
Resolució CTBG 553/2018, de 19 de març de 2019 

Informació sobre ingressos i retribucions de membres de corporacions locals i 

empleats públics (accés al text de la resolució)  

Un ciutadà va sol·licitar diversa informació referida als membres de les 

corporacions locals i als empleats públics d’un ajuntament. En obtenir només la 

informació parcial, va acudir al CTBG, que estima íntegrament la reclamació. 

En primer lloc, se sol·licitaven totes les declaracions sobre causes de possible 

incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos 

econòmics, totes les declaracions sobre béns i drets patrimonials, i totes les 

autoliquidacions de l’IRPF, impost sobre el patrimoni i si escau, de societats, 

corresponents a l’alcaldessa, regidors i qualsevol altre membre o empleat 

públic, respecte del mandat 2011-2015 (també 2015-2019 per a les autoliquidacions).  

Aquesta informació es refereix als membres de les corporacions locals i membres no 

electes de la Junta de Govern Local. El CTBG resol que es tracta de la informació de 

l’art. 75.7 LRBRL, de caràcter públic. En el mateix sentit, les lletres g) i h) de l’art. 

8.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno (LTAIPBG) ho estableixen com a matèria de publicitat activa. 

Respecte de les dades tributàries, l’ajuntament va manifestar que no les tenia, si bé 

l’esmentat art. 75.7 LRBRL sí les inclou en les declaracions de béns i activitats, i això 

significa que s’han de proporcionar. El CTBG recorda que el seu criteri interpretatiu 

CI/009/2015 estableix que en cap cas n’hi ha prou amb la remissió genèrica a portals, 

seus o pàgines web. Cal que es concreti la resposta en els termes que en aquell criteri 

s’especifiquen. 

En segon lloc, també van ser objecte de petició les retribucions de l’alcaldessa, 

regidors i qualsevol altre membre o empleat públic, en els mandats 2011-2015 i 

2015-2019. 

El CTBG cita el règim de retribucions dels representants locals (art. 75 i següents 

LRBRL) i conclou que s’han de proporcionar. És més, en interpretar l’art. 8.1.f) 

LTAIPBG, tot i que el dit article es refereix a alts càrrecs i màxims responsables, si 

s’adapten aquells conceptes a l’àmbit local no hi ha dubte que els membres de les 

corporacions locals (alcaldessa i regidors) s’inclouen entre els “màxims 

responsables” de l’entitat. 

Respecte dels empleats públics, el CTBG es remet al seu criteri interpretatiu 

CI/001/2015, en el qual s’afirma que a l’hora d’autoritzar l’accés s’haurà de realitzar 

una ponderació d’interessos. A grans trets, en el cas d’empleats en llocs 

d’especial confiança, alt nivell de jerarquia o que es proveeixin per lliure 

designació, prima l’interès públic sobre els drets a la intimitat i a la protecció de 

dades de caràcter personal. En aquell Criteri es diferencien els casos de personal 

eventual, directiu i no directiu de lliure designació, en els què preval l’interès públic, de la 

resta de supòsits, en què no ha de predominar. Així mateix, si s’ha de proporcionar 

informació retributiva, s’ha de fer en còmput anual sense desglossament de conceptes 

retributius ni deduccions. 

Finalment i en relació amb els models de declaracions d’activitats i béns, malgrat 

l’ajuntament ha manifestat que són genèrics, no per això deixen de ser informació 

pública que cal facilitar. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/CTBG_Resoluciones/RT_553_2018.pdf

