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PREÀMBUL. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La transparència i la seua conseqüència lògica, la participació ciutadana, són dos principis 
fonamentals dels governs moderns. En les últimes dècades, però, s’havia instal·lat una 
creixent desconfiança respecte de la política i el funcionament de les institucions públiques. 
És voluntat de la corporació municipal de Gandia, per tant, reconduir aquesta situació com 
una oportunitat per a l’aprofundiment democràtic, com un compromís amb la ciutadania, 
identificant els valors del segle XXI, i recuperant per a les persones un espai i protagonisme 
que no s’havia d’haver perdut en cap cas.  

Ningú no pot obviar ja els innegables beneficis que una aposta ferma per la transparència 
suposa per a la gestió pública: no sols millora la seua eficàcia i rendiment a fer públics els 
resultats de la seua activitat, sinó que legitima la seua actuació apropant-la als ciutadans, a 
qui realment ha de servir. És l’hora del Govern Obert i dels seus principis: transparència, 
dades obertes, participació, col·laboració i administració eficient. I l’actual context social i 
tecnològic no fa sinó renovar amb més rigor aquests drets, que en part es recullen en la 
legislació vigent.  

El marc jurídic actual apunta en aquesta direcció. Tant la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Pública, segons la qual és competència 
dels ajuntaments la promoció, al seu terme municipal, de la participació dels ciutadans en 
l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i la comunicació; la Llei 19/2013, 
de 19 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; i la Llei 
2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i altres normes més recents o actualment en 
tramitació, reguladores del denominat Govern Obert, ens permeten afirmar que les entitats 
locals tenen suficient base jurídica per a implantar-lo i que un dels seus pilars fonamentals 
és l’anomenat principi de transparència. 

Així és, els ajuntaments són l’administració més pròxima a la ciutadania i el canal immediat 
de la seua participació en els assumptes públics. És el nostre compromís fer progressar i 
alinear la transparència dels assumptes públics i els principis de govern obert a les 
estructures i necessitats de l’època actual i del nostre àmbit local d’actuació. En compliment 
de la disposició final novena de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, les entitats locals han 
d’iniciar un procés intern d’adaptació a aquesta norma i és convenient, entre altres mesures, 
regular de forma integral aquesta matèria, mitjançant l’aprovació d’una ordenança. Hem de 
fer un doble esforç per a impulsar polítiques actives de Govern Obert. Aquesta Ordenança 
ve a determinar les nostres pròpies regles de joc de manera pràctica i estableix els 
mecanismes necessaris per tal de fer-la efectiva i millorar-la al llarg del temps.  

L’Ordenança té, per tant, un doble sentit: desenvolupar la Llei més enllà del compliment de 
les seues obligacions i impulsar l’efectivitat del principi de transparència, obrint canals per a 
escoltar, de manera activa, la veu dels gandians i les gandianes, de retre-li comptes de 
manera habitual com un servei públic, i fer avançar el compromís d’un govern obert i pròxim 
des de la ciutadania i amb ella.  
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Gandia no pot restar aliena a aquest ineludible procés. Forma part de la Xarxa d’Entitats 
Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana engegada per la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) des de març de 2015; des de setembre de 
2015, acordàrem l’adhesió a l’Acord Marc de Col·laboració entre la Secretaria d’Estat de 
l’Administració Pública i la FEMP, per a facilitar a les entitats locals el compliment de les 
obligacions derivades de la Llei 19/2013, de Transparència, Dret d’Accés i Bon Govern; i, 
des de novembre de 2015, s’aprovà, per unanimitat, l’adhesió de l’Ajuntament de Gandia al 
Codi del Bon Govern Local de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, aprovat per 
la Comissió Executiva de la FEMP, el 24 de març de 2015. Ara decideix seguir avançant amb 
l’aprovació d’una Ordenança Municipal de Transparència, la qual s’erigeix sobre un dels tres 
pilars fonamentals de la democràcia:  

a) la transparència de l’activitat pública municipal,  

b) l’exemplaritat i el bon govern dels representants, directius i empleats públics, i 

c) l’eficiència en la realització dels procediments i tràmits administratius.  

 

Respecte de l’estructura d’aquesta ordenança, aquesta es divideix en huit capítols; a més de 
la disposició de no discriminació per raó de sexe i les mesures d’execució de la norma.  

 En els capítols I i II s’estableix l’objecte de la norma i l’exercici del dret d’accés a la 
informació pública, que s’aplicarà tant a l’Administració matriu com a totes les entitats 
dependents, incloses empreses privades, contractistes i concessionàries de serveis, 
que tenen l’obligació de ser transparents. L’apartat dedicat a la informació pública 
segueix les directrius de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i regula les formes que 
tenen les persones d’accedir-hi, els requisits que han de tenir les dades, continguts i 
documents, així com les limitacions generals a l’accés a la informació pública. Alhora, 
determina les unitats especialitzades que canalitzaran l’accés i la difusió de la 
informació pública municipal. 

 El capítol III regula l’exercici de la transparència activa, ampliant amb escreix les 
obligacions específiques de publicació de la informació pública, per àrees 
temàtiques, amb una aposta ferma per la publicitat de tota aquella informació més 
rellevant derivada de la gestió pública. 

 El capítol IV regula la transparència passiva, això és, l’exercici del dret d’accés a la 
informació pública, sense exigència de cap condició per la ciutadania. D’acord amb el 
principi favorable d’accés, la denegació ha de ser motivada. De manera singular, i per 
tal de fer-lo efectiu i fàcil, l’Ajuntament de Gandia regula un doble mecanisme 
d’accés, d’acord amb un procediment més simplificat o fent ús del dret d’accés reglat. 

 El capítol V es dedica a la transparència col·laborativa, regula el règim de dades 
obertes i la reutilització de la informació pública, l’objectiu fonamental de la qual és la 
generació de valor públic en la ciutadania en els àmbits social, innovador i econòmic.  

 El capítol VI atén altres aspectes paral·lels a la transparència que, realment, 
vehiculen una administració oberta a la ciutadania, en els quals l’Ajuntament pretén 
posicionar-se a l’avantguarda, com és regular la rendició de comptes de l’acció de 
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govern, contemplar un Ple específicament per a debatre l’estat de la ciutat i canals de 
proximitat del govern a la ciutadania. 

 El capítol VII regula el règim sancionador, d’acord amb les infraccions respectives, 
tant en matèria de publicitat activa com en la reutilització de la informació per part de 
la ciutadania. 

 L’informe CORA recomana a les administracions que la seua normativa, lluny de ser 
un obstacle, ha de facilitar la lliure iniciativa personal i empresarial de la vida local, 
bastint un marc que garantisca l’eficàcia i l’eficiència de l’Ajuntament, exercint una 
supervisió permanent que permeta avaluar o corregir el compliment dels objectius 
que justifiquen aquesta Ordenança, qüestionar el manteniment d’aquells altres si 
s’esgoten o la incorporació de nous més eficients per assolir-los. El capítol VII 
determina el sistema d’avaluació i seguiment de l’ordenança, amb competència 
general de l’Alcaldia-Presidència per a la implementació i el desenvolupament 
d’aquesta, dictant les mesures organitzatives, de formació, sensibilització i difusió 
que corresponguen. Es crea, de forma singular, el Comité Municipal de 
Transparència, òrgan independent que canalitzarà la veu de la ciutadania en les 
polítiques i actuacions de l’Ajuntament en matèria de transparència i govern obert. 

 

L’habilitació competencial per aprovar aquesta Ordenança ve de la potestat reglamentària i 
d’autoorganització de les entitats locals, així com de les normes bàsiques reguladores de la 
transparència i reutilització de la informació del sector públic, amb reconeixement, de forma 
expressa, en l’article 5.2 i la disposició final novena de la Llei 19/2013, quan permet 
l’existència d’altres disposicions específiques diferents de les autonòmiques, que 
contemplen el manament general d’adaptació a les obligacions de les normes superiors o 
que incorporen un règim més ampli en matèria de publicitat activa. De qualsevol manera, el 
fonament i la legitimació última rau en la capacitat per a regular aquelles matèries que 
afecten l’àmbit dels interessos locals, d’acord amb els principis de la Carta Europea 
d’Autonomia Local i dins del marc jurídic estatal i autonòmic, i els dels seus ciutadans, per a 
satisfer les seues necessitats i aspiracions, personals o col·lectives.  
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte i règim jurídic 

És objecte d’aquesta Ordenança: 

1. Aquesta Ordenança té per objecte garantir i concretar la transparència pel que fa a 
l’actuació de l’Ajuntament de Gandia, així com el lliure accés a la informació pública i la 
reutilització d’aquesta, establint els mitjans escaients, que seran preferentment 
electrònics. 

