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Resum  

 

En els darrers anys i a conseqüència de la profunda crisi de confiança política, institucional i 

econòmica, la transparència s’ha definit com un instrument per lluitar contra la corrupció i la 

desafecció de la ciutadania cap a les institucions publiques, i en aquest sentit la legislació bàsica 

sobre la transparència estableix un ampli catàleg d’informacions que han de ser objecte de 

publicació activa als webs o portals de transparència de les administracions públiques, i així com el 

dret dels ciutadans d’accedir a la informació pública. 

 

L’estudi analitza si les comunitats autònomes han ampliat i reforçat aquest mandat en el seu 

desenvolupament normatiu, i en concret en l’anàlisi sobre la publicitat activa de la informació i les 

agendes dels alts càrrecs i directius públics amb l’objecte de determinar si són el suficientment 

precises per fer efectiva la transparència institucional del sector públic, i si la informació publicada 

en els portals de transparència és realment efectiva com un element de rendició de comptes. 

 

Paraules clau: transparència, publicitat activa, alts càrrecs, agenda, portal de transparència 

 

 

 

 

Resumen 

 

En los últimos años y a consecuencia de la profunda crisis de confianza política, institucional y 

económica, la transparencia se ha definido como un instrumento para luchar contra la corrupción y 

la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones publicas, y en este sentido la legislación 

básica sobre la transparencia establece un amplio catálogo de informaciones que tienen que ser 

objeto de publicación activa en las webs o portales de transparencia de las administraciones 

públicas, y así como el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública. 

 

El estudio analiza si las comunidades autónomas han ampliado y reforzado este mandato en su 

desarrollo normativo, y en concreto en el análisis sobre la publicidad activa de la información y las 

agendas de los altos cargos y directivos públicos con el objeto de determinar si son lo 

suficientemente precisas para hacer efectiva la transparencia institucional del sector público, y si la 

información publicada en los portales de transparencia es realmente efectiva como un elemento de 

rendición de cuentas. 

 

 

Palabras clave: transparencia, publicidad activa, altos cargos, agenda, portal de transparencia 
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Abstract 

 

In recent years, and as a result of the deep crisis of political, institutional and economic confidence, 

transparency has been defined as an instrument to combat corruption and disaffection of citizenship 

towards public institutions, and in this sense, the basic legislation on transparency establishes a 

wide catalogue of information that must be actively published on public administrations websites or 

portals of transparency, and the right of citizens to access public information. 

 

The study examines whether the autonomous communities have expanded and strengthened this 

mandate in their regulatory development, and in particular in the analysis of the active advertising of 

information and the officials agendas of high ranks and managers with the aim of determining 

whether they are sufficiently accurate to make the institutional transparency of the public sector 

effective, and whether the information published in the transparency portals is truly effective as an 

element of accountability. 

 

Keywords: transparency, active advertising, high ranks, agenda, transparency portal 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Les normes de transparència i del dret d'accés a la informació pública a Espanya han estat molt 

laxes en el temps, a causa de l’absència d'una definició clara de l'Estat en aquesta matèria, per la 

qual cosa qualcuns legisladors autonòmics varen fer una regulació no massa exhaustiva mitjançant 

normes sectorials i altres van dilatar excessivament l'aprovació d'aquestes iniciatives, per tal d’evitar 

qualsevol eventual inconstitucionalitat.  

 

Els nostres socis europeus ja comptaven amb institucions més fortes i amb un alt nivell en matèria 

de transparència i bon govern, que afavorien el creixement econòmic i social en fer partícip a la 

societat en la fiscalització de l'activitat pública i per tant en la millora del nivell de democràcia. 

 

Per tant, sorgeix la necessitat de regular-les, sobre la base de la nova actualitat que ens toca viure 

i a les exigències socials i polítiques del moment. Cal no oblidar que Espanya estava sotmesa a una 

profunda crisi de confiança política, institucional i econòmica. 

 

En aquest sentit s'aprova la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, d'ara endavant Llei de transparència estatal, establint-se al mateix nivell de la 

resta de democràcies consolidades, ja que incrementa la transparència en l'activitat pública 

mitjançant la publicitat activa i estableix les obligacions de bon govern que han de complir els 

responsables públics. 

 

Aquesta llei provocarà un punt d’inflexió molt significatiu en la tradició administrativa espanyola, així 

com la promulgació de les noves lleis de transparència autonòmiques, en base a les seves 

peculiaritats d’organització pròpies i a les especialitats dels procediments que li són aplicables,  al 

desenvolupament dels portals de transparència per donar resposta al dret d’accés a la informació 

pública i a la publicitat activa a través d’un únic punt d’accés. 

 

La llei de transparència estatal estableix un ampli catàleg d’informació que ha de ser objecte de 

publicació, i l’objectiu d’aquest treball és realitzar una aproximació del desenvolupament normatiu 

per part de totes les comunitats autònomes d’Espanya, en relació a la informació que es publica en 

els portals de transparència dels alts càrrecs i directius públics, així com el contingut de la Agenda 

Oficial per tal d’esbrinar si aquesta informació ha estat ampliada amb informació addicional i si 

realment l’accés es realitza d’una manera clara, accessible, en formats reutilitzables i per tant, com 

instrument per al control de la gestió dels recursos públics, la prevenció dels conflictes de interessos 

i de la lluita contra la corrupció. 
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

La llei de transparència estatal estableix un contingut bàsic limitat sobre l’obligació de la publicitat 

activa de les activitats dels alts càrrecs, i la pregunta a la qual es pretén donar resposta amb aquest 

treball de recerca és determinar fins a quin punt les comunitats autònomes han ampliat i reforçat 

normativament aquest tipus d’informació publicada en els portals de transparència. 

 

2.1 Hipòtesis 

 

El grau de desenvolupament de la normativa autonòmica respecte de la legislació bàsica estatal 

determinarà el nivell de transparència de la comunitat autònoma respecte d’aquesta matèria. 

Aquesta desigual regulació suposarà que en un mateix territori, els ciutadans puguin accedir a una 

informació diferent segons l’administració de la qual es tracti, amb la conseqüent inseguretat 

jurídica. 

 

2.2 Subhipòtesis. 

 

Els Portals de Transparència de cada comunitat autònoma reflecteixen el nivell de la publicació 

activa assolit, en relació a la quantitat i a la informació detallada sobre les agendes dels alts càrrecs 

i directius públics. 

 

3. MARC TEÒRIC 

Com a element inicial d’aquest marc teòric, és necessari definir el concepte de Govern Obert, atès 
que pot variar segons les prioritats dels països, segons els actors implicats i els diferents 
responsables de les polítiques públiques influenciats per factors polítics, socials i culturals. 

3.1  Govern Obert 

 

A partir de la primera formulació original de Govern Obert (open goverment) de Parks (1957), que 
recomanava facilitar l’accés a les dades que estaven en poder de les administracions públiques, 
s’ha anat configurant l’objectiu “d’obrir les finestres” del sector públic (Chapman y Hunt, 1987) 
deixant que “la llum del sol actuï com desinfectant” (Cordis y Warren, 2014).  

Aquestes metàfores, suposen explicitar els actors que han intervingut, tant públics com a privats, 
mostrar quan i com han intervingut, subministrar les dades, les raons, els arguments que condueixen 
a l’adopció de les polítiques i les decisions. 

Aquest enfocament de la nova gestió pública cobra força amb el terme “reinvenció del govern” difós 
per Osborne i Gaebler (1992), i que va ser presa en consideració a l’Administració Clinton-Gore per 
reformar el funcionament del Govern Federal amb l’objectiu de crear un govern que funcioni millor i 
costi menys. 

El concepte de Govern Obert es fonamenta en la comunicació constant amb els ciutadans amb la 
finalitat d’escoltar el que ells diuen i sol·liciten, i per tant pren les decis ions basades en les seves 
necessitats i preferències, que facilita la col·laboració dels ciutadans i funcionaris en el 
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desenvolupament dels serveis que presta i que comunica tot el que decideix i ho fa de manera 
oberta i transparenta (Calderón y Lorenzo, 2010). 

Una de les definicions més importants de Govern Obert, la trobem en el Memoràndum sobre 
transparència i Govern Obert que el president dels Estats Units, Barack Obama va promulgar el 21 
de gener del 2009: “La meva administració està compromesa amb la creació d’un nivell sense 
precedents d’obertura del govern. Treballarem junts per assegurar la confiança pública i establir un 
sistema de transparència, participació pública i col·laboració. L’obertura enfortirà la nostra 
democràcia i promourà l’eficiència i l’eficàcia del govern”. 

Aquesta declaració va donar el tret de sortida a la implantació a escala mundial, i juntament amb 
l’impuls del naixement de la web 2.0 va permetre la massiva posada en escena del govern obert 
(Cotino, 2013; Criado, 2013) amb uns costos assumibles pels estats, i podem constatar que els 
països reconeixen cada vegada més el paper de les reformes de govern obert, i prioritzen els valors 
vinculats a la democràcia, com la transparència, la participació i la rendició de comptes. 

En aquest context, durant una reunió de l’Assemblea General de l’ONU (2011) els caps d’Estat dels 
vuit països fundadors van crear formalment l’Aliança pel Govern Obert (Open Government 
Partnership - OGP), com una iniciativa internacional voluntària que promou l’es tabliment de 
compromisos dels governs amb els seus ciutadans per a promoure la transparència, empoderar als 
ciutadans, combatre la corrupció i utilitzar les noves tecnologies amb la finalitat de millorar la 
governança democràtica. Des d’aleshores, 78 països s’han adherit a aquesta organització 
internacional i han aprovat plans d’acció per introduir reformes orientades al govern obert 

Espanya va formar part de l’OGP (2012) i va abordar el I Pla d’Acció en Transparència i Bon Govern 
(dels quatre existents fins ara), en el primer govern d’en Mariano Rajoy i va suposar una fita 
important amb l’aprovació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (a partir d’ara llei de transparència estatal), ja que era uns dels tretze 
compromisos d’aquest Pla. 

En el segon Pla  (2014-16) es va impulsar l’obertura del Portal de Transparència de l’Administració 
General de l’Estat (AGE) i de la base de Dates Nacional de Subvencions, entre altres. 

En el tercer Pla (2017-19), es va empoderar més a la ciutadania en temes de obertura i de 
governança participativa, mitjançant activitats de sensibilització adreçades a la ciutadania i formació 
als empleats públics. Es va crear el Fòrum participatiu de Govern Obert com un espai de diàleg 
permanent i de col·laboració entre les administracions públiques i la societat civil, així com la 
Comissió Sectorial del Govern Obert. També s’ha posat en marxa la iniciativa d’elaboració del 
projecte de Reglament de desplegament de la Llei de Transparència, el qual es troba des del 27 de 
setembre de 2019 pendent del dictamen del Consell d’Estat. 

Actualment i el més ambiciós, el IV Pla de Govern Obert 2020-2024 es va aprovar el 29 d'octubre 
de 2020 i recull 10 compromisos que assumeixen les administracions públiques per a reforçar la 
transparència i la rendició de comptes, millorar la participació, establir sistemes d'integritat pública, 
i formar i sensibilitzar a la ciutadania i al personal empleat públic en matèria de Govern Obert, amb 
l'objectiu de contribuir a una societat més justa, pacífica i inclusiva. 

