
Prova tipus test activitat formativa de transparència i protecció de dades (curs on 

line abril 2020 Diputació de Lleida).  

1. Qualsev mits o les restriccions a la informació s’apliqur a una administració pública: 

a) Únicament la informació que s’ha publicat al Portal de la Transparència. 
b) La informació publicada al Portal de la Transparència i també la que no està 
publicada, sens perjudici dels possibles límits. 
c) Tota la informació no publicada al Portal de la Transparència, sense cap limitació. 
d) Només la informació elaborada per l’administració pública a la que es dirigeix la 
sol·licitud d’accés.  
 
2. Entre els aspectes positius que més es destaquen de la transparència, s’hi 
inclou: 
a) Que dissuadeix la col·laboració i la participació de la ciutadania, la qual cosa 
augmenta l’eficàcia de les administracions. 
b) Que comportarà l’eliminació total de la corrupció. 
c) Que fomenta la col·laboració de la ciutadania i la seva participació informada. 
d) Que permet a qualsevol persona accedir directament a la informació que consta als 
arxius dels partits polítics, encara que siguin entitats privades. 

 

3. La norma bàsica i fonamental que regula el dret a la protecció de dades a 

Catalunya és: 

a) El Reglament general de protecció de dades (RGPD), d’obligat compliment des del 

maig de 2018. 

b) La Llei catalana 32/2010, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

c) La Llei orgànica 5/1992, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter 

personal (LORTAD). 

d) La Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 

que preval sobre el RGPD perquè és posterior (aprovada i publicada el desembre de 

2018). 

 

4. El Portal de la Transparència ha de contenir la informació sobre: 

a) Retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes per tots els empleats públics.  

b) Retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels alts càrrecs. 

c) Retribucions total dels alts càrrecs, però anonimitzada.  

d) Retribucions del personal de les empreses concessionàries. 

 

5. En relació amb la informació sobre subvencions atorgades, cal publicar: 

a) La identitat del beneficiari, tant si és una persona física com jurídica. 

b) La identitat del beneficiari, només si és una persona jurídica. 

c) La identitat del beneficiari, només si és una persona jurídica pública. 

d) La identitat del beneficiari, també si la subvenció s’atorga per raons de vulnerabilitat 

social, ja que preval la transparència per sobre de tot.  

 

6. Si l’Administració té un document extens en català i algú el demana traduït al 

castellà sobre la base del dret d’accés a la informació pública de la legislació de 

transparència: 

a) Cal lliurar-li el document en castellà. 

b) Cal lliurar-li el document en castellà només si la persona sol·licitant acredita que no 

té coneixements del català. 



c) Cal lliurar-li el document en castellà però exigir-li que assumeixi el cost de la traducció. 

d) És procedent inadmetre la sol·licitud d’accés. 

 

7. La restricció de l’accés a un document que conté dades de la intimitat d’una 

tercera persona, queda sense efecte: 

a) Als 30 anys de la producció del document.  

b) Als 50 anys de la producció del document. 

c) Als 25 anys de la mort de la persona afectada i, si es desconeix la data de la mort, als 

50 anys del document. 

d) Als 25 anys de la mort de la persona afectada o als 50 anys del document, el que es 

produeixi abans. 

 

8. Si es demana accés a informació que conté dades personals de terceres 

persones, juga en favor de l’accés: 

a) Que la informació pugui afectar la seguretat de terceres persones. 

b) Que la informació contingui dades de menors d’edat.  

c) Que la persona sol·licitant justifiqui la petició en el fet que necessita la informació per 

exercir un dret.  

d) Que la persona sol·licitant ja hagi exercit anteriorment el dret d’accés. 

 

9. Els límits o les restriccions a la informació s’apliquen: 

a) Tant a la publicitat activa com al dret d’accés. 

b) Només a la publicitat activa. 

c) Només al dret d’accés.  

d) Al dret d’accés només s’apliquen els límits de la protecció de dades personals, mentre 

que a la publicitat activa s’apliquen també altres límits. 

 

10. Si qui demana informació és un càrrec electe de l’Administració que rep la 

sol·licitud d’accés: 

a) Es tramita i es resol segons el que estableix la Llei de transparència, perquè no hi ha 

una regulació específica. 

b) Es tramita i es resol segons el que estableix la Llei de transparència, però no cal que 

se'n motivi la sol·licitud. 

c) Si es refereix a un procediment en curs, es tramita i resol segons el previst a la 

legislació de procediment administratiu, encara que el càrrec electe no ostenti la condició 

d’interessat. 

d) Es tramita i es resol segons el que estableix la seva regulació específica, que 

desenvolupa un dret d’accés que en aquest cas és fonamental. 

 