2. El dret de les persones a accedir a la informació pública i a la seua reutilització s’exercirà 
en els termes previstos per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la Llei 37/2007, de 16 de 
novembre, la normativa autonòmica de desenvolupament i aquesta ordenança. 

 

Article 2. Àmbit subjectiu 

1. Les disposicions d’aquesta Ordenança serà d’aplicació a: 

a. L’Ajuntament de Gandia  

b. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les entitats de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de l’Ajuntament 
de Gandia. 

c. Les societats mercantils en el capital social de les quals la participació, directa o 
indirecta, de les entitats previstes en aquest article siga superior al 50 per cent. 

d. Les fundacions d’iniciativa pública local o de participació majoritària, siga en la 
seua dotació fundacional o en els òrgans de govern, i les associacions 
constituïdes per l’Ajuntament de Gandia, organismes i altres entitats previstes en 
aquest article. 

2. Altres subjectes obligats: 

a. Qualsevol persona física o jurídica que preste serveis públics o realitze funcions, 
en exercici de la potestat administrativa local, estarà obligada a subministrar, 
previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les 
obligacions previstes en aquesta Ordenança. L’obligació s’estendrà als 
adjudicataris de contractes del sector públic, segons s’especifique en els 
contractes respectius. 

b. D’acord amb l’article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, les entitats 
privades que reben ajudes o subvencions durant el període d’un any, en una 
quantia superior a 100.000 €, o quan almenys el 40% del total dels seus 
ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que 
assolisquen, com a mínim, la quantitat de 5.000 euros. 
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CAPÍTOL II. INFORMACIÓ PÚBLICA 

Article 3. Obligació de transparència, reutilització i accés a la informació 

1. Es presumeix el caràcter públic de la informació que es troba en l’Entitat Local de 
Gandia, en el marc del que disposa l’ordenament jurídic vigent, en especial respecte 
d’altres preceptes d’aquest que poden limitar l’accés generalitzat, la publicació de 
determinada informació, o la protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb la 
legislació específica en la matèria, i els articles 5.3 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre.  

2. Les entitats i òrgans administratius de l’article 2 tenen obligació de mantenir actualitzada, 
preferentment per mitjans electrònics, a través de la web municipal, la informació que es 
considere de més rellevància, per a garantir la transparència de la seua activitat pública i 
l’accés i el control per part de la ciutadania. La responsabilitat d’aquest compliment 
recaurà en el màxim responsable dels òrgans o unitats administratives respectius, atés la 
configuració dels òrgans de govern respectius, designació i nomenament per a les 
delegacions de funcions, i identificació segons la RPT municipal. 

3. Per al compliment del punt anterior, s’introdueix la responsabilitat denominada “gestió de 
continguts web”. En cada unitat administrativa, l’Alcaldia designarà, d’acord amb el criteri 
del cap corresponent, el lloc de treball concret encarregat de l’execució material 
d’aquesta funció, i tindrà reflex en la relació de llocs de treball corresponent.  

4. La informació es lliurarà d’una manera clara, estructurada i fàcilment entenedora per a 
les persones, i mitjançant formats electrònics oberts, llegibles per màquines, que 
permeta la seua redistribució, reutilització i aprofitament. Es difondrà la informació 
relativa als termes per a la reutilització de la informació, de forma clara i precisa, per a la 
ciutadania. 

5. Les persones amb discapacitat accediran a la informació i la seua reutilització a través 
de formats i mitjans adients i comprensibles, segon el principi d’accessibilitat universal i 
disseny per a tothom. 

6. L’Ajuntament de Gandia no serà responsable, en cap supòsit, de l’ús que les persones 
facen de la informació pública. 

 

Article 4. Drets de les persones a la informació 

1. En l’àmbit d’aquesta Ordenança, les persones tenen els drets següents: 

a. Dret d’accés a la informació subjecta a obligació de publicitat activa, amb els 
criteris establerts en aquesta Ordenança. 

b. Sol·licitar i rebre informació pública, de manera individual o mitjançant la 
participació responsable en el Portal de Transparència i Govern Obert municipal, 
en la forma o format elegit i en el termini fixat per aquesta Ordenança. Amb aquest 
efecte, rebrà l’assessorament adequat per a l’exercici d’aquest dret, almenys, des 
de qualsevol punt d’atenció ciutadana, presencial o virtual; i a ser assistides en la 
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seua recerca d’informació per la Unitat d’Informació Pública, l’Arxiu Municipal o 
altres unitats especialitzades. 

c. A conéixer les raons en què es fonamenta la denegació d’accés a la informació 
sol·licitada o, en el seu cas, el lliurament d’aquesta, d’una manera o amb un format 
diferent de l’elegit. 

d. A obtenir la informació sol·licitada de forma gratuïta, sense perjudici del pagament, 
si és el cas, de les exaccions pertinents per l’expedició de còpies o transposició a 
formats diferents de l’original. 

2. Qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, podrà exercir els drets d’aquesta 
ordenança sense cap requisit (nacionalitat, ciutadania, veïnatge, residència, etc.) ni 
justificació. 

 

Article 5. Unitats especialitzades d’informació pública 

Les unitats especialitzades en l’accés a la informació i documentació pública son: 

1. L’Ajuntament designarà una Unitat responsable d’Informació Pública (UIP), amb 
competència sobre la transparència, reutilització i accés a la informació. Estarà adscrita  
a l’àrea de govern responsable de Transparència i Govern Obert, sota la responsabilitat 
de la secretaria (o òrgan directiu que es determine). Seran funcions seues: 

a. La coordinació, en matèria d’informació, per al compliment de les obligacions 
establertes en aquesta Ordenança, i la recaptació de la informació necessària dels 
òrgans competents dels departaments, organismes i entitats. 

b. L’assessorament i assistència a les persones per a l’exercici del seu dret d’accés a 
la informació, sense perjudici de les funcions atribuïdes a altres unitats 
administratives. 

c. La tramitació de les respectives sol·licituds d’accés a la informació per la via 
procedimental reglada per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i, si és el cas, de 
les reclamacions a aquest respecte. 

d. L’elaboració d’informes en matèria de transparència administrativa, reutilització i 
dret d’accés a la informació pública. 

e. La difusió de la informació pública, amb l’adopció de les mesures necessàries per a 
garantir la seua disposició a la ciutadania de forma incremental, i de la manera més 
ampla i sistemàtica possible, i el manteniment i l’actualització de les bases de 
dades, indicadors i adreces electròniques d’enllaç a la informació. 

f.     Intermediar i col·laborar directament amb grups i sectors representatius de la 
societat civil per ajustar, i fer avançar les seues expectatives i necessitats, respecte 
de la publicitat, accés i reutilització de la informació pública.  

g. Totes aquelles necessàries per a l’acompliment dels requisits i de les exigències 
d’aquesta Ordenança o les que li atribuïsca l’ordenament jurídic vigent. 
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2. L’Arxiu Municipal (SdA). Exercirà les funcions d’accés a arxius i registres, d’acord amb 
l’Ordenament jurídic vigent, i atendrà les peticions simplificades d’accés a la 
informació en procediments conclosos i de sèries documentals catalogades de lliure 
accés pel Quadre d’Accés municipal, que no requerisquen una elaboració complicada en 
la seua presentació, ni que estiga afectada per cap dels límits legals que contempla la 
Llei 19/2013, de 9 de desembres, o que hi concórrega causa d’inadmissió. En aquests 
últims supòsits haurà de sol·licitar-se l’accés per la via procedimental reglada i seran 
aplicables les garanties i la tutela administrativa i judicial que contempla la citada norma 
estatal.  

 

Article 6. Mitjans i requisits d’accés a la informació 

1. L’Ajuntament de Gandia oferirà la informació pública a través d’algun dels mitjans 
següents: 

a. Oficines municipals d’Informació, presencials i/o virtuals, i centres socials 

b. Pàgines web o seu electrònica, Portal de Transparència i Govern Obert de 
l’Ajuntament de Gandia 

c. Serveis d’atenció telefònica 

d. Els arxius municipals, altres departaments, dependències o mitjans electrònics 
habilitats amb aquest efecte 

2. Són requisits generals de la informació: 

a. La informació ha de ser veraç, de qualitat, i actualitzada. Es faran servir formats 
electrònics reutilitzables sempre que siga possible, si bé s’ha de respectar el dret 
de les persones a elegir el canal a través del qual decideix comunicar-se amb 
l’Ajuntament. 

b. Cada document o conjunt de dades es publicarà o es posarà a disposició utilitzant 
formats comuns, oberts, d’ús lliure i gratuït per a les persones i, addicionalment, 
amb altres formats d’ús generalitzat. 

c. El conjunt de dades numèriques es posaran a disposició o es publicaran sense cap 
restricció que dificulte l’explotació del seu contingut. 

