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Dret d’accés a informació

• Dret 

fonamental

• Dret 

instrumental



Dret d’accés a informació com a 
dret fonamental

• Perquè és inherent a la llibertat d’expressió

• Per la naturalesa representativa dels governs

• Perquè és essencial perquè els ciutadans 
puguen participar en els assumptes públics

• Perquè és fonamental par assegurar la 
deguda protecció d’altres drets



Tribunal Europeu de 
Drets Humans (2009)

La Cort Interamericana 
de Drets Humans 

(2006) 



¿Què és el dret d’accés a la 
informació?

• Sol·licitar informació
• Qualsevol persona

• Tota la informació en qualsevol format

• Totes les institucions públiques

• Temps raonable

• Respostes motivades

• Recursos senzills i ràpids

• Publicació proactiva
• L’obligació de les institucions públiques de publicar 

proactivament la informació més rellevant. 



Límits al dret d’accés a la 
informació

• El dret d’accés a la informació no és un dret 
absolut:
– la seguretat nacional, la defensa i les relacions 

internacionals; 

– Salut pública

– Protecció de dades personals…

• Estes excepcions han ser aplicades després 
d’haver ponderat l’interés públic de la 
publicació amb el potencial dany de la 
publicació.



El dret d’accés a la informació com 
dret instrumental

• Impacte directe en la ciutadania, millora i 
desenvolupa la participació ciutadana en 
assumptes públics o millora de l’eficiència de 
l’Estat.

• Treball de les ONGs: La informació és 
essencial per a poder defensar qualsevol dret 
(DDHH, mediambient…)

• Periodistes i mitjans de comunicació

• Té un efecte dissuasori sobre la corrupció



El dret d’accés a informació com a 
eina contra la corrupció



Lleis d’accés a la informació al 
món
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www.rti-rating.org



Sir Peter Viggers

~2.500€ per una casa per al seu ànec

~45.000€ en despeses de jardineria 

El dret d’accés a informació com a 
eina contra la



Quatre diputats i dos lord condemnats 

a presó





Sarah’s Inbox

Juncker´s inbox?

Rato’s inbox?

Bárcena´s inbox?



Obstacles per a l’accés efectiu a la 
informació

• Marcs legals de baixa qualitat

• Conflicte de l’accés a informació amb altres 

regulacions (privacitat)

• Falta de sensibilització pública

• Cultures administratives basades en el secret 

(Espanya, Itàlia, Xipre) 



Accés a la informació per a lluitar 
contra la corrupció

A Espanya no podem saber què fa el nostre 
govern per a implementar mesures 
d’anticorrupció





Treballant en coalicions



Regulació del Lobby

• Definició precisa 

• Transparència per a la rendició de comptes

• Normes de conducta i gestió de conflictes 

d’interés

• Accedir de manera oberta i justa a informació

de los processos de presa de decisions

• Mesures de supervisió i suport i sancions



UNCAC i la Societat civil

Més de 300 organitzacions de la societat civil. 

•Treballar en xarxa

•Utilitzar UNCAC en els nostres països com a 

base

•Fer incidència durant els informes dels països

•Compartir informació



UNCAC i la Sociedad civil

Obstacles o limitacions principals:

• No incorporació real de la societat civil als 

processos (6ª conferència d’Estats part, Rússia 

2016)

• Falta de financiació (sobretot a Europa 

Occidental)
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