedientes?rol=2558-13
http://www.tribunalconstitucional.cl/expedientes?rol=3111-16
http://eresources.hcourt.gov.au/showCase/2013/HCA/52
http://supremecourtofindia.nic.in/jonew/judis/43192.pdf
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Es caracteritzen els interessos públics i privats presents, en particular, en relació amb la Reserve 
Bank of India, i es tracten els termes en els quals intervenen causes de denegació vinculades a 
interessos econòmics, secret comercial, relacions de confiança o de confidencialitat.

6 Dictàmens d’òrgans consultius espanyols sobre normativa reguladora de transparència 
i bon govern

Els dictàmens elaborats a propòsit de l’elaboració de normes i de consultes sobre transparència i bon govern 
ofereixen una bona ocasió per tal de valorar diversos aspectes d’aquestes normatives. No recollim de forma 
exhaustiva aquests dictàmens; però sí que intentem oferir un panorama il·lustratiu i divers de les qüestions 
plantejades.

6.1 Consejo de Estado

•	 Dictamen 707/2012, de 19 de juliol, sobre l’Avantprojecte de llei estatal de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. Conté nombroses observacions i valoracions tant en relació amb 
els aspectes generals de l’Avantprojecte (abast, relació amb la resta de l’ordenament jurídic) com en 
relació amb els seus preceptes (àmbit d’aplicació, principis generals, els diversos tipus d’informació, 
límits al dret d’accés, protecció de dades personals, causes d’inadmissió, resolució, reclamació, 
principis ètics i d’actuació, infraccions i sancions, i regulacions especials).

•	 Dictamen 872/2014, de 30 d’octubre, sobre el Projecte de Reial decret d’aprovació de l’Estatut del 
Consell de Transparència i Bon Govern, en el qual es van tractar diverses qüestions orgàniques i 
procedimentals en relació amb aquest òrgan.

6.2 Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya

•	 Dictamen 329/2015, de 8 d’octubre, que resol una consulta en relació amb la interpretació de diversos 
aspectes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. Els temes abordats són: la determinació dels òrgans competents per a resoldre les sol·licituds 
d’accés a la informació pública; la determinació de l’inici del còmput del termini per a resoldre les 
sol·licituds d’accés a la informació púbica; la derivació de les sol·licituds; el silenci administratiu, i 
la protecció de drets fonamentals de terceres persones afectades.

•	 Dictamen 245/2015, de 23 de juliol, sobre el Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre 
de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Aquest dictamen fa una 
observació qualificada d’essencial pel que fa a les definicions de grups d’interès i l’àmbit subjectiu 
d’aplicació del text; també es refereix a l’àmbit objectiu d’aplicació i a les qüestions relacionades 
amb els efectes de la inscripció en el Registre; a més d’altres observacions específiques.

6.3 Consejo Consultivo de Canarias

•	 Dictamen 238/2014, de 24 de juny, sobre el Projecte de llei de transparència i d’accés a la informació 
pública. En aquest dictamen s’aborden, en les observacions generals, qüestions vinculades a la 
reiteració de preceptes bàsics estatals, a la regulació del text per al Parlament de Canàries i les 
institucions parlamentàries, al Comissionat de Transparència i Accés a la Informació Pública i a les 
garanties materials i formals en la tipificació d’infraccions i sancions.

6.4 Consejo Consultivo de Castilla y León

•	 Dictamen 477/2014, de 9 d’octubre, sobre l’Avantprojecte de Llei de transparència i participació 
ciutadana de Castella i Lleó. El dictamen exposa el marc constitucional i normatiu, destaca certes 
absències de contingut i formula observacions qualificades de substantives en relació amb temes 
com les unitats d’accés a la informació; l’atribució del Comissionat de Transparència al procurador 
del comú; les funcions del Comissionat i la Comissió de Transparència; els seus mitjans personals 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2012-707
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2014-872
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/null/1471798.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/null/1471631.pdf
http://dcc.consultivodecanarias.org/2014/0238.pdf
http://www.cccyl.es/en/dictamenes/anteproyectos-ley/2014/dictamen-477-2014
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i materials i la previsió d’una disposició addicional relativa a les obligacions d’informació en casos 
de subcontractació.

•	 Dictamen 31/2016, de 17 de febrer, sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment 
d’exercici del dret d’accés a la informació pública a la comunitat de Castella i Lleó. Efectua 
consideracions substantives relatives a l’àmbit subjectiu d’aplicació.