 

Article 7. Protecció de dades de caràcter personal  

1. Els subjectes obligats pel compliment de l’ordenança promouran la més àmplia difusió i 
accés possible a la informació pública municipal, sense menyscapte del total respecte 
dels drets derivats de la protecció de dades de caràcter personal, en els termes regulats 
en la legislació específica i en els articles 5.3 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.  

2. En el compliment de les obligacions de publicitat activa, en tractar-se d’informació amb 
dades especialment protegides, la publicitat sols es podrà realitzar prèvia dissociació.  

3. En la resolució de les peticions d’accés a la informació:  
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a. Amb caràcter general, l’accés serà favorable a la informació amb dades merament 
identificatives relacionades amb l’organització, funcionament o activitat pública de 
l’òrgan administratiu. 

b. Si la informació no conté dades especialment protegides, es podrà concedir 
l’accés, prèvia la ponderació de l’interés públic en la divulgació de la informació i el 
dret a la protecció de dades dels afectats, aplicant, entre d’altres, els criteris de 
l’art. 15.3 de la Llei 19/2003 o del Consell de Transparència i Bon Govern, Comité 
Municipal de Transparència i l’Agència Espanyola de Protecció de dades. 

 

Article 8. Límits  

Seran aplicables, tant en matèria de publicitat activa com en l’exercici del dret d’accés a la 
informació pública, els límits establerts en l’article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. 

La interpretació d’aquests límits ha de ser restrictiva, i s’afavorirà la més àmplia difusió i 
accés possibles a la informació pública municipal sense menyscapte per aquests límits. Tot i 
això, els límits previstos s’aplicaran de forma proporcionada, atenent l’interés que es 
preserva amb la limitació i l’interés públic en la divulgació. 

No s’aplicaran aquests límits, si és possible, a la dissociació de dades de caràcter personal. 

 

 

CAPÍTOL III. PUBLICITAT ACTIVA DE LA INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Secció 1a. Règim general 

Article 9. Publicitat de la informació pública 

1. L’Ajuntament de Gandia publicarà, per iniciativa pròpia, aquella informació que considere 
rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat i la que puga ser d’utilitat per 
a la societat i l’economia, permetent el control de l’actuació pública. 

2. Les obligacions de la publicitat activa tindran caràcter de mínim i quedarà oberta la 
possibilitat d’ampliar-ne el contingut a voluntat dels subjectes obligats o per indicació 
acordada del Comité Municipal de Transparència. 

3. També seran objecte de publicitat activa la informació que se sol·licite amb més 
freqüència, així com les resolucions que deneguen o limiten l’accés, una vegada s’hagen 
notificat a les persones interessades, prèvia dissociació de les dades de caràcter 
personal que incorporaren. 

4. Serà responsable de la preparació, subministrament, qualitat i actualització de la 
informació pública l’òrgan o unitat que la genere. El titular de l’Àrea de Govern Obert 
competent en matèria de transparència concretarà, en cada cas, segons criteris 
competencials materials, a qui correspon aquesta responsabilitat. Aquests últims estan 
obligats a facilitar-la o argumentar la negativa, en un termini no superior a 7 dies hàbils.  
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Per al compliment d’aquesta obligació, l’Ajuntament podrà requerir, igualment, la 
informació a les persones físiques i/o jurídiques que presten serveis públics o 
exercisquen potestats administratives, i als contractistes, segons els termes previstos en 
els contractes respectius. 

 

Article 10. Característiques i localització de la informació publicada 

1. La informació es publicarà, de manera preferent, en el web o seu electrònica de les 
entitats incloses en l’àmbit d’aplicació i/o en un portal específic de transparència. L’accés 
serà gratuït, immediat i sense necessitat de sol·licitud prèvia. 

2. Les unitats administratives responsables han de presentar i/o redactar la informació de 
manera fàcil i comprensible, utilitzant un llenguatge senzill per a qualsevol persona. Si la 
informació original resultara complexa pel seu caràcter tècnic, es realitzarà una versió 
més senzilla per a publicar-se. 

3. En qualsevol publicació i posada a disposició d’informació es detallarà la Unitat 
administrativa responsable d’aquesta i la data de l’última actualització. Aquesta 
actualització es realitzarà, com a mínim, amb caràcter semestral, tret que la informació 
es genere en un termini superior o s’especifique en la normativa específica. 

4. L’Ajuntament podrà adoptar mesures de col·laboració amb la resta d’administracions 
públiques per al compliment de les obligacions de publicitat activa, fins i tot la utilització 
de plataformes o portals de transparència i dades obertes d’altres entitats. 

 

Secció 2a. Obligacions específiques de publicació 

Article 11. Informació institucional, organitzativa i de planificació 

L’Ajuntament està obligat a publicar la informació detallada en l’art. 6 de la Llei 19/2013, i 
art. 9.3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat. De manera específica: 

1. Es publicarà la informació relativa a les competències de l'Ajuntament de Gandia, la seua 
estructura organitzativa, entitats de dret públic dependents i societats mercantils 
municipals, i les normes fundacionals o estatutàries que regeixen el seu funcionament, 
quan siga procedent. 

2. Els subjectes compresos en l'article 2.1 han de publicar la informació següent: 

a. L'organigrama actualitzat que identifique els responsables dels diferents òrgans de 
decisió, consultius o de participació, amb indicació de la seua composició, seu, 
adreça electrònica de contacte i les competències que exerceixen. 

b. Curriculum vitae, amb perfil biogràfic i trajectòria professional, incloent-hi 
l’acreditació i reproducció gràfica dels títols acadèmics de tots els membres 
corporatius, càrrecs directius i titulars d’òrgans administratius, personal eventual de 
confiança, i els responsables i directius de les societats mercantils municipals, 
fundacions i consorcis compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança. 
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c. Les agendes institucionals de l'alcalde i de les persones integrants del govern 
municipal. 

d. Les declaracions inicial, final i anuals de béns i activitats dels membres corporatius, 
càrrecs directius i titulars d’òrgans administratius, en els termes que preveu la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb omissió de les 
dades relatives a la localització concreta dels béns immobles, garantint la privacitat 
i seguretat dels seus titulars. Així mateix, es publicarà, com a part de les 
declaracions de béns anuals, còpia acreditada de la liquidació de les seues 
declaracions de la renda, patrimoni i, si escau, societats. 

e. Per raó del seu càrrec, l’alcalde, membres corporatius, personal integrant del 
govern municipal, càrrecs directius i màxims responsables de les societats 
mercantils, fundacions i consorcis subjectes a la present ordenança: 

- Un registre d’obsequis rebuts amb detall de la seua descripció, la persona o 
entitat que els va realitzar, la data i la destinació que se’ls ha donat. 

- Els viatges i els desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana realitzats en 
exercici de la seua funció, amb indicació de l’objecte, la data i el cost total, 
incloent-hi dietes i altres despeses de representació. 

3. Informació sobre alts càrrecs institucionals i persones de màxima responsabilitat en les 
entitats: 

- Les retribucions percebudes anualment per càrrecs directius i titulars d’òrgans 
administratius, personal eventual, assessors i els màxims responsables de les 
entitats incloses en l'àmbit de l'aplicació d'aquesta ordenança. 

- Igualment, es faran públiques les indemnitzacions que prevegen rebre, si s'escau, 
amb ocasió de l'abandonament del càrrec, i les que finalment hagueren percebut.  

- Les resolucions d'autorització per a l'exercici d'activitats privades concedides després 
del seu cessament als titulars dels òrgans superiors, als titulars d'òrgans directius i 
als màxims responsables de les societats mercantils i fundacions compreses dins 
l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança 

4. Es publicarà la informació relativa a la composició del Ple, les seues competències, 
l'adscripció dels seus membres als grups municipals respectius i el seu règim de 
dedicació, les convocatòries i ordres del dia, així com les actes i el resultat de les 
votacions, tant del Ple com de les comissions.  

Així mateix, s'haurà de garantir la retransmissió pública de la celebració de les sessions 
plenàries, llevat dels casos previstos en la normativa, en què el debat i la votació hagen 
de ser secrets. 

La publicació de la informació de l'activitat del Ple ha de facilitar la recerca per diferents 
criteris, com text lliure, títol de la iniciativa, grup polític, autor, tipus d'iniciativa, data, 
matèria, àrea de govern afectada i número d'expedient. 

