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El Síndic insta la Generalitat a regular el dret d’accés a la 
informació pública  
 
El Síndic també té previst adreçar-se al Govern central per plantejar-li 
aquesta qüestió.  
 
Rafael Ribó ha iniciat una actuació d’ofici per demanar la regulació del 
dret d’accés a la informació pública, i s’ha adreçat al Govern de la 
Generalitat perquè l’impulsi. També posarà en funcionament els 
mecanismes establerts per plantejar aquesta qüestió al Govern central.  
 
En l’àmbit internacional, el Consell d’Europa ha adoptat el Conveni 
sobre accés als documents públics, de 19 de juny de 2009.  
 
Espanya i Catalunya, en comparació amb la majoria de països del 
nostre entorn, estan molt endarrerits en el procés de regulació d’aquest 
dret, que la gran majoria de països europeus ja han reconegut.  
 
En canvi, l’Estat espanyol no ha signat el Conveni, i ni a Catalunya ni a 
Espanya s’ha legislat d’acord amb les disposicions que conté.  
 
El Síndic considera que per a una veritable garantia del dret a la 
informació, cal que sigui reconegut en l’ordenament jurídic, que sigui 
conegut per les persones i que hi hagi la implicació dels servidors 
públics.  
 
El defensor de les persones considera que el dret a la informació és un 
dels mecanismes de control democràtic del poder i que la transparència 
administrativa  resulta un factor clau per a la democràcia, ja que facilita 
que els ciutadans es converteixin en participants actius, i no únicament 
reactius, en els assumptes públics.  
 
Gràcies a l’extensió de les tecnologies de la informació i la comunicació, 
actualment les administracions públiques poden difondre, oferir i 
distribuir informació sense necessitat que hi hagi una petició o 
sol·licitud per part dels ciutadans a través de diferents mitjans. El 
Síndic recorda, com ha fet en els seus darrers informes, que com més 
informació pública es difongui a través dels mitjans electrònics, menys 
sol·licituds d’accés hi haurà. 
 
La proposta del Síndic coincideix amb la celebració les jornades “Accés 
a la informació pública: l’avenç en transparència”, que durant dos dies 



han tingut lloc a la seu de la institució, amb la participació d’experts i 
de representants de les diferents administracions.  
 
D’entre les conclusions de les jornades, cal destacar: 
 
- Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació en mans del sector 

públic, i les excepcions a aquest dret s’han d’interpretar en sentit 
restrictiu. 

- La transparència permet que els ciutadans puguin avaluar la gestió 
pública, que coneguin la despesa pública, i així s’evitin pràctiques 
fraudulentes o corruptes. 

 
- Les administracions han de ser proactives en la difusió de la 

informació i han de respondre les demandes d’informació dels 
ciutadans. 

 
- Les administracions haurien de respondre sempre i de forma ràpida 

les sol·licituds d’informació dels ciutadans.  
 
- Segons l’experiència internacional, la protecció del dret d’accés a la 

informació ha de ser garantida per un òrgan independent.  
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