
           

                                                                   
  

 
Resolució CTBG 425/2016, de 19 de desembre de 2016 

 

Comissions de servei d’un director general d’un ens públic (accés al text de la resolució)  

 

Un ens públic va ser objecte de petició d’informació, concretament “el nombre 

de viatges en comissió de servei, especificant origen i destí, data de començament i 

final, motiu i cost total per a les arques públiques desglossant l’import de les dietes 

abonades, de l’actual Director General de (…) des de la data del seu nomenament fins 

l’actualitat”. 

 

L’Administració va contestar la sol·licitud, enviant al peticionari una pàgina i un 

annex de catorze pàgines més amb el detall de la data de començament i final, motiu, 

origen i destí i cost total per a les arques públiques, desglossant l’import de les dietes 

abonades en cost del transport, dieta de pernoctació i dieta de manutenció. 

 

El reclamant va entendre que la informació proporcionada no s’ajustava a la 

seva petició i per això va presentar al CTBG una reclamació. Argumentava que 

s’haurien d’haver inclòs les comissions de servei de la DA 4a del Real Decreto 

462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, 

expressament excloses en la resposta. 

 

Resol el CTBG que en el cas de les indemnitzacions regulades en la referida DA 

4a, no es poden considerar comissions de servei amb dret a indemnització, 

objecte de la consulta, sinó que es tracta d’indemnitzacions que es perceben d’acord 

amb el dret que ostenta el titular del càrrec a causa de qüestions personals no 

relacionades estrictament amb les funcions que acompleix. 

 

Per tant, la sol·licitud s’ha atès correctament i procedeix a desestimar la reclamació. 

 

Es d’interès remarcar que la CTBG indica que no pot entrar a analitzar la pregunta sobre 

per què no és la Inspectora General qui respon a la sol·licitud o quina justificació o 

memòria poden emparar els viatges. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/CTBG_Resoluciones/RT_425_2016.pdf