5. De la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia es publicarà la seua composició, 
competències i un extracte dels acords adoptats. 
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6. De les Juntes Municipals de Districte es publicarà la composició, convocatòries, ordres 
del dia i actes. 

7. Així mateix, els subjectes compresos en l'article 2.1 publicaran els plans, programes i 
mapes, anuals i plurianuals, estratègics o operatius, en els quals es fixen objectius 
concrets, les activitats, mitjans, indicadors i temps previst per a la seua consecució, així 
com la informació derivada de l'avaluació del grau de compliment i els resultats que 
s'hagen obtingut. 

8. Decrets i resolucions de l’Alcaldia, prèvia dissociació de dades.  

 

Article 12. Informació de rellevància jurídica i patrimonial  

L’Ajuntament està obligat a publicar la informació detallada en l’art. 7 de la Llei 19/2013 i 
art. 9.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en concret: 

a. El text complet de les ordenances, reglaments i altres disposicions de l’Ajuntament 
de Gandia. 

b. Els projectes d’ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter normatiu 
que li corresponga, incloent-hi les memòries i informes que conformen els 
expedient d’elaboració d’aquestes normes. 

c. Els documents que, d’acord amb la Llei, han d’estar sotmesos a un període 
d’informació pública durant la seua tramitació. 

d. Els bans municipals 

e. Les circulars, directrius i instruccions de la Intervenció General i de l'Assessoria 
Jurídica; instruccions i/o recomanacions en matèria de contractació pública; criteris 
d’interpretació en l’avaluació de subvencions i directrius per a l’establiment del 
règim jurídic de la concessió directa de subvencions; criteris, informes i 
disposicions en matèria d’organització administrativa; i informes sobre les 
condicions de treball i seguretat i salut dels empleats públics, i interpretació dels 
convenis col·lectius.  

f.    Els acords o respostes a consultes plantejades per particulars i altres òrgans, en la 
mesura que suposen una interpretació de dret o que tinguen efectes jurídics. 

g. L’inventari de béns i drets. La relació de béns immobles que siguen de la seua 
propietat o sobre els quals posseïsca algun dret real pertanyents a entitats 
públiques o participades per l’Ajuntament. Així mateix, aquells béns immobles en 
règim d’arrendament, la duració dels contractes i el seu cost anual. 

h. Les resolucions judicials fermes que afecten l’Ajuntament, amb els límits 
consegüents que impose la protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, 
d’acord amb el que disposa l’article 107 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 

i.     Els informes de l’Assessoria Jurídica, si versen sobre conflictes en defensa de 
l’autonomia local; projectes d’estatuts dels organismes públics, societats 
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mercantils, consorcis i fundacions; convenis, si els participants són persones 
físiques o jurídiques de naturalesa privada; models de plec, plecs de clàusules 
administratives particulars i interpretació, modificació o resolució de contractes 
administratius; condicions per a les concessions o autoritzacions demanials, 
concursos i explotació de béns patrimonials, expedients d’alineació i adquisició 
d’immobles, i drets i propostes, novació i pròrroga d’arrendaments. 

j.    La informació relativa al parc mòbil de propietat municipal o en possessió per un 
altre títol, i telèfons mòbils corporatius disponibles. 

k. L’Inventari d’Edificis Protegits i el Catàleg de Béns d'Interés Cultural. Igualment, la 
programació i els procediments iniciats de sol·licitud de catalogació de béns.  

l.    L’Inventari de patrimoni documental municipal agrupat per sèries, on es detalle la 
fase d’arxiu (tramitació, vigència administrativa, custòdia permanent), el 
responsable de garantir l’accés i el suport en què es troba la documentació.  

 

Article 13. Informació sobre contractació, convenis i subvencions  

L’Ajuntament està obligat a publicar la informació detallada en l’art. 8 de la Llei 19/2013 i 
art. 9.1 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat. Específicament:  

a. Tots els contractes, amb indicació de l'objecte, duració, aplicació pressupostària, 
l'import de licitació i d'adjudicació, i el procediment utilitzat per a la seua celebració, 
la identitat de l'adjudicatari, les actes de les meses de contractació, les 
modificacions del contracte i les possibles revisions de preus, les pròrrogues i 
cessions de contractes, i les resolucions de contractes, amb indicació de la causa 
que les haja motivades. Igualment, seran objecte de publicació els procediments 
que han quedat deserts, les decisions de desistiment i renúncia, i els supòsits de 
declaració de nul·litat dels contractes. La publicació relativa als contractes menors 
es realitzarà, almenys, trimestralment. 

Es donarà publicitat a la identitat dels subcontractistes, l'import de cada 
subcontractació i el percentatge en volum de cada contracte que ha estat 
subcontractat. 

Així mateix, es publicaran dades estadístiques sobre el percentatge en volum 
pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments 
previstos en la legislació de contractes del sector públic. 

La informació esmentada estarà disponible almenys cinc anys des de la finalització 
del contracte. 

b. La relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu 
objecte, termini de duració, modificacions realitzades, obligats a la realització de 
les prestacions i, si s'escau, les obligacions econòmiques convingudes.  

c. Igualment, es publicaran els encàrrecs de gestió que es firmen, amb indicació del 
seu objecte, pressupost, duració, obligacions econòmiques i les subcontractacions 
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que es realitzen, amb menció dels adjudicataris, procediment seguit per a 
l'adjudicació i import d’aquesta. 

d. Les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació de l'òrgan 
convocant, import concedit i finalment percebut, objectiu o finalitat, i beneficiaris. 
L'actualització de la informació serà semestral. 

 

Article 14. Informació econòmica, financera i pressupostària  

L’Ajuntament està obligat a publicar la informació detallada en l’art. 8 de la Llei 19/2013 i 
art. 9.1 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat. Específicament:  

a. Els pressupostos i les seues modificacions, amb descripció de les principals 
partides pressupostàries, i la informació actualitzada i comprensible sobre el seu 
estat d'execució i sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

b. Es publicarà informació relativa als ingressos i despeses, amb dades estadístiques 
de les liquidacions anuals, l'evolució i estructura del deute, operacions de préstec i 
crèdit, avals i garanties prestades, pagaments a proveïdors, i qualsevol altra 
informació d'aquesta naturalesa el coneixement de la qual puga resultar rellevant 
per a la ciutadania. 

c. La liquidació del pressupost, cost dels serveis públics, els comptes anuals que 
s'hagen de retre, i els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització per part 
dels òrgans de control extern que s'emeten sobre ells. 

d. L'assignació pressupostària per grups polítics i la que corresponga als regidors no 
adscrits.  

e. El cost destinat al disseny, difusió de la publicitat i comunicació institucional, amb 
indicació de l'objectiu, àrea de govern, districte, societat mercantil, consorci o 
fundació responsable, mitjà i suport, adjudicatari o proveïdor, i període d'execució. 

f.    La massa salarial del personal laboral del sector públic local, en els termes regulats 
en l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

g. Es publicarà, igualment, la informació relativa a la participació ciutadana en el 
procés d'elaboració dels pressupostos. 

h. Publicació de les factures abonades per l’Ajuntament de Gandia, per ordre de 
pagament, concepte, import i raó social del proveïdor, en format reutilitzable. La 
publicació es realitzarà amb periodicitat mensual. 

 

Article 15. Informació urbanística i mediambiental 

L’Ajuntament està obligat a publicar la informació detallada en l’art. 9.5 de la Llei 2/2015, 
de 2 d’abril, de la Generalitat. Específicament: 

a. Els textos normatius aplicables en matèria de medi ambient. 
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b. Les polítiques, programes i plans de l’Ajuntament de Gandia, relatius al medi 
ambient, així com els informes respectius de seguiment d’aquests. 

c. Les dades relatives a la qualitat dels recursos naturals i del medi ambient urbà, 
inclosa la informació sobre qualitat de l’aire i de l’aigua, informació sobre nivells 
pol·línics i contaminació acústica. 

d. Informació periòdica sobre els plans de podes, la millora de zones verdes, el 
manteniment dels sistemes de depuració d’aigües residuals i la gestió de fonts 
ornamentals de la ciutat. 

e. Els informes d’avaluació ambiental d’activitats, així com estudis d’impacte 
ambiental, paisatgístic i avaluacions del risc relatiu a elements mediambientals que, 
tot i ser competència d’altres administracions, afecten instal·lacions o projectes de 
l’Ajuntament de Gandia. 

f.    La normativa urbanística actualitzada i els instruments de planejament urbanístic 
aprovats, amb la planimetria completa i seues modificacions, així com els convenis 
urbanístics, amb la informació detallada en l’article 13.b) d’aquesta ordenança. 
S’identificaran en un apartat independent els plans urbanístics que estiguen en 
període d’informació pública.  

g. Les resolucions d’atorgament o denegació de llicències urbanístiques i d’activitats, 
declaracions responsables i comunicacions prèvies, amb la seua ubicació i un 
resum del seu contingut, prèvia dissociació de dades personals en el cas que no 
en siga pertinent la publicació. 

h. Els projectes d’expropiació iniciats d’ofici per l’Ajuntament de Gandia i els projectes 
de delimitació d’unitats d’execució pel sistema d’expropiació. 

