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Què és el dret d’accés?
●

És el dret que té qualsevol ciutadà o ciutadana, a
ttol individual o en representació de qualsevol
organització legalment consttuïda, a demanar i
obtenir informació pública.

Quina informació es pot demanar?
●

És informació pública el conjunt de contnguts o
documents que estguen en poder de
l’Administració, i que hagen sigut elaborats o
adquirits en l'exercici de les seues funcions.
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Cal motiar la sol·licitud?
●

●

No és obligatori motvar la sol·licitud d'accés a la
informació.
No obstant això, la seua inclusió serà valorada per a
la concessió de la informació.

Com s’exercix?
●

Per mitjà d’una sol·licitud d’accés a la informació
pública.
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Com i on es pot presentar?
●

●

Telemàtcament al portal de transparència de la
Generalitat, GVA Oberta. No és necessari l’ús de
signatura electrònica.

En paper en qualsevol registre d’entrada de
l’Administració de la Generalitat i, preferentment,
davant de l'òrgan administratu o l'enttat que tnga
la informació.
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Quin és el procediment?
Sol·licitud d’informació
Estudi de la sol·licitud
1 mes*

Resolució

10 dies

Lliurament informació

Silenci
positu

El termini comença a comptar des que la sol·licitud té entrada en l'òrgan competent per a
tramitar.
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Què cal fer si l’Administració denega
totalment o parcialment la informació
pública sol·licitada?
●

Reclamació davant el Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern (CTAIPBG).
–
–
–
–
–
–

●

El CTAIPBG és l’òrgan creat per a garantr el dret d’accés a la
informació pública. Té independència funcional.
Aquesta reclamació és de caràcter potestati.
El termini per a presentar la reclamació davant del CTAIPBG és: 1 mes.
El termini del CTAIPBG per a resoldre és de: 3 mesos.
El sentt del silenci és negatu.
En el cas que no s'emeta i notfque resolució expressa en termini,
també es podrà acudir al CTAIPG per a obligar al seu compliment.

Recurs contenciós administratu:
–
–

Es pot anar directament al jutjat contenciós administratu.
Es pot recórrer la resolució del CTAIPBG.
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Què cal fer si l’Administració denega
totalment o parcialment la informació
pública sol·licitada?
Esquema
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Procediment administratu detallat
●

Procediment Guia PROP:
–

Sol·licitud d'accés a la informació de qualsevol organisme
o enttat de la Generalitat.

–

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?idoproc=d17472

Resolucions i informació estadístca
●

Podeu consultar el text complet de les resolucions de
dret d’accés i informació estadístca en:
–

●

http://www.gvaoberta.gva.es/acceso-informacion-publica

Podeu consultat el text complet de les reclamacions
resoltes pel CTAIPBG en:
–

http://www.conselltransparencia.gva.es/ca/reclamaciones-resueltas
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Normatia
●

●

●

●

●

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratu
comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (LTAIPBG).
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència,
bon govern i partcipació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
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.
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Moltes gràcies!

Direcció General de Transparència i Participació
Servei de Transparència de l’Activitat Pública
servicio_transparencia@gva.es
www.gvaoberta.gva.es/va/
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