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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).

Havent observat errades en el text de la Llei esmentada, enviat al DOGC i publicat al núm. 6780, de
31.12.2014, se'n detalla la correcció oportuna:

A l’article 6, apartat 1,
On diu:
“d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de
fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental comparatiu
¿si se’n disposa¿ i incorporant-hi índexs o guies de consulta.”
Ha de dir:
“d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de
fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental corporatiu
–si se’n disposa– i incorporant-hi índexs o guies de consulta.”

A l'article 11, apartat 1,
On diu:
“a) El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució ¿de
manera que se'n pugui conèixer el grau d'execució amb caràcter trimestral¿ i de llur liquidació, i el compliment
dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
Ha de dir:
“a) El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució –de
manera que se'n pugui conèixer el grau d'execució amb caràcter trimestral– i de llur liquidació, i el compliment
dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”

A la Disposició addicional setena,
On diu:
“Setena. Obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions
El titular del departament competent en matèria de justícia ha de determinar per resolució, en el termini de sis
mesos, les obligacions de publicitat activa establertes per aquesta llei que les fundacions i les associacions ja
compleixen en virtut de llur legislació específica. Aquesta informació s’ha d’incorporar en el Portal de la
Transparència, i les fundacions i associacions només tenen l’obligació de fer constar que s’hi pot consultar.”
Ha de dir:
“Setena. Obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions
El titular del departament competent en matèria de justícia ha de determinar per resolució, en el termini de sis
mesos, les obligacions de transparència establertes per aquesta llei que les fundacions i les associacions ja
compleixen en virtut de llur legislació específica. Aquesta informació s’ha d’incorporar en el Portal de la
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Transparència, i les fundacions i associacions només tenen l’obligació de fer constar que s’hi pot consultar.”

(15.058.032)
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