El Govern Obert és una cultura de governança que promou els principis de transparència, integritat, 
rendició de comptes i participació de les parts interessades en suport de la democràcia i el 
creixement inclusiu (definició recollida en la Recomanació del Consell de l'OCDE sobre Govern 
Obert de 14/12/2017). 
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D’aquesta definició s’extreuen tot una sèrie conceptes que desenvoluparem a continuació i que 
només seran efectives si compten amb el suport d’un entorn favorable de recursos financers i 
humans, juntament amb una utilització de les eines de govern digital i d’innovació del sector públic, 
i el seu èxit dependrà d’un marc legal i normatiu que estableixi les regles dels drets i obligacions 
dels actors implicats i sobretot del rol actiu de lideratge del Govern per oferir una coordinació 
efectiva. 

3.2 Cultura de governança 

 

Tradicionalment, la gestió pública ha estat enfocada en la recerca de l’eficiència i eficàcia dels ens 
que conformen el sector públic, sota una forma d'organització jerarquitzada del treball molt 
burocratitzada, impersonal, preocupada per la imparcialitat i l'aplicació objectiva de la llei. La 
prestació dels serveis públics es realitzen d'acord amb les decisions del polític electe en aquest 
moment, algunes vegades discrecionals (model burocràtic de Weber). 

L'apoderament del ciutadà no es pot aconseguir partint d'una única solució promoguda per les 
administracions públiques, sinó que ha d'articular-se mitjançant diferents estratègies, configuracions 
i tàctiques en les quals la ciutadania jugui un paper decisori. 

Davant aquest paradigma apareixen nous enfocaments de la gestió pública i que pretenen prendre 
distància de la racionalitat burocràtica (Guerrero, 1999), com una filosofia administrativa que 
implicarà la redefinició dels rols dels actors (l'Estat, la seva organització i la relació amb el sector 
privat) per a aprofundir en l'enfocament de la governança per a entendre millor les transformacions 
de l'acció pública. 

Tal com diu Rhodes (1997): “la governança s'utilitza ara amb freqüència per a indicar un nou procés 
de governació expressat per mitjà de xarxes internacionals i en bona part organitzades, les quals 
es caracteritzen per la interdependència, l’intercanvi de recursos i una significativa autonomia 
envers l’Estat”. 

Es caracteritza per la interacció entre una pluralitat d’actors envers un únic actor, sigui polític, 
econòmic, social o cultural i la capacitat d’englobar totes les institucions i relacions implicades en 
els processos del govern. L’essència del concepte radica en les relacions horitzontals, la recerca de 
l’equilibri entre el poder públic, la societat civil i la participació en el govern. 

Per tant, els principis de bona governança hauran de garantir: Que estiguin tots els actors que han 

d’estar i cadascun d’ells assumint el rol que li correspon; que els actors tinguin les condicions 

necessàries i suficients per poder prendre les decisions que els corresponguin i que es puguin 

prendre decisions (Cerrillo i Martínez, 2015). 

 

Partint de tot l’exposat, no resulta estrany que el Llibre Blanc sobre la governança de la Comissió 

Europea (2001) adoptés la idea que les xarxes s’adapten millor que els models jeràrquics i per tant, 

s’han de basar en els principis de:  

 

 Obertura i transparència de les institucions. 

 La implicació de la societat civil en la presa de decisions. 

 La formulació de polítiques coherents i ben gestionades dins un marc normatiu estable. 

 El respecte als principis de proporcionalitat i subsidiarietat. 

 La garantia que cada institució assumeix la seva responsabilitat. 
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 La contribució al debat sobre la governança mundial a fi de millorar el funcionament de les 

institucions internacionals. 

 

3.3 Transparència 

 

La noció de la transparència està lluny de ser clara, pel fet que al llarg dels últims temps la literatura 

ha aportat tantes definicions de transparència com intents hi han hagut per a definir-la (Cerrillo i 

Martínez, 2012). En efecte, el concepte de transparència mostra una gran complexitat per la 

diversitat de les seves manifestacions i per la dificultat d'obtenir una magnitud que la representi 

(Bellod-Redondo,2008). 

 

La transparència és una part integral dels intents de reformar la governança del sector públic , i 

adquireix més sentit i protagonisme en els contextos actuals de crisi econòmica, política i de valors, 

estant sobretot motivada per la necessitat de reduir la corrupció i l'abús de poder en temps 

d'austeritat (Ramos Carvajal, 2013). 

 

En aquest entorn, la corrupció a Espanya ha incidit molt especialment en els càrrecs polítics en tots 

els àmbits, en l’àmbit de la contractació pública, el finançament irregular dels partits polítics, l’abús 

de la posició de poder que s’ocupa per obtenir beneficis i la sensació d’impunitat dels implicats, les 

portes giratoris per passar al sector privat, i un llarg etcètera que ha generat un malestar general en 

la societat, tal com demostren les diferents enquestes del CIS o els indicadors de percepció de 

transparència internacional (Elisenda Malaret, 2017).  

 

Segons l’enquesta especial del Eurobarometro 502 (2020) sobre la corrupció a Espanya deixa ben 

clar la desconfiança sobre els polítics és molt superior entre els espanyols que en la resta dels 

ciutadans de la Unió Europea. El 94% dels consultats va afirmar que la corrupció està molt estesa 

(mitjana de la UE: 71%), i el 58% va assenyalar veure's afectat personalment per la corrupció en la 

seva vida quotidiana (mitjana de la UE: 26%). 

 

Dins l’àmbit internacional, l’índex de percepció de la corrupció (IPC) de Transparency Internacional 

és el principal indicador global de la corrupció en el sector públic que utilitza una escala de zero 

(corrupció elevada) a cent (sense corrupció). Espanya en l’IPC 2020 ha obtingut una puntuació de 

62/100, i davalla de la posició del rànquing mundial del 32 a la 30 d’un total de 180 països analitzat 

per aquesta organització, la qual cosa evidencia que la corrupció és un problema greu, i per reduir 

aquest grau hauran d’adoptar-se’n compromisos reals i mesures efectives de prevenció i lluita, així 

com implementar procediments i controls de rendició de comptes. 

 

Tots aquests problemes han fet palesa les mancances de legitimitat dels models de govern i 

administració pública, i per tant cal millorar la qualitat del govern, la qualitat de les institucions en 

general i establir unes regles clares i efectives de transparència que imposin pautes i obligacions 

especialment a les instàncies governamentals, així com assegurar la rendició de comptes. 

 

El concepte de transparència és una qualitat que permet que una cosa sigui visible, comprensible i 

se’n puguin conèixer i analitzar tots els detalls. Aplicat a la governança democràtica, la transparència 

constitueix la base del govern obert i és un dels principis fonamentals de l’actuació dels poders 
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públics, la qual cosa implica posar a l’abast de la ciutadania la informació suficient sobre l’actuació 

dels poders públics per participar de manera activa en la presa de decisions i que aquesta pugui ser 

sotmesa al seu escrutini.  

 

Diferents estudis han conclòs que a majors nivells d’informació suposen una disminució dels nivells 

de corrupció (Rose-Ackerman, 2004, 316-322), però no es pot desconèixer la limitació de l'eficàcia 

de la transparència administrativa com a instrument per a lluitar contra la corrupció, en la mesura 

en què en nombroses ocasions el seu impuls és a càrrec de les mateixes institucions o dels 

responsables que participen en aquestes activitats (Cerrillo i Martínez, 2012b, 308). 

 

Per tant, la transparència és el millor indicador de la qualitat democràtica dels governs i esdevé 

imprescindible per afavorir l’enfortiment del sistema democràtic i, per tant ajuda a millorar la 

confiança de la ciutadania en els poders públics. 

 

Segons la plataforma internacional Dyntra (Dinamic Transparency Index) que treballa en la mesura 

i gestió del govern obert en les organitzacions ha avaluat la informació pública dels Governs i 

administracions públiques espanyoles mitjançant 199 indicadors, hi ha determinat quines són les 

comunitats autònomes més transparents. 

 

Font: Dyntra [consulta realitzada el 21/05/2021] 

 

 

http://www.dyntra.org/
https://www.dyntra.org/indices/comunidades-autonomas/
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3.4 Accés a la informació pública 

 

Tradicionalment l’accés a la informació pública es basava en el model de publicitat oficial a través 

dels Butlletins Oficials i Diaris de Sessions; la publicitat institucional que consistia en descripcions 

superficials sobre els òrgans i institucions governamentals; la publicitat comercial dintre de l’activitat 

econòmica-empresarial i que sovint s’utilitzava com a difusió sobre la implantació de serveis públics 

(campanyes de trànsit, de sanitat, de turisme, etc.) utilitzada subtilment pels governants com una 

arma propagandista i els drets establerts a la Constitució, tal com el dret de petició, el dret d’accés 

a arxius i registres administratius i la participació ciutadana a través de les iniciatives legislatives 

populars (Fernández Luque, 2017) . 

 

En un món globalitzat el dret a l’accés a la informació pública s’ha conformat internacionalment com 

un dret fonamental, i està lligada des de la perspectiva democràtica als països més desenvolupats 

del món, encara que no s’hagi consolidat com a tal en Europa i especialment a Espanya. 

 

L’objecte del dret d’accés a la informació amb la llei de transparència és molt més ampli que abans, 

com diu el preàmbul de la llei de transparència té un triple abast: incrementa i reforça la 

transparència en l'activitat pública –que s'articula a través d'obligacions de publicitat activa per a 

totes les Administracions i entitats públiques–, reconeix i garanteix l'accés a la informació –regulat 

com un dret d'ampli àmbit subjectiu i objectiu– i estableix les obligacions de bon govern que han de 

complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu 

incompliment –el que es converteix en una exigència de responsabilitat per a tots els que 

desenvolupen activitats de rellevància pública- 

 

El dret d’accés a la informació pública s’entén per una banda, com l’obligació d’atendre les 

sol·licituds d’informació que facin els ciutadans sense haver de motivar-les, i per altra banda, 

mitjançant la publicació dels documents públics originals o còpies dels documents que estiguin en 

possessió de l’Administració o bé que hagin sigut elaborats  o adquirits en l’exercici de les seves 

funcions públiques, en els termes i les condicions regulades en la mateixa llei. Aquest és un tipus 

de transparència passiva o reactiva. 

 

En qualsevol cas, aquest accés té òbviament les seves limitacions, tant per raons vinculades a la 

protecció dels drets fonamentals (i molt assenyaladament la garantia de la intimitat i la protecció de 

dades personals), com a la necessària defensa de béns i valors constitucionals com l’eficàcia del 

procés de presa de decisions (Fernández Salmerón, 2005). 

 

3.5  Informació pública 

 

La llei de transparència defineix informació pública com “els continguts o documents, qualsevol que  

sigui el seu format o suport, que obrin en poder d’algun dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació 

d’aquest títol i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions”. 

 

Ho integren no sols documents, sinó continguts, en versió paper, electrònica, enregistraments 

sonors, visuals, o audiovisuals, qualsevol que sigui el seu suport sempre que es refereixi o afecti 
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polítiques, decisions o accions públiques que depenguin de l'àmbit material d'actuació de la 

institució. 

 

La llei de transparència recull el que disposa el Conveni núm. 205 del Consell d’Europa sobre l’accés 

als Documents Públics (2009), i amplia el concepte de document públic a tota la informació 

registrada (arxivada) de qualsevol forma, elaborada (generada pels subjectes obligats) o rebuda 

(aportada pels interessats als procediments), i en possessió de les autoritats. 

