
 
 

 
 

  

 

 

  

   

 

 
  

 

Barcelona, 23 de febrer de 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la present circular n. 07/2021 expliquem les principals mesures establertes pel Decret 

8/2021 de la Generalitat de Catalunya, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret 

d’accés a la informació pública. Aquest Decret té com a finalitat principal clarificar 

determinats conceptes jurídics i dubtes interpretatius sorgits arrel de la Llei de 

Transparència, així com fer més homogènia, efectiva i exhaustiva la implementació 

d’aquesta llei. Els àmbits específics que es tracten a continuació són:  

o Entitats i persones subjectes a la normativa. 

o Obligacions de transparència activa de les entitats privades. 

o Concreció de conceptes de la Llei de Transparència. 

o Resolució de les sol·licituds d’informació pública. 

o Ampliació dels límits d’accés. 

o Protecció de dades i reutilització de la informació. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Aquest Decret té com a finalitat garantir una implementació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, la Llei de 

Transparència), més homogènia, efectiva i exhaustiva, clarificar conceptes jurídics indeterminats i 

resoldre dubtes interpretatius aprofitant la valuosa experiència adquirida per les administracions 

públiques de Catalunya. 

Les mesures recollides en el Decret 8/2021 fan referència a les disposicions més generals, les de 

transparència i les de dret d'accés a la informació pública. 

Resten fora de l'objecte d'aquest Decret el desenvolupament del règim de garanties del dret 

d'accés a la informació pública previst al capítol IV del títol III de la citada  Llei de Transparència, 

així com els títols IV a IX de la mateixa. 

Destacar que, actualment, la citada Llei de Transparència també ha estat desenvolupada, entre 

d’altres, per les següents disposicions: 

i. 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.  

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

de Catalunya. 

iii. Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i 

documents. 

iv. Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de 

la Generalitat i el seu sector públic. 

v. ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de 

les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de 

transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les 

fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. 

 

Aquest Decret aplica als mateixos ens, entitats i persones que ja es troben subjectes a la Llei de 

Transparència, i per tant, que actuen dintre l’àmbit d’actuació de Catalunya, i que, a mode de 

recordatori, engloben a: 

 

a) Administració Pública i ens del Sector Públic de Catalunya: 

b) Societats participades per aquestes, sempre que superi el 50% del seu capital; 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

c) Persones i entitats privades que exerceixin funcions públiques o potestats administratives, 

que prestin serveis públics, que percebin fons públics, o que prestin serveis d’interès 

general o universal. 

 

Entre les entitats privades destacar la submissió al Decret dels partits polítics, les 

associacions i fundacions vinculades a aquests partits, les organitzacions sindicals i 

empresarials, i les entitats privades que percebin subvencions o ajusts públics per un 

import superior a 100.000 euros anuals (o superiors a 5.000 euros anuals si suposen, com  

a mínim, el 40% dels seus ingressos anuals). 

 

 

 

Aquesta distinció, ja introduïda per la Llei de Transparència, és especialment important a l’hora de 

valorar les obligacions de transparència activa de les persones i entitats privades subjectes a la 

normativa, atès que aquestes obligacions estan, erròniament, més habitualment associades a les 

Administracions Públiques. 

 

Per tant, les persones i entitat privades subjectes al Decret hauran de publicar, entre d’altra 

informació, ja sigui mitjançant el web corporatiu o el seu portal de transparència, la relativa a: 

 

i. L’òrgan responsable en matèria de contractació, la relació de contractes subscrits o les 

instruccions en matèria de contractació, entre d’altres. 

ii. La relació de convenis subscrits amb les AAPP durant els darrers cinc anys. 

iii. La relació de les subvencions i ajuts públiques rebuts. 

iv. Les obligacions pròpies en el cas de les fundacions o associacions declarades d’utilitat 

pública d’acord amb l’ORDRE JUS/152/2018 citada. 

 

 

 

El Decret amplia diferents conceptes de la Llei de Transparència amb l’objectiu de clarificar-ne el 

seu significat. Entre aquests hi trobem els de: “unitats d’informació” (art. 3), “alts càrrecs i personal 

directiu local” (art. 7) , “càrrecs directius i òrgans de direcció o administració” (art. 11), 

“retribucions” (art. 12), “dietes” (art. 25), “indemnitzacions (art. 25)”, “incidència sobre el domini 

públic” (art. 36), incidència en la gestió de serveis públics” (art. 37), “òrgans consultius” (art. 41), 

“subvencions” (art. 45), “ajuts” (art. 45)  o “informació pública” (art. 53), entre d’altres. 

 

Aquestes definicions ajuden a configurar l’abast dels continguts a publicar per part de les 

Administracions Públiques (AAPP). Consulta AQUÍ el detall del Decret 8/2021. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835612.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Destacar el procediment simplificat (art. 73) d’acord amb l’art. 34.8 de la Llei de Transparència, el 

qual habilita a l’Administració a emetre una comunicació simplificada de finalització del procés, en 

substitució del deure de dictar i notificar una resolució estimatòria, agilitzant el procediment en 

favor de la ciutadania i de la pròpia Administració.   

 

En relació a la regulació sobre els límits del dret d’accés a la informació pública dels arts. 20 a 22 

de la Llei de Transparència, en els arts. 68 i 69 del Decret s’amplien, de forma més descriptiva, els 

diferents supòsits que poden suposar una limitació a l’accés a la informació, exigint sempre una 

ponderació cas per cas entre el dret d’accés o el bé jurídic protegit. 

També es detallen les limitacions derivades del compliment de la normativa de protecció de dades 

dels arts. 23 i 24 de la Llei de Transparència. En aquest sentit, si bé el Decret estableix que la base 

que empara la licitud del tractament de les dades personals és l’obligació legal de permetre 

l’exercici del dret d’accés a la informació pública, remarca l’especial protecció que mereixen les 

dades de caràcter personal relatives a la localització, el número de document nacional d’identitat 

(DNI) o document equivalent i la signatura manuscrita, així com les relatives a la identificació de 

membres de les forces i cossos de seguretat o altres col·lectius per motius de seguretat, les quals 

requeriran l’ús d’un codi o número identificatiu professional. 

 

 

El Decret desenvolupa la regulació relativa a la lliure reutilització de la informació, remarcant que 

el format en el qual s’ha de proporcionar la informació ha de ser un que permeti la creació de 

productes o serveis d'informació amb valor afegit basats en les dades públiques, dins els límits 

establerts per la normativa sobre reutilització de la informació del sector públic. 

 

En aquest sentit, el Decret promou que les AAPP hagin de fomentar l’ús de llicències amb les 

mínimes restriccions possibles sobre la reutilització de la informació, destacant l’ús de la “llicència 

oberta d’ús d’informació – Catalunya” així com les “llicències de Creative Commons”.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

El  Decret 8/2021 entrarà en vigor el proper dia 4 de març 2021, 20 dies després des de la seva 

publicació al DOGC. 

 

 

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

Àrea Legal 

 

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 


