
           
                      

  
 
Resolució GAIP de 10 de gener de 2017, reclamació 266/2016 
 
Remuneracions de càrrecs directius i executius d’una empresa municipal, en 
format reutilitzable (accés al text de la resolució)  
 
Se sol·licita còpia de les remuneracions d’una llista de càrrecs directius i executius d’una 
societat mercantil pública i en format reutilitzable. 
 
La GAIP resol que la informació relativa a les retribucions de càrrecs directius és 
pública, és especialment rellevant per controlar la disposició dels recursos 
públics i a més hauria de ser objecte de publicitat activa, de manera que ha de 
poder ser objecte del dret d’accés a la informació pública 
 
L’art. 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern disposa que les retribucions, indemnitzacions i 
dietes del personal directiu de les empreses públiques són dades que han de ser 
objecte de publicitat activa imperativament i, en conseqüència, amb més motiu 
poden ser objecte del dret d’accés a la informació pública. 
 
Igualment, la GAIP resol sobre si la sol·licitud, que abasta els 10 anys immediatament 
anteriors, entraria dintre del concepte “informació complexa”, supòsit en què no caldria 
donar la informació d’un lapse de temps com aquest. Conclou que, com que es demana 
informació retributiva d’un total de menys de 50 càrrecs directius a una 
empresa que gestiona una plantilla d’unes 8.000 persones, és inversemblant 
pensar que per als equips de gestió d’una plantilla d’aquestes dimensions pot 
resultar complex obtenir un nombre tant limitat de retribucions, que a més 
segurament han estat gestionades amb recursos informàtics durant tot el període 
sol·licitat. 
 
Així doncs, es declara el dret de la persona reclamant a obtenir la informació 
retributiva següent dels empleats de l’empresa pública que formen o han format part 
des de l’any 2007 de la Comissió executiva o del Consell de direcció d’aquesta empresa i 
que han estat llistats a l’antecedent 2 de la resolució: salari base anual, primes per 
objectius, millores o plusos voluntaris, plusos d’antiguitat o no competència i retribucions 
en espècie (assegurances de vida i mútues de salut, xecs restaurant i d’allotjament, 
dietes, transports, ajudes familiars, etc.). 
 
Igualment, la resolució requereix l’empresa per tal que lliuri a la persona 
reclamant la informació indicada en format reutilitzable (csv o excel) i dins del 
termini màxim de vint dies, tot informant-ne a la GAIP. 

http://cemical.diba.cat/transparenciafunciopublica/GAIP_Resolucions/GAIP_266_2016.pdf