 

En el concepte legal d'informació pública no existeix cap referència a la data de producció de la 

informació. En aquest sentit, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de 

Catalunya (GAIP), en la seva resolució d'11 de febrer de 2016 dictada arran de la reclamació núm. 

4/2016, considera que és indiferent la data en la qual s'ha produït o adquirit la informació. 

 

Aquest dret ha de recaure, així mateix, sobre informació existent en el moment en què s'exercita i, 

per tant, no pot sol·licitar-se informació que pugui generar-se en el futur, o que estigui en procés 

d'elaboració. L’Administració queda obligada a prestar assessorament al sol·licitant perquè pugui 

concretar la seva sol·licitud quan sigui imprecisa. 

 

 

3.6 Publicitat activa 

 

La publicitat activa es refereix als mecanismes a través dels quals les administracions públiques 

difonen de manera proactiva la informació pública que obre al seu abast i que tenen relació amb les 

actuacions i les decisions que prenen. La difusió d’aquesta informació s’ha d’aplicar de manera 

estricta pel fet que es veu afectada pels límits de la llei de protecció de dades.  

 

La legislació estatal regula un àmbit subjectiu bastant ampli i preveu el tipus d’informació que ha de 

ser objecte de publicació amb relació a cada subjecte. Ara bé, s’ha d’entendre que no és una 

clàusula tancada sinó que marca una directriu que dins l’àmbit d’aplicació autonòmic hauria de 

desenvolupar-se en aquelles matèries que siguin rellevants pel coneixement públic. 

 

L'obligació consisteix en la publicació proactiva, per pròpia iniciativa, de manera periòdica i 

actualitzada, i en un format accessible, interoperable i reutilitzable, a través de portals web 

específics de transparència de les administracions públiques obligades de determinades 

informacions que tenen a veure amb l'activitat de les administracions públiques, i que s'estructura 

en els apartats temàtics relatius a la informació institucional, organitzativa i de planificació, de 

rellevància jurídica i de naturalesa econòmica, pressupostària i estadística.  

 

Aquest darrer punt serà estudi d’aquest treball, en referència si les comunitats autònomes han 

ampliat i reforçat dins el seu àmbit competencial les obligacions de la publicitat activa, referits a 

l’agenda dels càrrecs i directius públics, i si n’és el cas, a la informació publicada en els portals de 

transparència com ara les declaracions de béns i activitats o els regals que reben. 

 

Tenir una ciutadania responsable i participativa és fonamental pel diàleg social i, està íntimament 

relacionada amb la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació de la gestió 
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pública. Cada vegada més, requereixen tenir accés a la informació i del dret d’estar informats sobre 

l’actuació de la seva Administració i, com es prenen les decisions que els afecten i com s’utilitzen 

els fons públics.  

 

Finalment i, a conseqüència dels punts anteriors la transparència és un mecanisme a través del 

qual es manifesta el principi de rendició de comptes de la seva actuació i per tant un instrument de 

control i d’avaluació. 

 

3.7  Portal de transparència 

 

L’eina de publicació utilitzada per donar compliment a les obligacions de la publicitat activa és el 

Portal de Transparència, el qual es troba ubicat dins les pàgines webs dels governs i que centralitza 

tota la informació, facilitant així la consulta. 

 

La llei bàsica estatal estableix els requisits del mateix contingut d’aquesta informació i han de complir 

amb les següents condicions:  

 

 Ha de ser periòdica i actualitzada. 

 D'una manera clara, estructurada i comprensible per als interessats. 

 Afavorint la seva comprensió per persones amb discapacitat. 

 Conforme al principi d'accessibilitat universal i disseny per a tots. 

 En formats reutilitzables. 

 D'accés fàcil i gratuït. 

 

Amb relació al contingut de la informació de les dades que es publiquen en el Portal de 

Transparència, cada govern autonòmic determinarà amb les seves lleis de desplegament si van 

més enllà de l’exigit per la llei estatal. 

 

En data 2 d’abril de 2021 va entrar en vigor el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic 

per mitjans electrònics amb els objectius de millorar l’eficiència administrativa, incrementar la 

transparència i participació, garantir serveis digitals fàcilment utilitzables i millorar la seguretat 

jurídica. El títol I regula els portals d’internet, el punt d’accés general electrònic i les seus 

electròniques. 

 

Els portals de transparència s’han estès en els àmbits autonòmics i locals, ja que és l’element que 

ens serveix de model de rendició de comptes, i el seu ús dependrà de factors externs - com l’interès 

de la ciutadania per la informació pública i l’estabilitat política -, i de factors interns – la creació d’un 

producte entorn de la transparència i la seva promoció activa de comunicació-. (Jiménez Meroño, 

2017) 

 

Parlament Autonòmic Portal de Transparència 

Andalusia Transparència Andalucía 

Aragó Transparència Aragón 

Astúries Transparència Astúrias  

Canàries Transparència Canarias  

https://www.juntadeandalucia.es/transparencia.html
https://transparencia.aragon.es/
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.106b47ba9093bc443e2d6f77ec12b2a0/?vgnextoid=1b7b7cd61f918510VgnVCM100000ce212b0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/
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Parlament Autonòmic Portal de Transparència 

Cantabria Transparència Cantabria 

Castella - La Manxa Transparència de Castilla-La Mancha 

Castella i Lleó Transparència Castilla y León 

Catalunya Transparència Catalunya 

Ceuta Transparència Ceuta 

Extremadura Transparència Extremadura 

Galicia Transparència Galicia 

Illes Balears Transparència Illes Balears  

La Rioja Transparència La Rioja 

Madrid Transparència Madrid 

Melilla Transparència Melilla 

Murcia Transparència Murcia 

Navarra Transparència Navarra 

País Basc Transparència Gobierno Vasco 

Valencia Transparència Generalitat Valenciana 

Font: Elaboració pròpia 

 

Amb relació a l’estudi que es duu a terme observam l’interès de la ciutadania sobre la informació 

relativa als alts càrrecs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Font: Butlletí Estadístic del Portal de Transparència de l’AGE [Consulta febrer 2021]  

3.8  Consell de Transparència 

 

Actualment està adscrit al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i la institució compta amb 

un pressupost de 2.38 milions d’euros. Està presidit pel Sr. José Luis Rodríguez Álvarez, anomenat 

el 20 d’octubre de 2020 per un mandat de cinc anys no renovables. 

És  un organisme públic independent encarregat de promoure la transparència de l'activitat pública, 

vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l'exercici del dret d'accés a la 

informació pública i garantir l'observança de les disposicions de bon govern.  

http://transparencia.cantabria.es/
http://transparencia.castillalamancha.es/
http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100/1284485010134/_/_/_
http://governobert.gencat.cat/es/transparencia/index.html
https://ceuta.transparencialocal.gob.es/
http://gobiernoabierto.gobex.es/
http://transparencia.xunta.gal/portada
http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M1102141103432671913&lang=es
https://web.larioja.org/portal-transparencia
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1350930987804&pagename=ComunidadMadrid/Page/CM_servicioPrincipal
https://sede.melilla.es/melillaPortal/transparencia/
http://transparencia.carm.es/
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia
http://www.gardena.euskadi.eus/
http://www.gvaoberta.gva.es/inici
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Les funcions principals estan definides en la llei de transparència i són: 

 

 Assessorar en matèria de transparència. 

 Accés a la informació pública i bon govern. 

 Avaluar el grau d'aplicació de la llei de transparència. 

 Desenvolupar directrius i normes de bones pràctiques. 

 Promoure activitats de formació i sensibilització per a un millor coneixement de les matèries 

regulades per la llei de transparència. 

D’acord amb la disposició addicional quarta de l’esmentada llei, les comunitats autònomes podran 

designar els seus propis òrgans independents per desenvolupar aquestes funcions, o bé atribuir la 

competència al Consell de Transparència i Bon Govern mitjançant la signatura d’un conveni. 

 

Actualment, són vuit les comunitats autònomes i ciutats autonòmiques que tenen subscrit un 

conveni: Astúries, Cantàbria, La Rioja, Extremadura, Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa, 

Ceuta i Melilla.   

 

La resta de les comunitats autònomes han creat òrgans independents específics per gestionar les 

reclamacions en matèria de transparència. 

 

Comunitat Autònoma Òrgan de Transparència 

Andalusia Consejo de Transparencia y Protección de datos 

Aragó Consejo de Transparencia 

Canàries 
Comisionado de Transparencia y Acceso a la 
información Pública 

Castella i Lleó 
El Procurador del Común será el encargado de resolver 
las reclamaciones 

Catalunya 
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació 
Pública 

València 
Consejo de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno de Valencia 

Galicia 
El Valedor do Pobo será el encargado de resolver las 
reclamaciones 

Illes Balears 
Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la 
Información Pública 

Navarra Consejo de Transparencia de Navarra 

País Basc Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública 

Murcia Consejo de Transparencia de la Región de Murcia 

Font: Elaboració pròpia 

 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html
http://www.ctpdandalucia.es/
http://transparencia.aragon.es/CTAR
https://www.transparenciacanarias.org/
https://www.transparenciacanarias.org/
https://www.procuradordelcomun.org/
https://www.procuradordelcomun.org/
http://www.gaip.cat/ca/inici/
http://www.gaip.cat/ca/inici/
http://www.conselltransparencia.gva.es/
http://www.conselltransparencia.gva.es/
http://www.valedordopobo.gal/
http://www.valedordopobo.gal/
https://www.caib.es/sites/comissio_reclamacions/es/inici/
https://www.caib.es/sites/comissio_reclamacions/es/inici/
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/consejo-transparencia/consejo-transparencia-navarra
http://www.gardena.euskadi.eus/transparencia/-/derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/#4191
http://transparencia.carm.es/web/transparencia/consejo-de-la-transparencia-de-la-region-de-murcia
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Qualsevol ciutadà pot interposar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern 

o l’òrgan equivalent autonòmic, quan hagi sol·licitat una informació a qualcuna administració pública 

mitjançant el portal de transparència i aquesta hagi estat rebutjada, l’Administració no ha contestat 

en termini o bé la informació subministrada és incompleta. 

 

En aquest cas, el Consell de Transparència i Bon Govern intervé i actua com a mediador quan 

l’Administració i el ciutadà no es posen d’acord i decideix quin tipus d’informació pot o no ser pública. 

 

Un dels problemes més greus que té aquest òrgan és que les resolucions dictades són orientatives 

i no tenen força vinculant per a les administracions públiques, i per tant son de caràcter potestatiu i 

previ per a la seva impugnació en via contenciosa-administrativa. 

 

En el següent gràfic es pot observar el nombre total de reclamacions resoltes per cada autonomia 

en 2020, i quantes d'aquestes han estat estimades (en totes les seves variants).  

 

Es recullen tant les dades de les comunitats i ciutats autònomes que tenen un conveni amb el 

Consell de Transparència com les que el publiquen de manera independent en els seus portals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Newtral.es. [Data de consulta 17/02/2021] 
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3.9  Alts càrrecs i directius públics  

 
(...) El mal més greu que fa un ministre sense probitat no és el de perjudicar el seu príncep o arruïnar al 

seu poble; hi ha un altre, al meu entendre, mil vegades més perillós: és el mal exemple que dona 

(Montesquieu, Cartes perses). 