6.5 Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

•	 Dictamen 641/2014, de 20 de novembre, sobre l’Avantprojecte de llei de transparència, bon govern i 
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. Conté diverses observacions, algunes qualificades 
d’essencials. Es refereixen a les relacions d’alguns continguts amb la legislació bàsica, en particular, 
a l’àmbit subjectiu d’aplicació —subjectes subvencionats— i al règim del silenci administratiu i a 
diverses qüestions de règim sancionador.

•	 Dictamen 175/2016, de 28 d’abril, sobre el Projecte de decret del Consell, pel qual s’aprova el Codi 
de bon govern de la Generalitat. Conté diverses observacions crítiques generals.

6.6 Consell Consultiu de les Illes Balears

•	 Dictamen 27/2016, de 9 de març, relatiu a l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/2010, 
reguladora del Consell. Aborda el tema de l’atribució a aquest Consell de les funcions de resolució 
de les reclamacions en matèria de transparència.

6.7 Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

•	 Dictamen 23/2015, de 28 de gener, sobre l’Avantprojecte de llei de transparència, bon govern i 
participació ciutadana a Castella-la Manxa. El dictamen fa una sèrie de consideracions qualificades 
d’essencials, relatives a la relació de determinats aspectes amb preceptes estatals de caràcter bàsic 
(que afecta, per exemple, la forma de determinació de l’àmbit subjectiu) i diversos aspectes de règim 
sancionador i de l’anomenada responsabilitat política per causa penal.

6.8 Aholku Batzorde Juridikoa / Comissió Jurídica Assessora del País Basc

•	 Dictamen 129/2015, de 23 de setembre, sobre l’Avantprojecte de llei de transparència, participació 
i bon govern del sector públic basc. A més d’aspectes competencials, de marc normatiu i de 
procediment d’elaboració del text, el dictamen dedica atenció particular al tema de l’àmbit d’aplicació 
de l’Avantprojecte, així com a certs aspectes de la planificació i l’avaluació de polítiques públiques, 
de la publicitat activa i del dret d’accés i del règim sancionador, entre d’altres.

6.9 Consejo Consultivo del Principado de Asturias

•	 Dictamen 164/2016, de 7 de juliol, sobre l’Avantprojecte de llei asturiana de transparència i bon 
govern. Conté diverses consideracions amb particular amplitud relatives a la regulació del silenci 
positiu en la resolució de sol·licitud d’accés; la possibilitat de publicar dades de composició dels 
òrgans de representació sindical i disposició d’hores sindicals i l’òrgan competent per a sancionar 
els consellers i el president i la manera d’articular la seva destitució.

•	 Dictamen 99/2014, de 8 de maig. Resol una consulta facultativa sobre el caràcter públic o reservat 
de l’informe final i recomanacions de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau en relació amb 
l’ampliació del port de Gijón-Musel i sobre l’abast de la seva clàusula de privacitat.

http://www.cccyl.es/en/dictamenes/reglamentos-ejecutivos/2016/dictamen-31-2016
http://turia.gva.es/hdfi_access/cjc/bd.html
http://turia.gva.es/hdfi_access/cjc/bd.html
http://www.consellconsultiu.es/PDF/027-2016.pdf?t=20171110133254
http://www.knosys.es/ccclm/knpag?x=index
http://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto_ley/xleg_pyley_30/es_pyley_30/adjuntos/Dictamen%20Cojua%20cast.pdf
http://www.ccasturias.es/documentos/2016/dictamen_0164-16.pdf
http://www.ccasturias.es/documentos/2014/dictamen_0099-14.pdf
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7 Documents de diverses institucions

aCCess inFo. El Derecho de acceso a la información: Definición, protección internacional del derecho y 
principios básicos. 2010.

CoMissió euroPea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Reutilización de la información del sector público - Revisión 
de la Directiva 2003/98/CE. COM(2009) 212 final.

CoMissió euroPea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Datos abiertos. Un motor para la innovación, el 
crecimiento y la gobernanza transparente. COM(2011) 882 final.

CoMissió euroPea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones. Hacia una economía de los datos próspera [COM(2014) 442 final].

CoMissió euroPea. La información del sector público: un recurso clave para Europa. Libro Verde sobre la 
información del sector público en la sociedad de la información. COM (1998) 585.