 

Article 16. Informació relativa a la gestió dels recursos humans: 

Els subjectes compresos en l’article 2.1 d’aquesta ordenança publicaran la informació 
següent: 

a. Els acords o pactes reguladors de les condicions de treball i convenis col·lectius 
vigents. 

b. La relació de llocs de treball, catàlegs o altres instruments de planificació del 
personal funcionari, laboral i eventual. 

c. Les ofertes d'ocupació pública o altres instruments similars de gestió de la provisió 
de necessitats de personal, i les convocatòries de processos selectius, de 
consolidació d'ocupació, de funcionarització i de provisió de llocs de treball, així 
com la resolució d’aquests procediments. 

d. Les borses i llistes d’ocupació, amb informació detallada que permeta efectuar un 
seguiment de la seua gestió. 

e. Les autoritzacions o reconeixement de compatibilitat que afecten els empleats 
públics, amb indicació del nom i cognom, lloc de treball i activitat a la qual se li 
concedeix la compatibilitat. 
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f.    La identificació de les persones que formen part dels òrgans de representació del 
personal i el nombre d'alliberats sindicals, sindicat a què pertanyen i els costos que 
aquests alliberaments suposen, diferenciant sous, mitjans materials, subvencions i 
altres costos que pogueren generar. A més a més, es donarà a conéixer el 
percentatge de representació de cada sindicat a l'Ajuntament de Gandia. 

 

Article 17. Altres continguts objectes de publicació 

L’Ajuntament està obligat a publicar la informació detallada en l’art. 9.3 de la Llei 2/2015, 
de 2 d’abril, de la Generalitat. Específicament: 

 Informació sobre serveis i procediments  

a. El catàleg actualitzat de procediments administratius, amb indicació dels que estan 
disponibles en format electrònic, i les instàncies i formularis que tinguen associats. 

b. El Quadre Municipal d’Accés a la documentació per a preservar l’accés als 
expedients administratius, arxius i registres. S’entén per expedient administratiu el 
conjunt de documents i actuacions que són antecedent i fonament de la resolució 
administrativa, així com les diligències necessàries per a executar-la. 

c. Memòries i informes d’activitat dels diferents departaments, àrees administratives, 
organismes, entitats públiques i altres institucions de l’article 2.1 d’aquesta 
ordenança. 

 Informació relativa a l’atenció i participació ciutadana.  

a. La Carta de Serveis i altres documents de compromís amb els nivells de qualitat 
amb la ciutadania, així com la informació necessària que permeta valorar el grau 
de compliment i la qualitat dels serveis públics prestats. 

b. La informació de seguiment i avaluació anual del sistema de suggeriments i 
reclamacions, així com el sistema d’avisos i incidències en la via pública. 

c. Informació estadística sobre l’ús del portal de Transparència i Govern Obert, seu 
electrònica i altres portals municipals; registres electrònics, plataformes 
d’interoperabilitat; i evolució de l’atenció ciutadana prestada per diferents canals, 
inclosa la prestada per la Policia Municipal. 

 L’Ajuntament de Gandia farà públic l’acompliment dels indicadors establerts per 
Transparència Internacional Espanya per a ajuntaments.  

 

Article 18. Terminis de publicació i actualització  

1. Haurà de proporcionar-se informació actualitzada, atenent les peculiaritats pròpies de la 
informació de què es tracte. 

2. La informació pública estarà publicada d’acord amb els terminis següents: 
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a. La informació relativa a la institució, organització, planificació, personal, alts 
càrrecs, jurídica, patrimonial, serveis, procediments, i participació ciutadana, 
mentre mantinga la seua vigència 

b. La informació relativa a contractació, subvencions i convenis, mentre persistisquen 
les obligacions derivades d’aquests i, com a mínim, dos anys després.  

c. La informació econòmica, financera i pressupostària, durant cinc anys comptadors 
des del moment en què va ser generada. 

d. La informació urbanística i mediambiental, mentre mantinga la seua vigència i, com 
a mínim, cinc anys després. 

3. En qualsevol cas, s’adoptaran mesures per a mantenir en el mateix lloc de publicació un 
històric de la informació que deixa de ser actual. 

 

CAPÍTOL IV.  ACCÉS A LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PÚBLICA 

Article 19. Materialització de l’accés 

1. Qualsevol persona física o jurídica podrà sol·licitar l’accés a la informació pública, de 
forma gratuïta i sense cap necessitat de motivar la seua petició. 

2. Es considera informació pública, a l'efecte d'aquesta secció, els continguts o documents, 
en qualsevol format o suport, que estiguen en poder d'algun dels subjectes enumerats 
en l’article 2, que hagen estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions, 
independentment de la data en què s'haja generat la informació. 

 

Article 20. Règim jurídic 

1. El dret d’accés a la informació pública es regirà per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i 
per aquesta ordenança. No s’aplicarà aquest règim, respecte de l’accés a la 
documentació de procediments en tramitació en què es posseïsca la condició de 
persona interessada, ni quan hi haja una regulació especial del dret d’accés. En aquest 
cas, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
es regirà per la normativa reguladora del procediment administratiu corresponent. En 
concret: 

a. L’accés dels regidors a la informació municipal es regirà pel seu règim jurídic 
específic d’accés regulat en l’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la normativa 
i les instruccions internes de desenvolupament, sense perjudici de l’aplicació 
supletòria d’aquesta ordenança. 

b. L’Accés al patrimoni documental es regirà pel règim jurídic específic d’accés 
regulat en l’article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric 
Espanyol i les seues normes de desenvolupament, sense perjudici de l’aplicació 
supletòria d’aquesta ordenança. 

2. En tractar-se d’un expedient conclòs, d’acord amb el principi d’accés permanent, caldrà 
garantir l’accés directe a l’expedient a qui en tinga la custòdia, d’acord amb el que 
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disposen les normes reguladores del procediment, el Quadre municipal d’Accés a la 
documentació i la Llei d’Arxiu de la Generalitat, prèvia acreditació de la condició 
d’interessat, si fóra d’accés restringit, inclòs el dret d’obtenció de còpia dels documents 
que es troben en l’expedient indicat. 

 

Article 21. Competència i principi general favorable a l’accés 

1. Amb caràcter general, s'afavorix l'accés i la publicació de la informació pública. En el cas 
que hi concórrega algun límit a l'accés o alguna causa d'inadmissió, s'ha de motivar la 
contestació o resolució, exposant tots els fonaments que justifiquen la desestimació total 
o parcial, o la inadmissió de la sol·licitud i, si escau, el termini durant el qual persisteix la 
impossibilitat d'accés i publicació. 

2. Conformement amb el títol II del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració 
Municipal, serà competència de l’Alcaldia o òrgan en qui desconcentre o delegue la 
tramitació i resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública. Per als subjectes 
de l’article 2.1 b), c), i d) serà aquell òrgan o unitat que designen aqueixos com a 
competent per a tramitar i resoldre les indicades sol·licituds. 

3. Si la informació sol·licitada s’ha de requerir a persones físiques o jurídiques que presten 
serveis públics o exercisquen potestats administratives, la resolució sobre l’accés serà 
dictada per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Gandia, organisme o entitat a la qual 
estiguen vinculades. 

En el requeriment es concretarà el termini per a la remissió de la informació, que no 
excedirà dels 15 dies naturals. 

 

Article 22. Exercici del dret d’accés  

 No caldrà motivar la sol·licitud d’accés a la informació pública. Això no obstant, l’interés o 
motivació podran ser tinguts en compte per a ponderar, si és el cas, l’interés públic en la 
divulgació de la informació i els drets dels afectats per la informació sol·licitada.  

 Els mecanismes pels quals podrà exercir-se el dret d’accés podran ser dos:  

 Procediment simplificat, sense resolució expressa, d’accés directe a les fonts 
d’informació, arxius i expedients, i lliurament d’informació senzilla, sempre que la 
informació provinga d’expedients conclosos de sèries documentals de lliure accés 
o siga informació publicada que no supose un tractament de reelaboració 
complicada, no resulte aplicable algun dels límits ni afecte a la protecció de dades, 
segons els articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, ni hi siga aplicable 
cap causa d’inadmissió. 