 

Un alt càrrec és una persona que ocupa un lloc de treball d’elevada responsabilitat i que només pot 

ser exercit per persones de constatada competència personal i professional. Aquest requisit 

d’idoneïtat es pren com a referència dels criteris de mèrits, capacitat i d’honorabilitat, per la qual 

cosa la seva falta sobrevinguda és causa de cessament. 

 

En aquest sentit, la llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de 

l’Administració General de l’Estat defineix el marc jurídic amb vista de garantir que es dugui a terme 

amb les màximes condicions de transparència, legalitat i absència de conflictes entre els seus 

interessos privats i els inherents a les seves funcions públiques, i que es veu reforçada amb la llei 

de transparència de manera notable amb un nou bloc normatiu d’obligacions, principis d’actuació i 

responsabilitats en matèria de bon govern. 

 

La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix en el Títol I anomenat 

de l’Administració General de l’Estat i més concretament en els Capítols II, III i IV, els diferents 

òrgans que componen l’Administració General de l’Estat: 

 

 

 

ORGANITZACIÓ CENTRAL DE L'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL DE L'ESTAT 

       

 Càrrec Condició Rang 

ÒRGANS SUPERIORS Ministre Alt càrrec Ministre 

 Secretari d'Estat Alt càrrec Secretari d'Estat 

      

ÒRGANS DIRECTIUS Subsecretari Alt càrrec Subsecretari 

 Secretari General Alt càrrec Subsecretari 

 Secretari General Tècnic Alt càrrec Director General 

 Director General Alt càrrec Director General 

 Subdirector General   Subdirector General 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Dins l’àmbit autonòmic, els alts càrrecs són legalment qualificats com a òrgans superiors (el 

President, el Consell de Govern i els Consellers), que són els encarregats d’establir els plans 

d’actuació de l’organització situada sota la seva responsabilitat; i com a òrgans directius (Secretaris 

Generals i Directors Generals), que desenvolupen i executen els plans d’acció definits pels òrgans 

superiors. Tots els altres òrgans es troben sota la dependència o direcció d’un dels òrgans anteriors. 
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3.10 Agenda pública 

 

La Reial Acadèmia Espanyola defineix l’Agenda com “la relació ordenada d'assumptes, 

compromisos o quefers d'una persona en un període”, i amb relació al nostre supòsit es refereix a 

l’obligació dels alts càrrecs i directius públics de fer públiques les seves agendes de treball. 

 

La llei de transparència estatal no fa una referència directa a les agendes, cosa que ens sorprèn i 

per tant ha endarrerit la difusió per la mateixa indefinició del concepte i consegüentment la dificultat 

de proporcionar les dades que a priori no eren d’obligada publicació, d’acord amb les previsions 

dels articles 6,7 i 8 de la esmentada llei. 

 

No obstant, per aplicació de l’article 10.2 preveu la incorporació a les obligacions de la publicitat 

activa d’aquell tipus d’informació se sol·liciti amb major freqüència. Per donar resposta a las 

nombroses dubtes i controvèrsies  que plantejava la publicació d’aquesta informació, el Consell de 

Transparència i Bon Govern Estatal i l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades aprovaren el 

Criteri 2/2016, sobre la informació relativa a les agendes dels responsables públics conclou que: “si 

es refereix a membres del Govern, Alts Càrrecs, directius públics professionals, empleats públics, o 

personal obligat per la LTAIBG, es facilitessin únicament les dades personals identificatives dels 

participants que tinguessin, almenys, la condició de titulars de responsabilitats administratives fins 

al nivell de Subdireccions Generals o unitats assimilades ...”. 

 

En aquest sentit, el Consell de Transparència i Bon Govern va dictar la Recomanació 1/2017 sobre 

la informació de les agendes dels responsables públics desenvolupant el concepte d’agenda per a 

la transparència com informació pública d’acord amb l’article 13 de la llei de transparència estatal, i 

va determinar el seu contingut: 

 
Cuarta. Contenido de la Agenda para la transparencia. 

   (...)  
a) En todo caso, se considera que la Agenda para la Transparencia del responsable público debe incluir 

las siguientes actividades: 
b) Visitas oficiales realizadas o recib idas en ejercicio de su cargo.  
c) Actos institucionales en que participe, tales como celebraciones o conmemoraciones oficiales; apertura 

o clausura de períodos de actividad o sesiones; campañas de divulgación o suscripción de acuerdos, 

protocolos o convenios.  

d) Eventos, actos, conferencias o foros, públicos o privados, nacionales o internacionales, en los que 

participe en ejercicio de su cargo. 

e) Recepciones, comidas oficiales y actos sociales y protocolarios de cualquier tipo a los que asista en el 

ejercicio de su cargo.   

f) Comparecencias ante organismos o entidades públicas. 

g) Ruedas de prensa y entrevistas concedidas a los medios de comunicación, así como comparecencias 

que realice ante éstos. 

h) Reuniones mantenidas en ejercicio de sus funciones públicas con el personal a su cargo o con otras 

personas, físicas o jurídicas, tales como representantes de medios de comunicación, empresas públicas o 

privadas, organismos administrativos, instituciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos, 

sindicatos o entidades con o sin ánimo de lucro al ob jeto de definir o desarrollar las acciones que 

corresponda realizar en ejercicio de sus funciones. 

i) Viajes y desplazamientos oficiales realizados por el responsable público. 

(...) 
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Sexta. Forma. 
 
Las Agendas para la Transparencia se publicarán de forma clara y estructurada, en un formato reutilizable, 
con un lenguaje fácilmente comprensible por los ciudadanos y se establecerán los mecanismos adecuados 
para facilitar la accesib ilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, 
así como su identificación y localización.  
 

Asimismo, su formato resultará accesib le y comprensible, conforme al principio de accesibilidad universal y 
diseño para todos. 

(...) 
 
Octava. Disponibilidad. 
 
Se recomienda mantener la información contenida en las Agendas para la Transparencia disponib le en el 
portal o página web de publicación durante al menos el plazo de tres meses desde su inclusión y en 
situación de disponib le durante todo el período del mandato.  
 

La finalitat de fer públiques les Agendes és la de facilitar la rendició de comptes dels agents públics, 

de valorar  la seva actuació amb relació als objectius que haurien d’haver assolit amb relació als 

seus programes, la d’acabar amb l’opacitat de les reunions dels despatxos i en definitiva establir un 

cèrcol a la corrupció. 

 

4. MARC LEGAL 

La normativa sobre transparència i el bon govern ha estat objecte de regulació en forma de lleis i 

normes de caràcter general o tranversal en l’àmbit internacional i europeu, amb molta més tradició 

històrica dins la seva cultura política i administrativa que l’espanyola, i per tant s’han de considerar 

un referent, sobretot l’europeu per la seva contribució al dret comú. 

 

Parlament 
autonòmic 

Llei de Transparència 

Andalusia 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía.  

Aragó 
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública y Participación Ciudadana de Aragón.  

Astúries 
Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre,  
de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés  

Canàries 
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública.  

Cantabria 
Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública.  

Castella - La Manxa 
Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno de Castilla-La Mancha.  

Castella i Lleó 
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación 
Ciudadana de Castilla y León.  

Catalunya 
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno.  

Ceuta Pendent 

Extremadura 
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 

Extremadura.  

Galícia 
Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen 
gobierno.  

Illes Balears 
Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del 
buen gobierno de las Illes Balears.  

https://www.boe.es/eli/es-an/l/2014/06/24/1/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2014/06/24/1/con
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2015/03/25/8/con
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2015/03/25/8/con
https://www.boe.es/eli/es-as/l/2018/09/14/8/con
https://www.boe.es/eli/es-as/l/2018/09/14/8/con
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12/con
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12/con
https://www.boe.es/eli/es-cb/l/2018/03/21/1/con
https://www.boe.es/eli/es-cb/l/2018/03/21/1/con
https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2016/12/15/4/con
https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2016/12/15/4/con
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2015/03/04/3
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2015/03/04/3
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2014/12/29/19/con
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2014/12/29/19/con
https://www.boe.es/eli/es-ex/l/2013/05/21/4
https://www.boe.es/eli/es-ex/l/2013/05/21/4
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2016/01/18/1/con
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2016/01/18/1/con
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2011/03/31/4
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2011/03/31/4
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Font: Elaboració pròpia 

 

A horas d’ara es desenvolupa el projecte de reglament que pretén aclarir l'abast de les obligacions 

previstes en la Llei, garantint la màxima transparència possible, així com concretar tràmits i requerir 

conceptes jurídics indeterminats, tot això atesa l'experiència adquirida en l'aplicació de la norma 

legal i als criteris que la jurisprudència, el Consell de Transparència i Bon Govern i l'Agència 

Espanyola de Protecció de Dades.  

 

La llei de transparència al nostre país ha derivat en una producció molt abundant en poc temps, 

sobre tot a l’àmbit estatal i autonòmic, per la qual cosa sense una pretensió d’exhaustivitat s’ofereix 

un conjunt de referències bàsiques i suficientment representatives. (Veure Annex I) 

 

5. METODOLOGIA 

 

La metodologia qualitativa és la idònia per avaluar les polítiques públiques relatives a la publicitat 

activa de les lleis de transparència, atès que té un ampli ventall de possibles usos davant el 

reconeixement de diferents versions d’una mateixa realitat. 

 

La recerca jurídica es basa principalment en la tècnica qualitativa anomenada l'anàlisi documental 

(Patton, 2002), que permetrà estudiar el problema a través de l'anàlisi i la comparació de diverses 

fonts d'informació, i sempre des d'un punt d'observació indirecta. 

 

En aquest sentit, es fa necessari l’estudi transversal de la literatura prèvia i la recerca de les lleis, 

per a la definició dels diferents conceptes que estan íntimament relacionats amb la transparència 

com un dels pilars fonamentals del govern obert, i abordar el tema des d'una perspectiva abstracta, 

no directament aplicable a un determinat cas, sinó respecte a la seva transposició a la resta de 

l'ordenament autonòmic i la publicació en els Portals de Transparència. 

 

Parlament 
autonòmic 

Llei de Transparència 

La Rioja 
Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen 

Gobierno de La Rioja.  

Madrid 
Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de 
Participación de la Comunidad de Madrid.  

Melilla 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla  

Murcia 
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.  

Navarra 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno.  

País Basc 
Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana 
y Buen Gobierno del Sector Público Vasco  

València 
Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno 

y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.  

https://www.boe.es/eli/es-ri/l/2014/09/11/3
https://www.boe.es/eli/es-ri/l/2014/09/11/3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-10102
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-10102
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=22817&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=26&codMenuPN=602&codMenuSN=605
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=22817&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=26&codMenuPN=602&codMenuSN=605
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2014/12/16/12/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2014/12/16/12/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2014/12/16/12/con
https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2018/05/17/5/con
https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2018/05/17/5/con
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan_programa_proyecto/ley-de-transparencia-participacion-ciudadana-y-buen-gobierno-del-sector-publico-vasco/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan_programa_proyecto/ley-de-transparencia-participacion-ciudadana-y-buen-gobierno-del-sector-publico-vasco/
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2015/04/02/2/con
https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2015/04/02/2/con
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La unitat d’anàlisis (fonts documentals) per a elaborar el marc teòric del treball utilitzarà fonts 

primàries (informació nova i original) i fonts secundàries (recullen la informació d’una altra font, de 

forma reorganitzada i analitzada per l’autor que la presenta). 

