
           
                      

  
 
Resolució CTBG 6/2017, de 3 d’abril de 2017 
 
Autoritzacions de compatibilitat per a activitats de funcionaris d’una 
administració pública concedides durant els últims 5 anys (accés al text de la resolució)  
 
Un antic empleat interí sol·licita informació relativa a les autoritzacions de 
compatibilitat per a activitats de funcionaris d’una administració concedides durant 
els últims 5 anys, fent constar les que es trobin vigents actualment. 
 
El CTBG argumenta que la lletra g) de l’art. 8.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) contempla com 
a subjecte obligat l’administració reclamada, i que per l’art. 2.1.d) de la mateixa llei s’ha 
de fer pública, com a mínim, a través d’algun dels mitjans previstos a l’art. 5.4, la 
informació relativa als actes de gestió administrativa amb repercussió 
econòmica o pressupostària, entre els que es troben “les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin els empleats 
públics”. 
 
En conseqüència, la informació relativa a la matèria de “resolucions de compatibilitat” 
constitueix una informació de caràcter econòmic o pressupostari de les previstes a l’art. 
8.1.g) LTAIBG que ha de ser publicada d’ofici per les entitats enumerades a l’art. 2.1.d) 
LTAIBG, el que no exclou que qualsevol persona pugui sol·licitar l’accés a aquesta 
informació, per la qual cosa es pot, en casos com aquest cas, remetre a l’adreça URL en 
què es trobi publicada, o lliurar còpia de la informació de què es tracti. 
 
Quant al límit de l’art. 15 LTAIBG sobre protecció de dades de caràcter personal i 
la seva eventual aplicació a la publicació i trasllat de les resolucions de compatibilitat a 
l’empara de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), la resolució recorda el criteri fixat en anteriors resolucions. 
Així, la LTAIBG indica expressament que allò que s’ha de publicar són les 
resolucions de compatibilitat. Independentment que es pugui extreure i publicar 
informació rellevant que hi continguin, de tal manera que resulti més útil i favorable a 
l’objectiu de transparència analitzar un llistat amb informació que obtenir documents, el 
que no és possible és sostraure de la informació a publicar dades essencials per 
al compliment de l’objectiu de la llei, que no és altre que conèixer la identitat 
dels funcionaris públics que compatibilitzen la seva activitat pública amb una 
altra de privada. 
 
La previsió efectuada a la LTAIBG en el sentit que s’han de publicar les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat, implica que es conegui la identitat del 
beneficiari de la dita autorització; i per això som davant un supòsit emparat per l’art. 
11 LOPD, que preveu que no és necessari el consentiment del titular de les 
dades per a la seva cessió quan estigui prevista en una norma de rang legal. En 
funció d’això, s’ha de concloure amb l’estimació de la reclamació plantejada perquè el 
seu objecte tracta sobre informació pública en poder d’un subjecte obligat per la LTAIBG. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/CTBG_Resoluciones/RT_6_2017.pdf

