
           

                                                                   
  

 
Resolució GAIP 396/2017, de 4 de desembre 

 

Dietes i compensacions percebudes per un alcalde en períodes anteriors a 

l’entrada en vigor de la Llei de Transparència (accés al text de la resolució)  

 

Es va sol·licitar en format electrònic el detall de les dietes i compensacions per 

quilometratge d’un alcalde entre 2007 i 2010, en l’exercici del seu càrrec, on 

constés la data de l’acte o desplaçament i el motiu de pagament. 

 

L’ajuntament afectat va donar accés a la informació, però va manifestar que en cas de 

tenir un interès en el detall de despeses, posava les factures, tiquets i resta de 

justificants a disposició de l’interessat en format paper, per ser consultats a les oficines 

municipals. 

 

Anteriorment s’havia facilitat, en haver-se fet la mateixa petició uns mesos abans, còpia 

de les operacions anotades a les partides pressupostàries corresponents a dietes per 

aliments i per locomoció. L’entitat local manifestava que tot i proporcionar aquesta 

informació, entenia que no hi havia obligació de lliurar-la tenint en compte l’entrada en 

vigor de les lleis de transparència, tant l’estatal com l’autonòmica. 

 

La GAIP, sotmès l’assumpte a la seva consideració, estima íntegrament la sol·licitud, 

d’acord amb el següent: 

 

 La informació proporcionada no s’especifica amb quin detall va ser 

peticionada. 

 

 No es pot acceptar que la còpia de la informació en format digital requereixi d’una 

complexa elaboració si no hi ha una mínima explicació. 

 

 Atesa la definició que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern (LTAIPBG) fa del concepte “informació pública”, es 

pot lliurar d’anterior a la seva entrada en vigor, perquè les sol·licituds 

d’accés poden tenir per objecte informació generada o referida a un període 

de temps precisament previ a l’entrada en vigor. Una cosa és l’exercici del 

dret i l’altra l’objecte d’aquest dret. 

 

 No cal ser “persona interessada” per obtenir la informació. És el canvi més rellevant 

en matèria d’accés que incorpora la LTAIPBG. 

 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_396_2017.pdf