 

La unitat d'anàlisi de la recerca a causa del grau de focalització de l'estudi estarà formada: 

 

 Per la normativa bàsica estatal sobre transparència i les seves homònimes autonòmiques, 

així com les normes sectorials de desenvolupament. Les fonts de consulta són els butlletins 

oficials de l'Estat i els de les comunitats autònomes. 

 

 La informació que els experts hagin escrit sobre el tema, recollint les idees dels investigadors 

en base que són idees clares i imparcials; per treballs acadèmics publicats en revistes 

científic-jurídiques (Dialnet, Revista Catalana de Dret Públic, Revista IPD, NovaGob, #RET); 

els informes d’organismes públics i privats (Consell de Transparència i Bon Govern, OCDE, 

Transparència.org, Dyntra.org); articles de premsa especialitzada fact-checking (civio.es, 

newtral.es) i així com les bases de dades privades de legislació (Aranzadi, La Ley i vLex). 

 

La recerca jurídica és qualitativa principal i exclusivament. La principal font d'informació seran les 

normes jurídiques i anàlisis elaborades per altres autors. No s'utilitzen dades, i en els pocs casos  

que s'utilitzaran, com dels portals de transparència o dels informes d’organismes públics/privats, ho 

faran de manera descriptiva i no seran objecte d'anàlisi estadística, per tant, el disseny de la mostra 

és intencional. 

 

L’estudi de casos és el mètode de recerca més adequat per a aquest projecte i com plantegen Yin 

(1994), Stake (2005) entre els diversos estudis de casos segons la finalitat, el més idoni per a 

aquesta recerca es basa en l'estudi explicatiu del cas, i l'instrument que empraré per a la recollida 

de dades serà l'observació no participant, i matisant aquesta qüestió basant-me en Bryman (2003) 

a partir de Gold (1958) correspondria al rol d'observador complet (complet observer), on no estableix 

cap mena d'interacció perquè prenem com a referència de l’anàlisi la llei de transparència estatal i 

centrant-nos en les hipòtesis plantejades, descompondre-les en les diferents subunitats que 

estarien formades per la transposició a les lleis autonòmiques i el seu desenvolupament sectorial 

adreçat a l'agenda i la publicitat activa dels alts càrrecs i directius públics als portals de transparència 

de totes les comunitats autonòmiques d’Espanya i que conformarà la nostra selecció de casos. 

 

Partint de la legislació bàsica sobre la transparència estableix un ampli catàleg d’informacions que 

han de ser objecte de publicació activa als webs o portals de transparència de les administracions 

públiques, el procés que seguiré per a l’estudi se centrarà a demostrar quines comunitats 

autònomes d’Espanya han ampliat i reforçat dins el seu àmbit competencial la informació que fa 

referència als alts càrrecs i directius públics, i en particular a la publicació activa del seu perfil i 

trajectòria professional, retribucions, declaracions de renda, de béns i activitats, els viatges, les 

dietes, les agendes institucionals o els regals que reben. 
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6. PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ DELS ALTS CÀRRECS I DIRECTIUS 

PÚBLICS 

 

6.1 En l’àmbit estatal 

 

El principi de transparència imposa uns deures específics de publicitat activa que afecten 

directament a la informació dels alts càrrecs, i en aquest sentit el CTBG en el criteri interpretatiu de 

25 de juny de 2015 disposa: 

 
Con carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un puesto de 

alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se provea mediante un 

procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los 

derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal. 

 

La llei de transparència estatal determina publicar un organigrama actualitzat que permeti identificar 

els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i trajectòria professional (art. 6.1), les 

retribucions i les indemnitzacions percebudes per cessament del càrrec ( art. 8.1.f) -, les resolucions 

de reconeixent de compatibilitat  per a l’exercici de l’activitat privada (art. 8.1.g), la informació 

estadística per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics (art 8.1.i), i aquesta 

informació serà publicada en les corresponents seus electròniques o pàgines web i d’una manera 

clara, estructurada i comprensible per als interessats i, preferiblement en formats reutilitzables (art. 

5.4). 

 

Aquesta informació s’ha vist ampliada amb l’art. 4.2 del Real Decret 1208/2018, de 28 de setembre, 

pel qual s'aproven els models de declaracions, comunicacions i documents electrònics, i que inclou 

la declaració responsable d’idoneïtat, curriculum vitae, un certificat d’antecedents penals i les 

declaracions de activitats, béns i drets patrimonials que són d’obligat compliment a partir de 20 

d’octubre de 2020 (Ordre TFP/350/2020, de 16 d’abril) i que hauran de trametre de forma electrònica 

a l’Oficina de Control d’Interessos (OCI).  

 

Tota aquesta informació es troba publicada en el Portal de Transparència de l’Administració General 

de l’Estat en formats reutilitzables (.csv i .xls). 

 

Encara que no és obligatori, no hi ha publicada cap declaració de renda dels alts càrrecs, i amb 

relació a les indemnitzacions per cessament percebran una compensació econòmica del 80% del 

seu sou durant dos anys (14 pagues per any). 

 

 

 

 

 

 

 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/AltosCargos.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/AltosCargos.html
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6.2 En l’àmbit autonòmic 

 

En un primer moment, constatem que tota aquesta informació bàsica d’obligat compliment, que 

imposava la llei de transparència estatal era recollida i ampliada amb informació addicional per part 

de la totalitat de les lleis de transparència autonòmiques, molt més exigents respecte a les 

obligacions de la publicitat activa i publicades en els Portals de Transparència. 

 

La ciutat de Ceuta no disposa de llei de transparència i és l’única que s’ha localitzat informació 

subjecta a l’obligació de la publicitat activa fora del Portal de Transparència, i que només ha publicat 

el perfil, les retribucions i les declaracions de béns dels alts càrrecs. 

 

Avui en dia, i arrel del RD 1208/2018, les diferències de la informació publicades entre els Portals 

de Transparència de l’Estat i els de les comunitats autònomes és poc significativa, i bàsicament es 

fa referència a matisos dels formats reutilitzables i a les declaracions de renda que es publiquen. 

 

Cap Comunitat o Ciutat autònoma publica la informació sobre les autoritzacions per a l’exercici 

d’activitats privades després del cessament dels alts càrrecs, cosa que si contempla i es controla 

en l’àmbit estatal, durant els dos anys posteriors a través de l’OCI. 

 

A continuació es detalla de manera gràfica1 i resumida el grau de compliment de la publicitat activa, 

sobre la informació dels alts càrrecs i directius públics agrupats per categories, en relació al nombre 

de comunitats autònomes que difonen aquesta informació i les característiques dels formats de les 

dades publicades. (Veure gràfics 1-7)  

 

En l’annex II es recull la informació de manera més detallada.  

 

Gràfic 1.- 

 

 
 

                                                 
1 Dades extretes dels portals de transparència de les comunitats autònomes. Consulta realitzada al llarg del mes d’abril 

de 2021. 
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Gràfic 2.- 

 
Gràfic 3.- 

 
Gràfic 4.- 
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Gràfic 5.- 

 
Gràfic 6.- 

 
Gràfic 7.- 
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6.3 Format de les dades publicades 

 

El Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament 

del sector públic per mitjans electrònics, amb vigència des del 2 d’abril de 2021, en el seu art. 2.a) 

defineix el principi de neutralitat tecnològica i adaptabilitat: 

 
a) Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas de 

comunicaciones electrónicas, para garantizar tanto la independencia en la elección de las alternativas 

tecnológicas necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las personas 

interesadas y por el propio sector público, como la libertad para desarrollar e implantar lo s avances 
tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público utilizará estándares 

abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado. Las 

herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios electrónicos, así como 

sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán disponib les de forma general y serán 

compatib les con los productos informáticos de uso general. 

En Tim Berners-Lee, el pare de la Web, va proposar l’any 2010 un sistema per avaluar la qualitat 

de les dades obertes segons el seu nivell de reutilització. Aquest sistema, conegut com les 5 

estrelles estableix una sèrie de nivells, que van de menor a major facilitat de reutilització de les 

dades publicades.  

 
Font: https://5stardata.info/en/ [05/05/2021] 

 

El format amb què s’estructuren les dades que es publiquen en els Portals de Transparència és molt 

important en tant que es puguin gestionar i reutilitzar de manera senzilla per qualsevol persona.  

 

Els formats més recomanats per començar són el que estructuren les dades de manera tabular, en 

files i columnes (.csv) i les de programari lliure com per exemple OpenOffice (.odt, .ods). Actualment 

el format XML és el més eficient i popular, ja que ocupa 50 vegades menys que un PDF, i es basa 

en un format d’etiquetes, que es pot exportar fàcilment a la resta dels formats existents. 

 

El format més utilitzat és el PDF perquè sembla que les dades són més fàcils de comprendre per 

les persones, però no és un llenguatge gens idoni per manipular-les i no cal dir res sobre els PDF 

escanejats. La publicació via web en el Butlletí Oficial (Galícia) i en l’Oficina de prevenció i lluita 

contra la corrupció (Illes Balears) també es troba en format PDF. La utilització de cercadors via web 

facilita la localització de la informació però no l’ús de les dades, ja que es publiquen sobre la pròpia 

web. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://5stardata.info/en/
https://5stardata.info/en/
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El segon format més utilitzat  sens dubte és el que es va crear en primer lloc i en molts de casos 

coincideix amb programaris de propietat i per tant sota restriccions com és el cas de Microsoft Excel 

(.xls) i Word (.doc).  

 

Pel que respecta a la qualitat de la informació, un 61,79% no es publica en formats reutilitzables 

(.pdf,.pdf escanejat i via web). 

 

 

7. PUBLICACIÓ DE LES AGENDES PÚBLIQUES DELS ALTS CÀRRECS I 

DIRECTIUS PÚBLICS 

 

La publicació de les agendes dels alts càrrecs és una mesura fonamental per garantir la 

transparència de les institucions, en base a la potestat que tenen aquests agents per a l’execució 

de polítiques públiques que poden desembocar en situacions no sempre desitjades per a la 

ciutadania o la resta de subjectes públics, i per tant és un bon mecanisme de rendició de comptes 

ja que reflecteixen les seves tasques diàries, la seva manera de treballar i d'implementar polítiques 

públiques, sent positiu el fet de mostrar-les accessibles i donar-los la publicitat que sigui possible 

com un bon intent d'acabar amb l'opacitat en l'àmbit d'actuació d'aquests subjectes (Riaza Vázquez, 

2019:1)  

 

7.1 En l’àmbit estatal 

 

La llei de transparència estatal no fa una referència directa a les agendes, cosa que ens sorprèn i 

per tant ha endarrerit la difusió per la mateixa indefinició del concepte i consegüentment la dificultat 

de proporcionar les dades que a priori no eren d’obligada publicació, d’acord amb les previsions 

dels articles 6,7 i 8 de la esmentada llei. 

 

No obstant, per aplicació de l’article 10.2 preveu la incorporació a les obligacions de la publicitat 

activa d’aquell tipus d’informació se sol·liciti amb major freqüència. Per donar resposta a las 

nombroses dubtes i controvèrsies  que plantejava la publicació d’aquesta informació, el Consell de  

 

Transparència i Bon Govern Estatal i l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades aprovaren el 

Criteri 2/2016, sobre la informació relativa a les agendes dels responsables públics conclou que: “si 

es refereix a membres del Govern, Alts Càrrecs, directius públics professionals, empleats públics, o 

personal obligat per la LTAIBG, es facilitessin únicament les dades personals identificatives dels 

participants que tinguessin, almenys la condició de titulars de responsabilitats administratives fins 

al nivell de Subdireccions Generals o unitats assimilades ...”. 