CoMissió euroPea. Libro Verde sobre la iniciativa europea en favor de la transparencia. 2006.

CoMissió euroPea. Recomendación de 17 de julio de 2012, relativa al acceso a la informació científica y a 
su preservación (2012/417/UE)

CoMissionat Per a la transParènCia i l’aCCés a la inForMaCió PúBliCa. Pla estratègic de polítiques de 
transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017.

CoMitè de Ministres del Consell d’euroPa. Recomanació de 21 de febrer de 2002 sobre accés als documents 
públics.

Conseil d’état (ed.). Pour une meilleure transparence de l’Administration. Étude sur l’accès des citoyens 
aux données publiques. París: La documentation Française, 1998.

ConseJo de transParenCia y Buen goBierno. Estudio comparado sobre normativa internacional en materia 
de derecho de acceso a la información pública. Madrid: INAP, 2015.

ConseJo de transParenCia y Buen goBierno. Memòria de l’any 2015. 2016.

Consell assessor Per a la reaCtivaCió eConòMiCa i el CreixeMent. Recomanacions per a la millora de la 
transparència a les institucions i a les empreses. 2013.

direCCió d’estudis ParlaMentaris. Dossier legislatiu núm. 1. Proposició de llei de transparència i accés a 
la informació pública. 2013.

generalitat de Catalunya. Propostes i reflexions del President de la Generalitat en matèria de transparència 
i regeneració democràtica. 2013.

gruP euroPeu de ProteCCió de dades de l’art. 29. Opinion 02/2016 on the publication of Personal Data for 
Transparency purposes in the Public Sector, Adopted on 8 June 2016.

INAP. La normativa autonómica en materia de derecho de acceso a la información pública. 2016.

united nations, international Covenant on Civil and PolitiCal rights, huMan rights CoMMittee, 102nd 
session,. General comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and expression. Document CCPR/C/
GC/34. 12 de setembre de 2011.

OCDE. Transparency and Integrity in Lobbying. París: OCDE, 2013.

oFiCina antiFrau de Catalunya. Dret d’accés a la informació pública i transparència. Aspectes clau en la 
seva regulació. Versió actualitzada i ampliada el desembre de 2014.

https://www.access-info.org/wp-content/uploads/El_Derecho_de_acceso_a_la_informacin._principios_bsicos.pdf
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/El_Derecho_de_acceso_a_la_informacin._principios_bsicos.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014AE5300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014AE5300
http://cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0194&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0417&from=ES
http://www.transparenciacatalunya.cat/web/.content/Enllac/Pla-estrategic_vdef.pdf
http://www.transparenciacatalunya.cat/web/.content/Enllac/Pla-estrategic_vdef.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804c6a54
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804c6a54
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505814
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505814
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/memorias_planes/memorias.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/10/02/17/25/9860f077-b458-4ab9-8dc0-6d425afa3250.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/10/02/17/25/9860f077-b458-4ab9-8dc0-6d425afa3250.pdf
https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/dossier-legislatiu/sumari/index.html%3Fp_id%3D37
https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/dossier-legislatiu/sumari/index.html%3Fp_id%3D37
https://www.parlament.cat/document/intrade/8502
https://www.parlament.cat/document/intrade/8502
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp239_en.pdf
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505825
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/Lobbying-Brochure.pdf
https://www.antifrau.cat/images/web/docs/prevencio_transparencia_acces_info/estudis/dret_acces_2a_edicio_15_12_2014.pdf
https://www.antifrau.cat/images/web/docs/prevencio_transparencia_acces_info/estudis/dret_acces_2a_edicio_15_12_2014.pdf
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síndiC de greuges de Catalunya. Informe extraordinari sobre el dret d’accés a la informació pública. Març 2012.

síndiC de greuges de Catalunya. Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Juliol 2017.

national audit oFFiCe. Implementing transparency. 2012.

un sPeCial raPPorteur on FreedoM oF oPinion and exPression, osCe rePresentative on FreedoM oF the 
Media and oas sPeCial raPPorteur on FreedoM oF exPression. Joint declaration. International Mechanisms 
for Promoting Freedom of Expression. Desembre de 2004.

un sPeCial raPPorteur on FreedoM oF oPinion and exPression, the osCe rePresentative on FreedoM oF 
the Media, the oas sPeCial raPPorteur on FreedoM oF exPression and the aChPr (aFriCan CoMMission on 
huMan and PeoPles’ rights). Joint declaration Special Rapporteur on Freedom of Expression: International 
Mechanisms for Promoting Freedom of Expression. Desembre de 2006.

