LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
Article 11
Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
1. La informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha
de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure:
a) El pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades
de llur execució -de manera que se'n pugui conèixer el grau d'execució amb caràcter
trimestral- i de llur liquidació, i el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del
Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens
públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de
percebre en deixar d’exercir el càrrec.
c) Els comptes anuals complets preceptius i els informes d’auditoria de comptes i de
fiscalització dels òrgans de control extern que els hagin emès.
d) Les resolucions dictades per l’òrgan competent per a instruir i resoldre els
expedients relatius a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts
càrrecs i a la inscripció en els registres corresponents, en aplicació de la normativa
sobre incompatibilitats dels alts càrrecs.
e) La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes
pels empleats públics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.
f) El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents
conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.
2. La informació relativa a la gestió patrimonial ha d’incloure:
a) La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni
pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un
valor especial.
b) La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.

