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La transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han d’esser els eixos fonamentals 
de qualsevol acció política. 
La transparència dona resposta a una societat que és critica i exigent, que demana participació dels poders púb lics, per 
a poder conèixer com es prenen les decisions que ens afecten i sota quins criteris s’utilitzen els fons públics. D’aquesta 
forma podrem començar a donar resposta a la societat. 
 

La Llei de Transparència i Bon Govern, te un triple 
abast : 
 
-Incrementar i reforçar la transparència a 
l’activitat pública, que s’articula a través de les 
obligacions de la publicitat activa per a totes les 
administracions i entitats públiques. 
 
-Reconeix i garanteix l’accés a la informació, 
regulat com un ampli dret subjectiu i objectiu. 
 
-Estableix les obligacions de bon govern que han de 
complir tots els responsables públics, així com les 
conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment. 
 
És a dir, és una exigència de responsabilitat per a tots els 
que desenvolupen  activitats de rellevància pública. 
 
La Llei de Transparència i Bon Govern estableix uns 
estàndards homologats a la resta de democràcies 
consolidades. 
Tot i que en el nostre país hi ha un bon nivell de 
transparència en matèria de contractes, subvencions, 
pressupostos i altres activitats dels alts càrrecs,  
evidentment és insuficient i no satisfà les exigències 
socials i polítiques del moment actual. Amb la llei de 
transparència s’avança i s’aprofundeix en les obligacions 
de la publicitat activa i dels diferents òrgans de 
compliment de la llei. 

 Òrgans obligats 
Òrgans com les Administracions Públiques, 
Universitats Públiques, Organismes Autònoms, 
Agències estatals, Entitats públiques empresarials, 
Entitats de dret públic, Poder legislatiu i Judicial i 
altres òrgans constitucionals i estatutaris, en tot el 
que fa referència  a les seves activitats subjectes al Dret 
Administratiu. 

De la mateixa forma la Llei de Transparència i 
Bon Govern s’aplicarà a: 
 
Diferents entitats de Dret Públic, la Casa del 
Rei, al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Tribunal Constitucional i al Consell General 
del Poder Judicial, així com al Banc d’Espanya, 
al Consell del Estat, al Defensor del Poble, al 
Tribunal de Comptes, al Consell Econòmic i 
Social i altres institucions semblants. 
 
També  s’aplicarà a les Societats mercantils, 
partits polítics, organitzacions sindicals i 
organitzacions empresarials, Fundacions i 
entitats privades que per la seva especial 
rellevància pública o per la seva condició, obtinguin 
una determinada ajuda o subvenció de fons 
públics. 
 
 És igualment aplicable a les adjudicacions de 
contractes del sector públic. 
 
Per últim les persones que prestin serveis públics o 
exerceixin potestats administratives també estan 
obligades a facilitar a l’Administració a la que estan 
vinculades, previ requeriment, tota la informació 
necessària per a dur a terme el compliment de la 
Llei de Transparència i Bon Govern.  
 
Les noves tecnologies ens permeten desenvolupar 
efectius sistemes per donar  compliment a les 
disposicions de la Llei de Transparència i Bon 
Govern, a través d’un únic punt d’accés per 
facilitar: 
 
 - la participació, 
 - la transparència, 
 - l’accés a la informació. 

 