La utilització d’aquesta via d’accés no impedirà la presentació d’una sol·licitud d’accés 
a l’empara de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, en el supòsit que el sol·licitant 
considere insuficient o inadequada la resposta donada per la unitat competent i 
desitge obtenir una resolució administrativa amb el contingut i les garanties 
previstes en la Llei esmentada.  
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 Procediment reglat. Tramitació regulada per la Llei 19/2013, amb resolució 
administrativa per l’òrgan competent i les garanties previstes per la Llei. 

 Les causes d’inadmissió enumerades en l’article 18 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, han de respectar-se restrictivament en favor del principi de màxima 
accessibilitat de la informació pública.  

Per reelaboració no s’entendrà l’acció que supose un tractament informàtic d’ús corrent. 

Els informes preceptius no es consideraran informació de caràcter auxiliar o de suport, a 
l’efecte d’inadmetre una sol·licitud d’accés, tret que afecte algun dels límits establerts en 
els articles 7 i 8 d’aquesta ordenança.  

 

Article 23. Tramitació, resolució, notificació i publicitat de la resolució 

1. L’accés s’efectuarà, preferentment, per via electrònica. Per 
tal de garantir el lliurament de la informació, la persona sol·licitant ha de facilitar una 
adreça de contacte, preferentment electrònica o, si pertoca, una altra modalitat d’accés, 
si no resulta obligat a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’administració. 

2. La resolució i la notificació s’efectuarà en el termini màxim d’un més des de la recepció 
de la sol·licitud per registre municipal, i podrà ampliar-se excepcionalment un mes més, 
per raó del volum o la complexitat de la informació sol·licitada.  

Els tràmits d’esmena de la informació sol·licitada, si no està suficientment indicada, i 
d’audiència als titulars de drets i interessos que poden ser afectats per aquesta, 
suspendran el termini per a dictar la resolució, en els termes de l’article 19 de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre. 

3. En qualsevol cas, transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s’haja dictat i 
notificat resolució, la sol·licitud s’entendrà desestimada, d’acord amb el que disposa la 
legislació bàsica estatal. 

4. La notificació es remetrà a la persona sol·licitant i als tercers 
interessats que hagen intervingut en el procediment, i s’informarà en aquesta dels 
recursos i reclamacions que procedisquen contra l’esmentada resolució.  

5. La informació es lliurarà al sol·licitant conjuntament amb la 
resolució d’estimació o, en casos excepcionals i degudament motivats, en un termini no 
superior a 10 dies naturals des la de notificació. Si aquesta informació fóra rellevant i la 
seua divulgació resultara d’interés general, es publicarà en el Portal web de 
Transparència i Govern Obert, prèvia dissociació de les dades personals. Aquesta 
publicació podrà servir com la formalització de l’accés, si en la notificació s’explicita la 
localització concreta de la informació. 

6. En el supòsit que, durant el tràmit d’audiència, hi haguera 
hagut oposició de tercers, l’accés es materialitzarà transcorregut el termini per a 
interposar recurs contenciós administratiu, sense que s’haja formalitzat o haja sigut resolt 
el dret d’accedir a la informació. 
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Aquest efecte suspensiu s’aplicarà, igualment, durant el termini de resolució de la 
reclamació potestativa prèvia, atés que, contra aquesta, no cap recurs contenciós 
administratiu. 

CAPÍTOL V. DADES OBERTES I REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Article 24. Reutilització de la informació pública municipal  

1. L’Ajuntament de Gandia considera que l’obertura de dades i 
la reutilització de la informació constitueix una activitat de servei públic de caràcter 
administratiu. Serà responsabilitat dels subjectes públics enumerats en l’article 2.1 la 
posada a disposició, de forma sistemàtica i actualitzada, de determinada informació que 
aquest posseïsca com una activitat d’interés general. 

2. Amb caràcter general, serà reutilitzable la informació 
publicada pels subjectes enumerats en l'article 2.1, sense necessitat d'autorització prèvia 
i de forma gratuïta, i en promocionaran la lliure disposició per la ciutadania, institucions 
acadèmiques, empreses i altres agents per a la creació de valor, per mitjà de nous 
productes i serveis. En aquest cas, es respectaran els criteris generals i les condicions 
establertes en la Llei 37/2007, de 16 de novembre, i en aquesta ordenança. 

 

Article 25. Informació reutilitzable i règim aplicable  

1. Podrà ser objecte de reutilització la informació a què es 
refereix l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la 
informació del sector públic, amb les condicions i els límits previstos en l'esmentada llei i 
en aquesta ordenança. 

2. La posada a disposició de la informació reutilitzable 
s'efectuarà mitjançant el Portal de Transparència i Govern Obert, i s'indicarà el contingut 
de cada grup de dades, estructura, format, freqüència d'actualització, modalitat de 
reutilització i condicions aplicables. 

 

Article 26. Principis generals de reutilització de la informació pública 

La reutilització de la informació publicada pels subjectes enumerats en l'article 2.1 es regirà 
pels principis generals següents: 

a. Fonts primàries. Els documents i recursos d’informació 
reutilitzables seran primaris, evitant modificacions o alteracions de la informació 
existents en l’esmentada font d’informació, en previsió de reduir errades per la 
manipulació d’aquesta informació. 

b. Dada oberta i processable per defecte. S'utilitzaran formats 
estàndard, d'ús lliure i oberts, per a la gestió de les dades, sempre que siga 
possible i, en tot cas, per a la seua publicació. Els documents i recursos 
d’informació reutilitzables tindran associada informació estructurada que en 
permeta el processament automatitzat. 
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Els formats han de ser apropiats per permetre l'accés dels ciutadans i la 
reutilització de la informació per tercers, així com pels subjectes enumerats en 
l'article 2.1. Les aplicacions d'ús intern es basaran, també, en dades obertes, amb 
l'objectiu d'assegurar-ne la qualitat i utilitat. 

c. Dada única. S'evita la duplicitat de les dades, sempre que 
siga possible. Les dades estaran recollides en un repositori únic, excepte en el 
necessari per a la realització de còpies de seguretat d’aquests. 

d. Dada compartida. Les dades han d'estar disponibles per al 
conjunt de l'organització i per als ciutadans, i s’han de desenvolupar els 
mecanismes necessaris per a garantir l'accés universal i per a la integració de les 
diferents aplicacions informàtiques utilitzades. 

e. Dada accessible. S'utilitzaran les tècniques necessàries per 
a facilitar l'accessibilitat de les dades, entre elles, la utilització d'adreces i 
identificadors web (URL i URI) persistents i amigables. 

f. Dada georeferenciada. Sempre que la seua naturalesa ho 
permeta, s'indicarà la posició o l’àmbit geogràfic al qual estiga associat la dada, de 
manera que en siga possible la localització sobre una representació cartogràfica i 
l'explotació del seu caràcter espacial. 

g. Dada descrita semànticament. Les dades han d'estar 
preferentment associats a descriptors semàntics, que aportaran coneixement sobre 
el significat i el context.  

Els esquemes de representació de la informació i vocabularis dels quals es 
prenguen els descriptors han de ser estàndards i oberts. En el cas que no hi haja 
cap que siga adequat i que reunisca aquestes característiques, es podrà recórrer 
als esquemes i vocabularis consensuats amb o per altres administracions 
públiques i la reutilització. 

 

Article 27. Límits aplicables a la reutilització per protecció de dades 
personals 

El límit per raó de la protecció de les dades personals a què fa referència l'article 15 de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, no desplegarà efectes en el cas que es procedisca a la 
dissociació de les dades personals. La reutilització de documents que continguen dades de 
caràcter personal es regeix pel que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

Article 28. Condicions generals per a la reutilització 

1. La reutilització de la informació estarà sotmesa, entre 
d'altres, a les condicions generals següents, que estaran disponibles al Portal web 
municipal: 
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a. Que el contingut de la informació, incloent-hi les seues 
metadades, no siga alterat. 

b. Que no es desnaturalitze el sentit de la informació. 

c. Que se cite com a font l'entitat que originàriament ha publicat 
la informació, i que s’esmente la data de l’última actualització. 

d. No es podrà indicar, de cap manera, que l’entitat titular que 
originàriament ha publicat la informació patrocina, col·labora o dóna suport a la 
reutilització que es duga a terme d'ella. 

e. Quan la informació continga dades de caràcter personal, la 
finalitat o finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les 
dades. 

f. Quan la informació, tot i ser facilitada de forma dissociada, 
continguera elements suficients que pogueren permetre la identificació dels 
interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de 
dissociació, mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts. 

