
 

 
 
 

MANIFEST 
 

Demanda d ’una L lei  d ’Accés  a 
la Informació i  Govern  Obert  

 
 
Davant la dificultat per part dels ciutadans d’accedir a la informació en 

mans de les institucions públiques. 
 
Davant el silenci o la negació de moltes institucions públiques a donar la 

informació que sol�liciten els ciutadans. 
 
Mancant d’una llei específica a nivell nacional del dret a l’accés a la 

informació. 
 
Tenint en compte que la sobirania nacional resideix en els ciutadans, que la 

informació en mans de les institucions públiques també pertany als ciutadans, 
que l’accés a aquesta informació per part dels ciutadans és un dret constitucional 
que es troba en l’essència mateixa de la democràcia. 

 Tenint en compte que tots els documents públics són públics i solament 
poden ser retinguts per a protegir altres drets i interessos legítims, tal com recull 
la Constitució Espanyola de 1978: 

 
Article 105. 
b) La llei regularà l’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, 
excepte en allò que afecte a la seguretat i defensa de l’Estat, l’esbrinament dels 
delictes i la intimitat de les persones. 
 
Dret recollit també en la Declaració Universal dels Drets Humans: 
 
Article 19. 
Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no 
ser molestat a causa de les seues opinions, el d’investigar i rebre informacions i 
opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà 
d’expressió. 
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Considerant que l’accés a la informació en mans de les institucions 
públiques per part dels ciutadans, propietaris legítims d’aquesta informació, és 
un dret crucial per al desenvolupament d’una societat democràtica perquè: 

 
1. Proporciona una font d’informació per als ciutadans; 
2. Ajuda els ciutadans a formar-se una opinió sobre l’estat de la societat i sobre 
les institucions públiques; 
3. S’evita la corrupció, fomentant-se la integritat, l’eficàcia, l’eficiència i la 
responsabilitat d’institucions públiques, ajudant així que s’afirme la seua 
legitimitat. 
4. S’evita la creació de corrents d’opinió basades en creences o remors i no en 
dades empíriques i interpretables. 
5. Promou en última instància la participació de la ciutadania en el sistema 
democràtic, fomentant i enfortint una democràcia participativa més enllà del 
parlamentarisme. 
 
Els ciutadans demandem una Llei que ens puga garantir el dret de totes les 
persones, sense discriminació de cap tipus, a accedir a la informació en possessió 
de les institucions públiques*, les quals estaran obligades a fer-la pública de 
manera completa i veraç. 
 
Aquest dret ha de poder exercir-se sense necessitat de justificar les raons per les 
quals se sol�licita la informació i ha de ser garantit per un òrgan independent, 
que revisie les denegacions o no contestacions a les sol�licituds d’accés a la 
informació. 
 

• Prevaldrà la publicació de la informació a través d’Internet, de manera 
sistemàtica i actualitzada, avançant-se així a la sol�licitud d’informació per 
part dels ciutadans. 

• La informació i totes les dades exposades s’oferiran sota llicències de 
propietat obertes, que permeten la seua redistribució i reutilització. 

• La informació no disponible en Internet podrà ser sol�licitada per qualsevol 
persona i li serà lliurada de manera gratuïta en un termini no major de 20 
dies i per als casos més complicats podrà ampliar-se fins als 30 dies. 

• Tota persona té el dret a recórrer les denegacions d’accés o la no 
contestació a les sol�licituds realitzades. 

• Les institucions públiques utilitzaran i promouran la utilització de les eines 
de la web 2.0 i del programari lliure, afavorint un rol actiu de la ciutadania 
en la generació de continguts i contribuint al desenvolupament de 
programes d’ús gratuït per a la comunitat. 

• Cada Institució Pública haurà de prendre les accions específiques 
necessàries per a implementar de manera eficaç els principis d’un Govern 
Obert, que són: transparència, participació i col�laboració. 

• Per a crear un nivell sense precedents i sostingut en l’obertura a la 
informació, així com una cultura de Govern Obert, per part de totes les 
Institucions Públiques. Els dirigents de cadascuna d’elles incorporaran els 
valors de transparència, participació i col�laboració en els seus àmbits de 
treball. 
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Els límits a l’accés d’informació únicament seran aquells que estableix la 
Constitució Espanyola de 1978: 
 
Article 105. 
b) La llei regularà l’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, 
excepte en allò que afecte a la seguretat i defensa de l’Estat, l’esbrinament dels 
delictes i la intimitat de les persones. 
 
* “Institucions Públiques” significa: 
1. El govern i les administracions central, autonòmiques i municipals. 
2. Els organismes legislatius i autoritats judicials. 
3. Persones físiques o jurídiques quan exerceixen com autoritat administrativa. 
4. Persones físiques o jurídiques que realitzen funcions públiques o actuen 
finançades amb fons públics. 
* “Informació o document públic” significa tota la informació registrada de 
qualsevol forma, elaborada o rebuda, i en possessió de les institucions públiques, 
excepte aquelles que es troben en estat d’esborrany. 
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