 

Actualment com es pot comprovar en el Portal de Transparència de l'Administració  General de 

l'Estat l'única agenda que es publica és la del President i membres del govern, però no la dels 

Secretaris d'Estat i menys encara la de la resta d'alts càrrecs de l'Administració. 

 

La integritat pública implica fer el correcte, pels motius correctes i de la manera correcta (Heywood 

et al., 2017:2). No obstant això, per a comprendre què s'entén per “correcte” es requereixen normes 
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clares, i en aquest sentit es pronuncia la Recomanació del Consell de l’OCDE sobre la Integritat 

Pública (OCDE, 2017:1) on descriu com els governs poden establir i definir clarament alts 

estàndards de conducta que prioritzin a l'interès públic i l'adhesió als valors del sector públic, i 

incloure'ls en els marcs i estratègies jurídics i reguladors. 

 

D’acord amb aquest concepte d’integritat pública es fa necessari desenvolupar un codi sobre la 

conducta dels parlamentaris espanyols, el qual és d’obligat compliment des de l’1 d’octubre de 2020 

amb l’aprovació del nou codi de conducta de les Corts Generals i d’acord amb l’article sisè: “los 

miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente 

Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes 

de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interès”. 

 

A data d’11 d’abril de 2021, només 34 dels 350 diputats (un 10%) compleix el codi ètic al publicar la 

seva agenda a la pàgina web del Congrés. (Font: Europapress) 

 

 

7.2 En l’àmbit autonòmic 

 

 

De les 17 comunitats autònomes i les 2 ciutats autonòmiques constatem que 12 de les institucions 

preveuen la publicació de les agendes institucionals dels càrrecs públics a les lleis de transparència 

i que ho fan des de la perspectiva de la publicitat activa, i Catalunya ho contempla com un principi 

d’actuació del bon govern.  

 

Les comunitats que no fan referència a les Agendes Oficials són: Canàries, Castella – Lleó, Ceuta, 

La Rioja, Melilla. 

 

A continuació es detalla la referència normativa de les Agendes per comunitats autònomes. 

 

Parlament 
autonòmic 

Referència en la Llei de 
Transparència 

Contingut de l'articulat 

Andalusia 
Art. 10.1.m) de la Llei 1/2014, de 24 de juny, 
de Transparència Pública d'Andalusia. 

Les agendes institucionals dels governs. 

Aragó Art. 13.5.a) de la Llei 8/2015, de 25 de març, 
de Transparència de l'Activitat Pública i 
Participació Ciutadana d'Aragó. 

Les agendes d'activitat institucional dels membres 
del Govern i dels alts càrrecs i màxims 
responsables de totes les entitats compreses en 
l'article 2 bis), que es mantindran públiques, com a 
mínim, durant tot el seu mandat.  
En el cas en què no pugui fer-se pública l'agenda 
amb caràcter previ, la publicitat es farà a posteriori, 
tret que existeixin causes justificades. 
En tot cas, hauran d'incloure's en les agendes 
d'activitat institucional dels membres del Govern i 
dels alts càrrecs, amb caràcter previ, les reunions 
que els mateixos mantinguin amb lobbistes i 
lobbies. 
 
 
 
  

https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/codigodeConducta/index.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-90-diputados-incumple-codigo-etico-no-publicar-agenda-web-congreso-20210411121946.html
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Parlament 
autonòmic 

Referència en la Llei de 
Transparència 

Contingut de l'articulat 

Astúries Art. 6.2.i) de la Llei del Principat d'Astúries 
8/2018, de 14 de setembre, de 
Transparència, Bon Govern i Grups d'Interès. 

Les agendes íntegres dels alts càrrecs, personal 
directiu i titulars dels òrgans de suport o 
assistència.  
S'entén per agenda, a aquest efecte, la relació 
d'activitats que es desenvolupen, incloent reunions 
celebrades, dins o fora d'espais oficials, 
esdeveniments públics en què es participi i 
qualssevol altres que tinguin relació amb 
l'acompliment de la funció. 

Canàries Llei 12/2014,de 26 de desembre, de 
transparència i d'accés a la informació 
pública. 

Sense especificar. 

Cantabria Art. 25.2.c) de la Llei 1/2018, de 21 de març, 
de Transparència de l'Activitat Pública 

Amb antelació diària, les agendes institucionals 
dels governs autonòmics, locals i els alts càrrecs o 
assimilats, atès l'article 26.5 de la present Llei i 
sempre que tinguin lloc en exercici de les funcions 
públiques que tenen conferides i en la seva 
condició de responsables públics, romanent 
aquestes agendes publicades almenys un any. 

Castella - La Manxa Arts. 9.3 i 35.2.a) de la Llei 4/2016, de 15 de 
desembre, de Transparència i Bon Govern de 
Castella-la Manxa. 

L'Administració de la Junta de Comunitats de 
Castella-la Manxa i els seus organismes i entitats 
de dret públic vinculats o dependents així com la 
resta d'ens que configuren el sector públic regional 
publicaran, a més, les agendes de treball dels 
titulars dels òrgans directius, de suport o 
assistència. 
Així mateix, adequaran la seva activitat als 
següents principis: Transparència en les agendes i 
activitats oficials. 

Castella i Lleó Llei 3/2015, de 4 de març, de Transparència i 
Participació Ciutadana de Castella i Lleó 

Sense especificar. 

Catalunya Art. 55.c) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

La transparència de les activitats oficials, dels actes 
i decisions relacionats amb la gestió dels 
assumptes públics que tenen encomanats i de la 
seva agenda oficial, a l'efecte de publicitat del 
Registre de grups d'interès, establert pel títol IV. 

Ceuta Pendent. Pendent. 

Extremadura Llei 4/2013, de 21 de maig, de Govern Obert 
d'Extremadura. Sense especificar. 

Galicia Art. 7.i) de la Llei 1/2016, de 18 de gener, de 
transparència i bon govern. 

Les agendes de l'activitat institucional pública dels 
membres de la Xunta de Galícia i de les persones 
que ocupin alts càrrecs, que es mantindran 
públiques, com a mínim, durant un any. 

Illes Balears Art. 3.b) de la Llei 4/2011, de 31 de març, de 
la bona administració i del bon govern de les 
Illes Balears. 

Participació ciutadana: l'administració aplicarà 
sistemes i mètodes perquè la participació de la 
ciutadania sigui un fet en el disseny i la gestió de 
les polítiques públiques i els serveis que presta, 
que s'han d'incloure en les agendes polítiques a 
l'hora de definir i millorar les intervencions d'una 
manera proactiva. 

La Rioja Llei 3/2014, d'11 de setembre, de 
Transparència i Bon Govern de La Rioja. Sense especificar 

Madrid Art. 10.2.e) de la Llei 10/2019, de 10 d'abril, 
de Transparència i de Participació de la 
Comunitat de Madrid. 

Les agendes completes de treball i de reunions 
dels responsables públics en els termes 
desenvolupats en l'apartat 4 d'aquest article. 
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Parlament 
autonòmic 

Referència en la Llei de 
Transparència 

Contingut de l'articulat 

Melilla Reglament de Transparència i Accés a la 
Informació Pública de la Ciutat Autònoma de 
Melilla. 

Sense especificar 

Murcia Art. 14.1.i) de la Llei 12/2014, de 16 de 
desembre, de Transparència i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Autònoma de la 
Regió de Múrcia. 

Les agendes institucionals que tinguin en l'exercici 
de les seves funcions, que es mantindran públiques 
almenys durant un any. 

Navarra Art. 20.2 de la Llei foral 5/2018, de 17 de 
maig, de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

L'Administració de la Comunitat Foral de Navarra 
publicarà: 
b) Agenda institucional dels membres del Govern i 
de la resta d'alts càrrecs i personal directiu 
comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest apartat i 
del personal eventual de gabinet que tingui la 
condició de director, assessor o equivalent, que es 
mantindran públiques, com a mínim, durant tot el 
mandat. En el cas en què no pugui fer-se pública 
l'agenda amb caràcter previ, la publicitat es farà a 
posteriori, tret que existeixin causes justificades. 
c) Registre d'obsequis rebuts per raó del càrrec, 
detallant la seva descripció, persona o entitat que 
el va realitzar, data i destinació donada a aquests. 
d) Els viatges i desplaçaments fora de la Comunitat 
Foral de Navarra, realitzats en l'acompliment de la 
seva funció, indicant l'objecte, la data i el seu cost 
total, incloent dietes i altres despeses de 
representació. 
e) Les resolucions tant autoritzades com les 
denegatòries de compatibilitat dels alts càrrecs. 

País Basc Projecte de Llei de Transparència, 
Participació Ciutadana i Bon Govern del 
Sector Públic Basc 

Pendent 

València Art. 9.5.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 
Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

Les agendes institucionals de les persones 
integrants del Consell i els seus alts càrrecs. 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

7.2.1 Tipificació del concepte 

 

Respecte a la tipificació del concepte de l’Agenda a les lleis de transparència autonòmiques hi ha 

una gran diversificació i ambigüitat en determinar realment quin son els elements que formen part, 

i està relacionada amb la cronologia en la qual es va aprovar la llei, cosa que possibilita que 

determinades actuacions dels alts càrrecs quedin al marge del compliment de la publicitat activa o 

a contrari sensu s’excedeixin.  

 

Per exemple, en el cas de les Illes Balears (2011) són les polítiques públiques i serveis; Andalusia 

(2014), Múrcia (2014) i Galícia (2016) fan referència a l’activitat institucional; Navarra (2018) 

incorpora el personal eventual, el registre d’obsequis, els viatges i desplaçaments; Astúries (2018) 

i Madrid (2019) les Agendes completes de treball i de reunions dels responsables públics.  
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7.2.3 Termini d’accessibilitat 

 

En relació amb el termini que han d’estar publicades les Agendes segons les lleis de transparència 

autonòmiques, ens trobem amb la mateixa situació exposada anteriorment. N’hi ha que no fan cap 

menció (Andalusia, Astúries, Castella – La Manxa, Catalunya,  Illes Balears); les que estableixen 

almenys una durada d’un any (Cantàbria, Galicia, Múrcia, València); i altres durant tot el mandat 

(Aragó, Madrid, Navarra). 

 

La recomanació 1/2017 del CTBG determina que hauran d’estar accessibles durant tres mesos des 

de la seva inclusió i disponibles durant tot el mandat. 

 

De l’estudi dels Portals de Transparència hem observat que totes les comunitats autònomes 

compleixen amb la recomanació del CTBG, a excepció de les dues ciutats autonòmiques (Ceuta no 

disposa d’Agenda i Melilla ho fa mitjançant un cercador que no funciona). 

 

7.2.4 Contingut de l’Agenda 

 

En general la informació s’estructura conforme al patrons definits en la Recomanació 1/2017 del 

CTBG i en les normes autonòmiques, fàcilment localitzable dins els portals de transparència i 

organitzats amb enllaços a la informació dintre de cadascun dels accessos als distints blocs, 

normalment al de transparència institucional, organització,  bon govern o alts càrrecs.  