Canavaggio, Perrine. Vers un droit d’accès à l’information publique: les avancées récentes des normes et des 
pratiques. Rabat: UNESCO, 2014.

8 Guies per implementar les lleis de transparència

agenCia de ProteCCión de datos de la CoMunidad de Madrid. Recomendación 2/2008, de 25 de abril, de 
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre publicación de datos personales 
en boletines y diarios oficiales en Internet, en sitios webs institucionales y en otros medios electrónicos y 
telemáticos. 2008.

agenCia esPañola de ProteCCión de datos. Orientaciones sobre protección de datos en la reutilización de 
la información del sector público. 2016.

artiCle 29 data ProteCtion Working Party. Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the 
European Union judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
and Mario Costeja González” C-131/12. 2014. 

ConseJo de transParenCia y Buen goBierno-unión ProFesional. Guía de transparencia y acceso a la 
información pública dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de 
derecho público. 2016.

dePartaMento de adMinistraCión PúBliCa y JustiCia. goBierno vasCo. Embarcamos en la transparencia. 
Manual de tripulación. 2015.

EUDEL. red de ayuntaMientos vasCos Por la transParenCia. 80 buenas prácticas para lograr un 
ayuntamiento transparente. 2014.

FederaCión esPañola de MuniCiPios y ProvinCias. Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información 
y reutilización. 2014.

generalitat de Catalunya. Guia de transparència i rendició de comptes en l’Administració local. 2015.

generalitat de Catalunya. Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores de 
subvencions i ajuts públics.

generalitat de Catalunya. La transparència en 20 preguntes. Guia sobre la transparència per a partits 
polítics, organitzacions sindicals i empresarials.

generalitat de Catalunya. Guia sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, a les entitats locals.

laBoratori de PeriodisMe i CoMuniCaCió Per a la Ciutadania Plural (lPCCP) Transparència i qualitat de 
la informació de les entitats sense ànim de lucre. Manual i guia d’autoavaluació.

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3151/Informe%20acces%20informacio%20publica%20def.pdf
http://www.transparenciacatalunya.cat/web/.content/Documents/Informe-transparencia-Sindic-de-Greuges-juliol-2017.pdf
https://www.nao.org.uk/report/implementing-transparency/
http://www.osce.org/fom/38632?download=true
http://www.osce.org/fom/38632?download=true
http://www.osce.org/fom/23489?download=true
http://www.osce.org/fom/23489?download=true
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=226875
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=226875
http://www.madrid.org/dat_este/supe/tecnologias-informacion-comunicaciones/archivos/Recomendacion_APDCM_datos_personales.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2016/Orientaciones_proteccion_datos_Reutilizacion.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2016/Orientaciones_proteccion_datos_Reutilizacion.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf
http://www.unionprofesional.com/estudios/guia_transparencia_up.pdf
http://www.unionprofesional.com/estudios/guia_transparencia_up.pdf
http://www.unionprofesional.com/estudios/guia_transparencia_up.pdf
http://www.gardena.euskadi.eus/guia_transparencia
http://www.gardena.euskadi.eus/guia_transparencia
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/80_buenas_practicas_para_lograr_un_ayuntamiento_transparente
http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros_electronicos/80_buenas_practicas_para_lograr_un_ayuntamiento_transparente
http://femp.femp.es/files/3580-864-fichero/Ordenanza%20Transparencia,%20Acceso%20y%20Reutilizaci%C3%B3n%20de%20la%20informaci%C3%B3n.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-864-fichero/Ordenanza%20Transparencia,%20Acceso%20y%20Reutilizaci%C3%B3n%20de%20la%20informaci%C3%B3n.pdf
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/qdem/guiesbreus_6.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/dret_i_entitats_juridique/transparencia_entitats/guia_transparencia.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/dret_i_entitats_juridique/transparencia_entitats/guia_transparencia.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/autogovern/documents/TRANSPARENCIA/Guia_transparencia_partits_politics_organitzacions.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/autogovern/documents/TRANSPARENCIA/Guia_transparencia_partits_politics_organitzacions.pdf
http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/documents/guia_entitats-locals.pdf
http://municat.gencat.cat/web/.content/Article/transparencia/documents/guia_entitats-locals.pdf
http://www.tercersector.cat/sites/tercersector.cat/files/guia_autoavaluacio_esal_lpccp-uab_transperencia.pdf
http://www.tercersector.cat/sites/tercersector.cat/files/guia_autoavaluacio_esal_lpccp-uab_transperencia.pdf
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loCalret. Ordenança-tipus. Transparència i administració electrònica. 2016.