2. La posada a disposició de la informació, per a la seua 
reutilització porta aparellada la cessió universal, gratuïta i no exclusiva dels drets de 
propietat intel·lectual, amb els terminis previstos en la llei. 

3. La utilització dels conjunts de dades es realitzarà, per part 
dels usuaris o agents de la reutilització, sota la seua responsabilitat i risc, de manera que 
els correspondrà en exclusiva a ells respondre davant de tercers per danys que puguen 
derivar d'ella. 

4. Queden prohibits els acords exclusius en matèria de 
reutilització de la informació. La reutilització estarà oberta a tots els agents potencials del 
mercat. Els contractes existents que conserven els documents i els tercers no atorgaran 
drets exclusius. 

 

Article 29. Portal de Dades Obertes 

L'Ajuntament de Gandia mantindrà actualitzat al Web el catàleg de conjunts de dades que 
posa a disposició per a la seua reutilització. De cada conjunt de dades, es presentarà la data 
en què es va incorporar al catàleg, la seua periodicitat d'actualització, el nombre de 
descàrregues totals i els formats en què està disponible. 

Mitjançant el Portal, es podran formular propostes per a la publicació de nous conjunts de 
dades obertes relatius a serveis de l'Ajuntament de Gandia. 

 

Article 30. Publicació d’informació reutilitzable 

1. La publicació activa d’informació reutilitzable inclourà el 
contingut, la naturalesa, l’estructura, el format, la freqüència d’actualització, la modalitat 
de reutilització i les seues condicions aplicables, si fóra el cas. 
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2. Caldrà disposar els documents en qualsevol format o llengua 
en què existisquen prèviament i, sempre que siga possible i apropiat, en format llegible 
per màquina i conjuntament amb les seues metadades. Tant el format com les 
metadades han d’acomplir normes formals obertes i amb estàndards classificats segons 
l’annex de la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Catàleg d’Estàndards, a l’empara del 
Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, i la Norma tècnica d’Interoperabilitat sobre 
reutilització de la Informació. 

3. El compliment de l’apartat anterior no exigeix a les entitats 
subjectes a aquesta ordenança crear documents, adaptar-los o facilitar extractes de 
documents, quan això supose un esforç desproporcionat que comporte alguna cosa més 
que una simple manipulació. No es podrà exigir, tampoc, que mantinguen la producció i 
l'emmagatzematge d'un determinat tipus de document amb vista a la seua reutilització 
per una entitat del sector privat o públic.  

4. Els sistemes de recerca de la informació i documentació 
publicada permetran la indexació de cerca d’informació reutilitzable. 

 

CAPITOL VI. ADMINISTRACIÓ OBERTA A LA CIUTADANIA 

Article 31. Debat de l’estat de la Ciutat 

Atés l’article 59 del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Gandia, es realitzarà una 
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament per a debatre les principals actuacions d’acció 
de govern i l’estat de la ciutat de Gandia. Aquesta sessió es realitzarà amb caràcter anual, 
durant el mes d’octubre. El règim de funcionament del Debat de l’Estat de la Ciutat serà fixat 
mitjançant acord plenari i amb consulta prèvia a la Junta de Portaveus. 

Atés el compromís corporatiu de rendició de comptes, cap la possibilitat de traslladar la 
sessió del Debat de l’Estat de la Ciutat a espais significatius per a la ciutadania, per a una 
més àmplia difusió i transparència, fins i tot amb caràcter rotatiu, per arribar a més barris o 
sectors de població.  

 

Article 32. Compareixences a la ciutadania i la societat 

1. El compromís permanent, en matèria de rendició de comptes 
de l’acció pública de l’Ajuntament de Gandia, es formalitzarà mitjançant compareixences 
programades de l’Alcaldia i/o membres del govern, i/o mitjançant assemblees 
ciutadanes. Podran ser de caràcter general o sectorial, per àrees de govern. La seua 
periodicitat serà, almenys, una per trimestre i la programació es divulgarà amb 
anticipació al Portal de Transparència i Govern Obert municipal, la primera setmana del 
trimestre corresponent. 

2. S’arbitrarà un canal obert a la ciutadania perquè traslladen 
les seues idees per a millorar la gestió pública i la rendició de comptes del govern. 
Aquest banc d’idees generarà un espai públic de col·laboració en què les propostes més 
valorades per la ciutadania exigiran una resposta i acceptació, si s’escau, per part del 
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govern, en forma de publicitat de la informació, explicació pública i/o debat deliberatiu 
d’assumptes d’interés, mitjançant les xarxes socials municipals. 

3. El govern de la ciutat compareixerà periòdicament davant la 
comunitat educativa de la ciutat, per a obrir el govern a l’escola, de manera específica en 
l’etapa d’Educació Secundària o equivalent, i estretirà les aliances amb els formadors de 
l’ensenyament en qualsevol etapa formativa, per a divulgar la cultura de transparència i 
govern obert. 

4. Per al desplegament i la programació de les actuacions 
descrites en aquest article es treballarà, de forma conjunta, amb l’àrea de Participació 
Ciutadana municipal. 

 

 
CAPÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS 

Secció 1a. Infraccions 

Article 33. Infraccions 

1. Es considerarà infracció molt greu l'alteració del contingut, de manera que induïsca a 
confusió o engany, o la desnaturalització del sentit de la informació pública reutilitzada. 

2. Es consideraran infraccions greus: 

a. La reutilització de la informació pública, sense haver obtingut 
la llicència corresponent en els casos en què aquesta siga necessària. 

b. La reutilització de la informació per a una finalitat diferent 
d’aquella per a la qual es va atorgar la llicència oportuna, en els casos en els 
quals aquesta siga necessària. 

3. Es consideraran infraccions lleus: 

a. La supressió d'elements que garantisquen la qualitat de la informació reutilitzada i, en 
particular, de la data de l'última actualització de la informació o de la referència a l'origen 
d’aquesta. 

b. Qualsevol altra alteració del contingut de la informació reutilitzada diferent de les 
disposades en el paràgraf 1 d'aquest article. 

c. L'incompliment de les condicions imposades per a la reutilització en aquesta Ordenança o, 
si escau, en la llicència corresponent. 

 

Article 34. Sancions 

 1. Per la comissió de les infraccions arreplegades en l'article anterior, s'imposaran les 
sancions següents: 

a. Multa de 2.001 a 3.000 euros, per la comissió d'infraccions molt greus. 
b. Multa de 1.001 a 2.000 euros, per la comissió d'infraccions greus. 
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c. Multa de fins a 1.000 euros, per la comissió d'infraccions lleus. 
 
2. Sense perjudici de les sancions previstes en el paràgraf anterior, caldrà sancionar la 
comissió d'infraccions molt greus i greus amb la prohibició de reutilitzar informació pública de 
l'Ajuntament, durant un període d'entre un i cinc anys, a més de la revocació de la llicència 
concedida. 
 
3. Les sancions seran graduades per trams de terços en la seua quantia, atenent la 
naturalesa i el volum de la informació pública reutilitzada, als beneficis obtinguts, al grau 
d'intencionalitat, als danys i perjudicis causats, a la reiteració i reincidència, i a qualsevol 
altra circumstància que siga rellevant per a determinar el grau d'antijuridicitat i de culpabilitat 
presents en l'actuació infractora. 
 

Secció 2a. Altres responsabilitats 

 
Article 35. Règim disciplinari 

Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta Ordenança pel personal al 
Servei de l’Ajuntament se subjectarà al règim disciplinari aplicable. 

 

Article 36. Règim d’especial subjecció de contractistes i perceptors de 
subvencions. 

L'incompliment, per part de contractistes i perceptors de subvencions, de les seues 
obligacions amb l'Ajuntament quant a la transparència i el lliure accés a la informació 
pública comportarà la imposició de les sancions previstes en els plecs contractuals o 
bases de les convocatòries, respectivament. 

 

 

 

Article 37. Responsabilitats civil i penal 

El règim sancionador previst en aquesta Ordenança s'aplicarà sense perjudici de les 
responsabilitats civil o penal en què poguera incórrer-se, les quals es faran efectives d'acord 
amb les normes legals corresponents. En tot cas, l'Ajuntament haurà d'exigir a les persones 
responsables la compensació de l'import corresponent als perjudicis que se li hagen causat. 