 

Les comunitats autònomes que publiquen les agendes d’una manera clara i comprensible; 

identificant data, lloc i hora; de publicitat diària; el càrrec polític i els assistents de manera nominal; 

el títol i l’objecte de la reunió; i aquesta informació es publica en format reutilitzable son les 

comunitats d’Andalusia, Aragó, Astúries, Castella – Lleó, Catalunya, Madrid, Murcia i País Basc.  

 

Les que mantenen les característiques anteriors però la informació no és reutilitzable són les 

comunitats de Castella – La Manxa, Illes Balears, La Rioja i Navarra. 

 

Respecte a la resta de comunitats autònomes s’han trobat les següents peculiaritats: La comunitat 

d’Aragó i València publiquen les agendes de forma molt genèrica, sense especificar l’objecte de la 

reunió ni els assistents; La de Canàries publica l’objecte de la reunió d’una forma molt succinta i les 

agendes dels viceconsellers i directors generals no estan publicades; La de Cantàbria no informa 

dels assistents i està classificada en carpetes individuals amb l’agenda setmanal amb format word; 

La d’Extremadura la informació està molt dispersa i poc organitzada, així com molts d’enllaços 

romputs; i La de Galícia es publica en arxius individuals en format pdf i en gallec. 

 

7.2.5 Obsequis i regals 

 

La llei de transparència estatal regula a l’art. 26 els principis generals i d’actuació del bon govern i 

en concret: 

 
(...) 

b) 6º. No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o 

servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de 
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obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la 

Administración Pública correspondiente. 

 

La totalitat de les comunitats autònomes han formalitzat els codis ètics com a normes jurídiques o 

mitjançant expressions jurídic-formals i que es concreten a través de lleis, decrets i Acords i és una 

baula del sistema institucional per garantir la integritat i l’ètica pública.  

 

L’aprovació dels codis ètics per part de les Administracions pretén assumir una doble finalitat: a) 

guiar la conducta dels càrrecs polítics i directius; b) augmentar la confiança de la ciutadania en la 

correcció de la seva actuació i en el cas de comportaments corruptes sancionar-los.  

 

En concret són 9 les comunitats autònomes que ho han fet mitjançant una llei – Aragó, Castella - 

La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Illes Balears, Madrid i País Basc-. 

Les comunitats autònomes que han regulat que no accepten regals són: Andalusia, Aragó, 

Canàries, Cantàbria, Castella – La Manxa, Castella – Lleó, La Rioja, Madrid, Múrcia i País Basc. 

 

Les comunitats autònomes que especifiquen i publiquen el regal, la data, el remitent i el destí són: 

Astúries, Catalunya, Illes Balears, Navarra i València. 

 

Les comunitats autònomes que no publiquen res: Ceuta, Extremadura, Galícia i Melilla. 

 

7.2.6 Dietes i despeses de viatges 

 

Les comunitats autònomes que especifiquen els càrrecs polítics, els acompanyants, motiu del 

viatge, i les despeses de la manutenció i allotjament són: Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Illes 

Balears, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i València. 

 

Les comunitats autònomes que publiquen de manera genèrica i per un import global són: Andalusia, 

Aragó, Canàries i Galícia. 

 

Les comunitats autònomes que no publiquen res: Castella – La Manxa, Ceuta, Extremadura i Melilla. 

 

7.2.7 Grup d’interès 

 

En el cas de les Agendes dels alts càrrecs és imprescindible la creació d’un registre dels grups 

d’interès, com un element de garantia de representativitat dels sistemes democràtics, i també com 

un mecanisme facilitador de coneixement tècnic als governants i decisors públics, de tal manera 

que permeti conèixer amb qui es reuneixen els nostres representants i quin impacte tenen aquestes 

reunions en el disseny de les polítiques públiques i en les normatives que acaben aprovant-se. 

 

Actualment en l’àmbit del poder executiu i legislatiu estatal no existeix una normativa que reguli 

l’activitat dels grups d’interès, però si un registre a escala de les lleis de les comunitats autònomes 

i ho han regulat la d’Andalusia (Llei 25/2018), Aragó (Llei 5/2017), Astúries (Llei 8/2018), Castella – 

Manxa (Llei 4/2016), Catalunya (Decret-Llei 1/2017), Madrid (Llei 10/2019), Navarra (Llei foral 

5/2018) i València (Llei 25/2018). 
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7.2.8 Comptes obertes 

 

La publicació activa dels comptes bancaries de les administracions públiques és un complement 

imprescindible per la transparència i rendició de comptes davant la ciutadania tal i com fan les 

comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Astúries, Castella – La Manxa, Catalunya, Extremadura, 

La Rioja, Navarra, País Basc i València.  

 

8. CONCLUSIONS 

 

En els darrers anys Espanya ha reforçat i millorat el seu marc legislatiu amb relació a la 

transparència i el codi ètic dels càrrecs polítics i directius, i totes les comunitats autònomes han 

desenvolupat una normativa pròpia en aquest sentit, les quals recullen tota una sèrie de garanties 

de publicitat als portals de Transparència i participació de les parts interessades mitjançant 

consultes públiques. 

 

En un primer moment, la informació bàsica d’obligat compliment dels alts càrrecs i directius públics 

que imposava la llei de transparència estatal era recollida i ampliada amb informació addicional per 

part de totes les comunitats autònomes que n’eren molt més exigents, i no serà fins al 20 d’octubre 

del 2020 on s’estableix l’obligatorietat de la publicació responsable d’idoneïtat, dels curriculum vitae, 

declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials dels alts càrrecs i directius públics de l’Estat, 

equiparant-se a la informació que ja publicaven les comunitats autònomes des de fa anys. 

 

En la mateixa direcció opera la publicació de la informació de les Agendes públiques dels Alts 

Càrrecs i directius públics, ja que la llei de transparència estatal no fa una referència directa i 

actualment, l'única agenda que es publica és la del president i membres del govern, però no la dels 

secretaris d'Estat i menys encara la de la resta d'alts càrrecs de l'Administració. 

 

La majoria de lleis de transparència autonòmiques han regulat el concepte i el contingut de l’Agenda 

dels Alts Càrrecs i directius públics i constatem que les normes més recents, com les d’Astúries 

(2018) i Madrid (2019), suposen unes millores molt notables de la publicitat activa de les Agendes 

completes de treball i reunions respecte a les seves antecessores, i aquesta desigual regulació pot 

crear una inseguretat jurídica que possibilita que determinades actuacions quedin al marge del 

compliment de la publicació activa.  

 

Cap Agenda informa dels punts a tractar en les reunions i per tant es desconeix els acords assolits 

i quin impacte tenen en el disseny de les polítiques públiques, per la qual cosa és necessari regular 

legalment la figura dels grups d’interès (lobbies) com un element de garantia de la representativitat 

de la ciutadania, i la de les persones alertadores (whistleblower) que denuncien els casos de 

corrupció i aquelles conductes que lesionen greument l’interès públic. 

 

Respecte a la qualitat de la informació publicada per les comunitats autònomes es fa un ús abusiu 

del format adobe (.pdf), i per tant d’un arxiu en un format no estructurat i no reutilitzable, cosa que 

no ajuda a la consulta de la informació en tant que no permet la interoperabilitat i la reutilització, i 

per tant no fomenta la transparència i la rendició de comptes. 
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Encara que anem pel camí correcte ens queda un bon tret que recorre. Per una banda, els Portals 

de Transparència han de funcionar com un vertader contenidor d’informació ben ordenada i 

reutilitzable, i no com un accés a altres portals, anticipant-se a les necessitats i demandes 

ciutadanes, i per l’altra banda, reforçar la garantia de la integritat dels alts càrrecs mitjançant les 

comissions d’ètica, i la del control per part les agències de prevenció de conflictes d’interessos i 

corrupció. 
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10. ANNEX I.- Normativa addicional en matèria de transparència per 

comunitat autònoma 

 

Parlament autonòmic Normativa en matèria de transparència 

Andalusia 

Acuerdo de 28 de mayo de 2020, de la Comisión General de 
Viceconsejeros y Viceconsejeras, por el que se aprueban las directrices 
para la confección de los planes operativos previstos en el artículo 42.1 
de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

  
Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los 
Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía 

  
Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización 
administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales  

Aragó 
Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas  

Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón  

Astúries 

Normas reguladoras del portal de transparencia de la Junta General  

Reforma del Reglamento de la Junta General de 25 de noviembre de 2016 
sobre transparencia  

Canàries 

Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación 
ciudadana 

* Consulta pública previa futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias  

Cantàbria 

Decreto 83/2020, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, 
de Transparencia de la Actividad Pública 

  

Castella - La Manxa 

Acuerdo de 18/06/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
la estructura y contenido del currículo académico y profesional de los altos 
cargos y asimilados a los que se refiere el artículo 3, letra k) 1.º, de la Ley 
4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de 
Castilla-La Mancha 

  
Decreto 7/2018, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Código Ético 
para los Altos Cargos o Asimilados de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

  
Acuerdo de 30/05/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Proyecto de Datos Abiertos de Castilla-La Mancha 

  

Acuerdo de 09/05/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la 
obligación de publicar las agendas de los altos cargos y asimilados en el 
ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y sus organismos autónomos 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/107/BOJA20-107-00009-5688-01_00173089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/107/BOJA20-107-00009-5688-01_00173089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/107/BOJA20-107-00009-5688-01_00173089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/107/BOJA20-107-00009-5688-01_00173089.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/193/BOJA15-193-00009-16181-01_00077146.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/193/BOJA15-193-00009-16181-01_00077146.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/193/BOJA15-193-00009-16181-01_00077146.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/152/BOJA15-152-00007-13889-01_00074924.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/152/BOJA15-152-00007-13889-01_00074924.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/152/BOJA15-152-00007-13889-01_00074924.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=967173225353
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=968216422424
https://www.jgpa.es/documents/11156/215911/Normas+reguladoras+del+portal+de+transparencia+de+la+Junta+General/fae884bd-ea14-42af-8502-25a1dafd1b10
https://www.jgpa.es/documents/11156/215911/Reforma+de+25+de+noviembre+de+2016+del+Reglamento.pdf/585d46bd-e024-4328-96b8-785116d77823
https://www.jgpa.es/documents/11156/215911/Reforma+de+25+de+noviembre+de+2016+del+Reglamento.pdf/585d46bd-e024-4328-96b8-785116d77823
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10985
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10985
https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CPP-Consulta-Publica-Previa-de-la-iniciativa-normativa-reguladora-del-gobierno-abierto-en-Canarias/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355791
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/02/pdf/2019_6282.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/02/pdf/2019_6282.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/02/pdf/2019_6282.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/02/pdf/2019_6282.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/02/pdf/2019_6282.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/27/pdf/2018_2312.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/27/pdf/2018_2312.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/27/pdf/2018_2312.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/09/pdf/2017_6745.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/09/pdf/2017_6745.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5987.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5987.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5987.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/19/pdf/2017_5987.pdf&tipo=rutaDocm
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Parlament autonòmic Normativa en matèria de transparència 

 

Acuerdo de 28/02/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 
medidas para habilitar la consulta pública previa en el procedimiento de 
elaboración normativa a través del Portal de Transparencia de la 
Administración de la JCCM 

  

Castella i Lleó 

Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la 
Comunidad León 

  

*Borrador de anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la 
información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y León  

Catalunya 

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública  
Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic i de creació del impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient 
  
Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. 
  