9 Revistes i monogràfics sobre transparència i bon govern

9.1 Revistes sobre transparència

Revista Española de la Transparencia.

Revista Internacional de Transparencia e Integridad.

Revista Lligall.

9.2 Números monogràfics de revistes sobre transparència i bon govern

AJDA: Actualité Juridique Droit Administratif, núm. 2 (2016): Dossier Les enjeux de l’open data.

boletic: Revista de la asociación profesional de los cuerpos superiores de tecnologías de la información en 
la administración, núm. 75 (desembre 2015).

Pouvoirs, núm. 97 (abril 2001): Transparence et secret.

Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 33: Monográfico. Transparencia, Acceso a la información pública 
y buen gobierno. Análisis de la cuestión tras la Ley 19/2013.

Revista Vasca de Administración Pública, núm. 104-II (2016): Monográfico, La lucha contra la corrupción 
política.

Revue Française d’Administration Publique, núm. 160: Rendre des comptes – Rendre compte, 2016. 

Revue Internationale des Sciences Administratives, 2013/4 (Vol. 79): Les systèmes d’intégrité afin de 
sauvegarder l’éthique et l’intégrité de la gouvernance.

http://www.localret.cat/agenda/materials/jornades2016/jornada_28_09_2016/ordenanca_transparencia_eAdm_versioSetembre2016.docx
http://acreditra.com/ret/
http://revistainternacionaltransparencia.org
http://www.arxivers.com/index.php/publicacions
http://www.dalloz-revues.fr/AJDA-cover-50254.htm
http://www.astic.es/la-asociacion/boletic/boletic-no-75-diciembre-2015
http://www.revue-pouvoirs.fr/-97-Transparence-et-secret-.html
https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1215245063566/_/1284319275652/Redaccion
https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1215245063566/_/1284319275652/Redaccion
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-4.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2013-4.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2013-4.htm

	1 Presentació del recull documental
	2 Normativa de transparència i bon govern
	2.2 Normativa general
	2.2 Altres disposicions normatives que inclouen o afecten la temàtica de transparència des de perspectives parcials i complementàries

	3 Referències bibliogràfiques
	3.1 Aproximació interdisciplinària a la transparència
	3.2 Estudis sobre la transparència i accés a la informació pública previs a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	3.3 Estudis i comentaris sobre la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	3.4 Reutilització de la informació pública
	3.5 Transparència a Catalunya
	3.6 Transparència a les comunitats autònomes
	3.6 Transparència en els ens locals
	3.8 Transparència i gestió documental
	3.9 Dret d’accés a la informació sobre medi ambient
	3.10 Transparència i contractació pública
	3.11 Dades obertes i dades massives
	3.12 Mecanismes de garantia de la transparència
	3.13 Dret comparat
	3.14 Unió Europea
	3.15 Mesurament de la transparència
	A. Indicadors de transparència
	B. Avaluació de les lleis de transparència

	3.16 Transparència i grups d’interès
	3.17 Transparència i la prevenció de la corrupció
	3.18 Ètica pública i transparència
	3.19 Bon govern

	4 Recursos de la xarxa
	4.1 Pàgines web d’organismes públics relacionats amb la transparència de diversos països o regions
	4.2 Pàgines web d’institucions europees
	4.3 Pàgines web d’organitzacions internacionals
	4.4 Pàgines web d’associacions o organitzacions no governamentals

	5 Jurisprudència
	5.1 Jurisprudència relativa a assumptes resolts pel Consell de Transparència i Bon Govern
	5.2 Altres sentències de tribunals espanyols
	5.3 Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans en aplicació de l’article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans
	5.4 Jurisprudència dels tribunals de la Unió Europea
	5.5 Sentències de tribunals d’altres països que plantegen diversos aspectes o enfocaments complementaris

	6 Dictàmens d’òrgans consultius espanyols sobre normativa reguladora de transparència i bon govern
	6.1 Consejo de Estado
	6.2 Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya
	6.3 Consejo Consultivo de Canarias
	6.4 Consejo Consultivo de Castilla y León