 

CAPÍTOL VIII. AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

Article 38. Responsabilitat 

1. Per part de l’Alcaldia Presidència, en exercici de les seues 
facultats de direcció del govern i de l’administració local, s’exercirà o delegarà en altres 
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òrgans la competència per a la realització de totes les actuacions necessàries per al 
desenvolupament, implementació i execució del contingut d’aquesta ordenança. 

2. De la mateixa manera, s’establirà l’àrea o el servei 
administratiu responsable de les funcions derivades de l’acompliment de l’ordenança i de 
la normativa vigent. Aquesta serà la responsable de definir els objectius de 
desenvolupament, les activitats d’execució, l’elaboració d’instruccions, així com la 
coordinació amb les diferents àrees organitzaves en l’aplicació dels seus preceptes. 

 

Article 39. Comité Municipal de Transparència 

1. L’Ajuntament crearà un Comité Municipal de Transparència, 
que incorporarà la veu de la ciutadania a les polítiques de transparència i govern obert 
de l’Ajuntament de Gandia. 

2. El Comité Municipal de Transparència té la funció d’observar 
que l’Administració Municipal siga transparent i eficient, donant prioritat a les demandes 
de la ciutadania, i amb atribucions basades en l’observació, la vigilància i la recomanació 
de les directrius generals, programes i accions per a consolidar les polítiques de 
Transparència municipal i de Govern Obert. El Comité Municipal de Transparència, a 
l’efecte de realitzar les recomanacions per al compliment i desenvolupament d’aquesta 
ordenança i de la normativa de transparència, no estarà subordinat a cap autoritat, 
excepte del Ple de l’Ajuntament, i adoptarà les seues decisions amb plena 
independència. 

3. Les recomanacions i directrius emeses pel Comité de 
Transparència Municipal seran ateses per l’Alcaldia Presidència, que impulsarà la seua 
materialització dins del marc legislatiu vigent, d’acord amb la seua capacitat operativa i 
financera. La seua no-implementació estarà justificada suficientment i es publicarà al 
web de transparència, conjuntament amb les recomanacions i els programes proposats 
pel Comité de Transparència Municipal. 

4. Sota la Presidència de l’Alcaldia o òrgan en qui delegue, la 
seua composició serà d’un nombre imparell de membres, entre 9 i 15 persones. La seua 
composició, a més de la Presidència, serà la següent: entre el 33-50%, representants de 
la societat civil; entre el 20-33%, directius i tècnics municipals; i entre el 20-30%, experts 
i/o tècnics en transparència i govern obert. El Comité podrà convidar a les seues 
sessions persones de reconeguda solvència professional i/o acadèmica, en l’àmbit de 
Transparència i Govern Obert. 

5. Els membres titulars del Comité de Transparència Municipal 
seran proposats per l’Alcaldia de forma consensuada, amb les diferents forces polítiques 
amb representació municipal, després d’un procés obert de participació ciutadana per a 
presentar candidats. Aquest procés se seguirà públicament pel web municipal de 
Transparència, i totes les associacions veïnals degudament enregistrades hi podran 
participar. La prelació de candidats es determinarà d’acord amb el grau d’acceptació de 
cadascun en aquest procés participatiu cívic. La renovació dels membres del Comité 
s’efectuarà cada 6 anys.  
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6. El Ple de l’Ajuntament, prèvia consulta a la Junta de 
Portaveus, aprovarà el règim de sessions, les competències i funcions dels òrgans 
respectius, si és el cas, i les normes de funcionament del Comité de Transparència, 
sense perjudici de les normes d’autoorganització d’aquest òrgan administratiu.  

 

Article 40. Activitats de formació, sensibilització i difusió 

1. L’Ajuntament de Gandia realitzarà aquelles actuacions 
necessàries per a garantir l’adequada difusió i coneixement de les disposicions 
d’aquesta ordenança. Amb aquest efecte, dissenyarà accions de publicitat per mitjans 
electrònics i dels instruments de participació ciutadana que siguen oportuns.  

2. De la mateixa manera, s’articularan accions formatives 
específiques destinades al personal municipal, així com comunicació amb les entitats 
incloses en l’article 2. 

3. Per part de l’àrea o servei administratiu responsable del 
compliment d’aquesta ordenança i de la normativa vigent en matèria de transparència, 
efectuarà la publicació dels Compromisos en Transparència i Govern Obert de 
l’Ajuntament de Gandia, amb una planificació senzilla d’aquest i el grau d’acompliment 
assolit en el període que abasta els respectius plans programàtics municipals. Els plans i 
informes citats seran objecte de difusió en el Portal de Transparència i Govern Obert 
municipal. 

En el procés d’elaboració es recolliran les propostes del Comité Municipal de 
Transparència i d’altres realitzades mitjançant els canals existents de participació 
ciutadana i la resta de mecanismes de participació. 

 

 

Disposició addicional primera. No discriminació per raó de sexe 

En aquells casos en què aquesta ordenança utilitza substantius de gènere masculí per 
referir-se a persones, s'ha d'entendre que s'utilitzen de forma genèrica, amb independència 
del sexe de les persones esmentades, d'acord amb els criteris establerts per la Real 
Acadèmia Española, pel que fa al castellà, i a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), 
pel que es referix al valencià, i amb estricta igualtat a tots els efectes. 

 

Disposició addicional segona. Pla normatiu anual 

Sense perjudici de l’elaboració, si pertoca, d’una Ordenança Municipal, per tal d’acomplir el 
que disposa l’article 6.2 de la Llei 19/2013, de Transparència i Bon Govern, de 9 de 
desembre, els òrgans de govern local, conformement amb el que estableix l’article 132 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, faran públic, amb caràcter anual, el Pla Normatiu, el qual serà 
objecte d’aprovació i publicació al Portal de Transparència, tot això respectant els principis 
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de bona regulació i participació ciutadana, en els termes establerts per la legislació bàsica 
sobre procediment administratiu comú.  

Disposició transitòria. Mesures d’execució 

 Principalment, en el termini de 6 mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta ordenança, es durà a terme l’adequació de les estructures 
organitzatives per a la seua execució. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Gandia 
iniciarà el corresponent procés de redisseny intern i de revisió del reglament orgànic, així 
com les disposicions, circulars i instruccions internes que poden estar afectades, i dictarà 
les instruccions necessàries per a la seua adaptació. 

De la mateixa manera, es designarà l’àrea o el servei responsable de desplegament de 
l’ordenança, la Unitat responsable d’Informació Pública (UIP), amb l’assignació 
d’efectius i de les seues competències en la Relació de Llocs de Treball municipal; així 
com altres modificacions o adaptacions, en matèria de personal, necessàries per a 
l’execució de les disposicions de la present ordenança 

 L’aprovació corporativa de la creació del Comité Municipal 
de Transparència, el seu règim de sessions i normes de funcionament es realitzarà en 
aquest termini màxim de 6 mesos, i s’obrirà posteriorment el procés públic de 
transparència per a l’elecció cívica dels seus membres titulars, la constitució definitiva 
del qual es farà efectiva transcorreguts 3 mesos des de la seua creació formal. 

 Actualització del Portal de Dades Obertes. Els subjectes 
compresos en l'article 2.1 a) i b) hauran de remetre, a l'òrgan directiu competent en 
matèria de transparència, una proposta amb els conjunts de dades derivades de la seua 
gestió pública, susceptibles de ser incloses en el Portal de Dades Obertes, en el termini 
de 4 mesos des de la publicació d’aquesta ordenança. 

 Aprovació de l’Inventari Documental Municipal. 
L’Ajuntament de Gandia, sota la direcció tècnica de l’Arxiu Municipal Administratiu de 
Gandia, disposarà d’1 any per a confeccionar i presentar, al Portal de Transparència, 
l’Inventari Documental Municipal. Els òrgans i departaments municipals han de 
col·laborar en la confecció i el manteniment de l’inventari documental, on els diversos 
caps d’àrea o departament seran responsables del control i la gestió de la respectiva 
fitxa descriptiva de l’inventari dels diversos arxius d’oficina, amb revisió, de manera 
periòdica, en el primer trimestre de cada any natural.  

 Es faculta el titular de l'Àrea de Govern competent en matèria 
de transparència per a interpretar i resoldre totes les qüestions que sorgisquen de 
l'aplicació d’aquesta ordenança, i perquè dicte les resolucions complementàries 
necessàries per al desenvolupament i compliment d’aquesta. Així mateix, podrà dictar 
criteris interpretatius, tant per a la publicació d'informació al Portal de Govern Obert com 
per a la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació, així com per a la millor 
coordinació de tots els òrgans i unitats municipals en aquesta matèria. 

 

Disposició final. Entrada en vigor 
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La present ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que disposen els articles 65.2 i 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i una vegada 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de València. 

 