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de 
juliol, d'arxius i documents.  

Ceuta Pendent 

Extremadura 

Orden de 7 de enero de 2016 por la que se aprueba el modelo de 
declaración anual de la situación financiera y patrimonial del Presidente 
de la Junta de Extremadura, resto de miembros del Consejo de Gobierno 
y de sus cónyuges o personas con las que mantengan una relación 
análoga a la conyugal. 

  
Decreto 3/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto 
delos cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
  
Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la 
Administración Pública Extremeña.  

Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos 
públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

  

Galicia 

Resolución del 8 de septiembre de 2014, conjunta de la DirecciónGeneral 
de Evaluación y Reforma Administrativa y de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello da 
Xunta de Galicia del 24 de julio de 2014 por lo que se aprueba el Código 
ético institucional de la Xunta de Galicia 
  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/08/pdf/2017_2376.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/08/pdf/2017_2376.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/08/pdf/2017_2376.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/08/pdf/2017_2376.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/18/pdf/BOCYL-D-18032016-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/18/pdf/BOCYL-D-18032016-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/18/pdf/BOCYL-D-18032016-1.pdf
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/binarios/456/460/Borrador%20anteproyecto%20ley%20transparencia%20tras%20audiencia.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/binarios/456/460/Borrador%20anteproyecto%20ley%20transparencia%20tras%20audiencia.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=893113&traceability=01&language=ca
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=893113&traceability=01&language=ca
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5569
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5569
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5569
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2017/07/18/111
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2017/07/18/111
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/07/29/20
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2015/07/29/20
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/50o/16050001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/50o/16050001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/50o/16050001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/50o/16050001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/50o/16050001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/210o/15040005.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/210o/15040005.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/210o/15040005.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/210o/15040005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-730.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/360o/14010001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/360o/14010001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/360o/14010001.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioG0244-160914-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioG0244-160914-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioG0244-160914-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioG0244-160914-0003_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioG0244-160914-0003_gl.html
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Parlament autonòmic Normativa en matèria de transparència 

Illes Balears 

Decret 1/2019, d’11 de gener, regulador de la Comissió per a les 
Reclamacions d’Accés a la Informació Pública 

Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 del Còdic Ètic del 
Govern de les Illes Balears 

Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i 
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears  

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la 
informació,de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient 

La Rioja 
Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de 
La Rioja 

Madrid 

Decreto 76/2020, de 9 de septiembre, de Consejo de Gobierno, por el que 
se crea el Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid y se 
aprueba su Reglamento de organización, régimen jurídico y 
funcionamiento   
Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del código ético de los altos cargos de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid y de sus entes 
adscritos  

Melilla 
Decreto 43/2016 Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Ciudad Autónoma de Melilla 

Murcia 

Ley 7/2016, de 18 de mayo, de Reforma de la Ley 12/2014, de 16 de 
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 

Navarra 

Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas  

Decreto Foral 6/2013, de 23 de enero, por el que se regula la declaración 
y publicación de las retribuciones, actividades y bienes de los miembros 
del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra 

Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se establece un código de 
buen gobierno 

País Basc 
Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso 
a la Información 

València 

Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de 
regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i 
Bon Govern 

Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon 
Govern de la Generalitat 

Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat 
Valenciana 

 
Font: Elaboració pròpia 
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11. ANNEX II.- Informació dels Alts càrrecs i de les Agendes 

Institucionals per CCAA. 

 

CCAA Alts càrrecs Agenda institucional 

Andalusia ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☒ pdf  ☒ ods  ☐ xls 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☒ Si  ☐ No  ☒ pdf  ☒ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ Cercador web  
 

☒ Declaració d’activitats.  

      ☒ Cercador web  
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

      ☒ pdf  ☐ word 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ pdf  ☐ word 
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei 
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☒ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☐ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☐ Viatges   ☐ Dietes  ☒ Productivitats 
 

      ☐ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☒ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
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Aragó ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☒ pdf  ☐ ods ☒ xls 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☒ Si  ☐ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf escanejat 
 

☒ Declaració d’activitats.  

      ☒ xls 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

      ☒ xls 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ pdf escanejat 
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☒ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☐ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☐Concret  ☒Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☐ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☒ csv  ☒ pdf  ☒ xls  ☒ json 
 

Astúries ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☒ csv  ☒ xls 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf escanejat 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf escanejat 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf escanejat 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ pdf escanejat 
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☒ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☐ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☒ Data ☒ Remitent ☒ Destí ☐ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☒ csv  ☒ pdf  ☒ xls  ☒ json 
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Canàries ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☒ pdf  ☐ csv  ☐ xls 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☒ Si  ☐ No  ☒ pdf  ☒ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☐Concret  ☒Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☐ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☒ Import  
 

☐ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
 

Cantabria ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☐ csv  ☐ xls ☒ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☐ pdf ☒ word 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☐ pdf ☒ word 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☐ pdf ☒ word 
 

☐ Declaració de renta.  

      ☐ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☐ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☐ Avaluació de la transparència. 

      ☐ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☐ Assistents. 

☐ Identificats  ☐ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☐ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☐ Objecte de la reunió. 

       ☐Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☐ Diària  ☒ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☐ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☒ Manutenció ☐ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
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Castella - La 
Manxa 

☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☒ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf ☐ word 
 

☐ Declaració de compatibilitat. 

       ☐ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☒ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☒Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☐ Viatges  ☐ Dietes   ☐ Productivitats 
 

      ☐ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☐ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☒ xls  ☐ json 
 

Castella i 
Lleó 

☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☐ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☐ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☒Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
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Catalunya ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☒ pdf  ☐ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☐ pdf ☐ word ☒ xls   
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☐ pdf ☐ word ☒ xls   
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☐ pdf ☐ word ☒ xls   
 

☐ Declaració de renta.  

      ☐ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☒ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☒ Data ☒ Remitent ☒ Destí ☐ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☒ pdf  ☒ xls  ☐ json 
 

Ceuta ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☒ pdf  ☐ csv  ☐ xls ☐ word 
 

☐ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☐ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☐ Declaració d’activitats.  

       ☐ pdf ☐ word 
 

☐ Declaració de compatibilitat. 

       ☐ pdf ☐ word 
 

☐ Declaració de renta.  

      ☐ pdf  
 

☐ Adhesió al Codi ètic.  

      ☐ llei  
 

☐ Unitat de transparència interna. 
 

☐ Avaluació de la transparència. 

      ☐ pdf   
 

☐ Agenda institucional. 
 

☐ Assistents. 

☐ Identificats  ☐ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☐ Contingut. 

☐ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☐ Objecte de la reunió. 

       ☐Concret  ☐Genèric 
 

☐ Publicitat. 

      ☐ Diària  ☐ Setmanal 
 

☐ Disponibilitat. 

      ☐ Superior a un any 
 

☐ Viatges  ☐ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☐ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☐ Import  
 

☐ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☐ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
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Extremadura ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☒ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☒ Si  ☐ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf escanejat 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf escanejat 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf escanejat 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ pdf escanejat 
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☐ llei  
 

☐ Unitat de transparència interna. 
 

☐ Avaluació de la transparència. 

      ☐ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☐ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☐ Viatges  ☐ Dietes   ☐ Productivitats 
 

      ☐ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☐ Import  
 

☐ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☐ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☒ xls  ☐ json 
 

Galicia ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☐ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ Diario Oficial de Galicia 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ Diario Oficial de Galicia 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf escaneado 
 

☐ Declaració de renta.  

      ☐ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☐ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☐ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☒ Import  
 

☐ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☐ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
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Illes Balears ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☒ pdf  ☐ csv  ☐ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ Web Oficina Anticorrupció 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ Web Oficina Anticorrupció 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ Web Oficina Anticorrupció 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ Web Oficina Anticorrupció 
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☒ Data ☒ Remitent ☒ Destí ☐ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
 

La Rioja ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☐ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☐ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☐ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☐ Declaració de renta.  

      ☐ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☐ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☐ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☒ csv  ☐ pdf  ☒ xls  ☐ json 
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Madrid ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☐ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☐ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☐ pdf ☐ word ☒ xls 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☐ pdf ☐ word ☒ xls 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☐ Declaració de renta.  

      ☐ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☒ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
 

Melilla ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☐ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☒ Si  ☐ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☐ Declaració de renta.  

      ☐ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☐ Unitat de transparència interna. 
 

☐ Avaluació de la transparència. 

      ☐ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☐ Assistents. 

☐ Identificats  ☐ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☐ Contingut. 

☐ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☐ Objecte de la reunió. 

       ☐Concret  ☐Genèric 
 

☐ Publicitat. 

      ☐ Diària  ☐ Setmanal 
 

☐ Disponibilitat. 

      ☐ Superior a un any 
 

☐ Viatges  ☐ Dietes   ☐ Productivitats 
 

      ☐ Càrrec  ☐ Acompanyants ☐ Motivació 

      ☐ Manutenció ☐ Allotjament ☐ Import  
 

☐ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☐ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
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Murcia ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☒ pdf  ☐ csv  ☐ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ pdf  
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☒ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☐ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
 

Navarra ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☒ csv  ☒ xls ☒ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☒ pdf ☐ word 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☒ pdf  
 

☐ Adhesió al Codi ètic.  

      ☐ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☒ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☒ Data ☒ Remitent ☒ Destí ☐ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
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País Basc ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☒ csv  ☒ xls ☐ word 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☒ Si  ☐ No  ☒ xls ☒ csv 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☐ pdf ☐ word ☒ xls 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☐ pdf ☐ word ☒ xls 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☐ pdf ☐ word ☒ xls 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☐ pdf ☒ xls 
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☐ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☒ Identificats  ☒ Càrrec  ☐ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☒ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☒Concret  ☐Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☐ Data ☐ Remitent ☐ Destí ☒ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☐ csv  ☒ pdf  ☐ xls  ☐ json 
 

València ☒ Perfil i trajectòria professional. 
 

☒ Retribucions. 

       ☐ pdf  ☐ csv  ☐ xls ☒ ods 
 

☒ Indemnització per cessament.  

       ☐ Si  ☒ No  ☐ pdf  ☐ ods 
 

☒ Declaració de béns. 

       ☐ pdf ☐ word ☒ web 
 

☒ Declaració d’activitats.  

       ☐ pdf ☐ word ☒ web 
 

☒ Declaració de compatibilitat. 

       ☐ pdf ☐ word ☒ web 
 

☒ Declaració de renta.  

      ☐ pdf ☒ web 
 

☒ Adhesió al Codi ètic.  

      ☐ llei  
 

☒ Unitat de transparència interna. 
 

☒ Avaluació de la transparència. 

      ☒ pdf   
 

☒ Agenda institucional. 
 

☒ Assistents. 

☐ Identificats  ☐ Càrrec  ☒ Grup d’Interès  
 

☒ Contingut. 

☒ Clar i comprensible ☐ Format reutilitzable 
 

☒ Objecte de la reunió. 

       ☐Concret  ☒Genèric 
 

☒ Publicitat. 

      ☒ Diària  ☐ Setmanal 
 

☒ Disponibilitat. 

      ☒ Superior a un any 
 

☒ Viatges  ☒ Dietes   ☒ Productivitats 
 

      ☒ Càrrec  ☒ Acompanyants ☒ Motivació 

      ☒ Manutenció ☒ Allotjament ☒ Import  
 

☒ Regals. 

      ☒ Data ☒ Remitent ☒ Destí ☐ No ètic 
 

☒ Comptes obertes. 

      ☒ csv  ☐ pdf  ☐ xls  ☐ json 
 

Font: Elaboració pròpia 


