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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
11410

Reial decret 919/2014, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut del Consell
de Transparència i Bon Govern.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, crea en el títol III el Consell de Transparència i Bon Govern, òrgan que
assumeix les competències de vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat i de
bon govern que preveu la norma, així com garantir el dret d’accés a la informació pública.
Sobre això, el Consell de Transparència i Bon Govern es configura com l’òrgan que ha de
conèixer de les reclamacions que, en matèria d’accés a la informació, presentin els
ciutadans en exercici del que preveu l’article 24 de la Llei.
El Consell de Transparència i Bon Govern es crea com un organisme públic dels que
preveu l’apartat 1 de la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, i d’acord amb el que
preveu expressament la Llei 19/2013, de 9 de desembre, actua amb plena independència
i autonomia en el compliment dels seus fins. En aquest marc, la norma esmentada, alhora
que configura la composició del Consell a fi de garantir l’especialització i la professionalitat
que l’exercici de les seves tasques requereix, recull l’obligació d’aprovar el seu Estatut,
manament que es compleix amb l’aprovació del present Reial decret.
Aquest Reial decret consta d’un article únic que aprova l’Estatut del Consell de
Transparència i Bon Govern, una disposició addicional referent al no-increment de
despesa pública, i una disposició final relativa a la seva entrada en vigor, i a continuació
s’insereix el text de l’Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern.
L’Estatut s’estructura en quatre capítols. El primer inclou les disposicions generals
sobre la naturalesa i règim jurídic, objectius, funcions, adscripció orgànica, seu, cooperació
institucional i principis que han de regir l’exercici de la seva activitat. En concret, es
disposa que el Consell exerceixi les seves funcions d’acord amb els principis de
transparència i participació ciutadana.
El capítol II regula l’estructura orgànica del Consell i desenvolupa les funcions
assignades a cadascun dels òrgans que el componen. En concret, l’estructura orgànica
del Consell s’articula al voltant del seu president, la Comissió de Transparència i Bon
Govern i altres òrgans jeràrquicament dependents del president: la Subdirecció General
de Transparència i Bon Govern i la Subdirecció General de Reclamacions. L’Estatut
defineix les funcions del president del Consell, les regles que regeixen el seu nomenament
i cessament així com el seu règim de suplència. Igualment, es detallen les funcions que
corresponen a la Comissió de Transparència i Bon Govern, el règim de nomenament dels
seus membres i el funcionament de la Comissió. Finalment, l’Estatut regula les funcions
que exerceixen cadascun dels òrgans que, dependents directament del seu president,
duen a terme el treball ordinari del Consell. Així, la Subdirecció General de Transparència
i Bon Govern, a més de vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat activa que
preveu la norma, porta a terme una tasca interpretativa de les disposicions de bon govern
que recull el títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. Per la seva banda, la Subdirecció
General de Reclamacions té com a funció principal el coneixement de les reclamacions
que, en aplicació del que disposa l’article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
presentin els ciutadans.
El capítol III regula el règim econòmic, patrimonial i del personal aplicable al Consell
de Transparència i Bon Govern, i detalla els seus recursos econòmics, l’elaboració i
l’execució del seu pressupost, el règim de comptabilitat i control, patrimonial i de
contractació així com disposicions relatives al personal que exerceixi les seves funcions
en el Consell.
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Finalment, el capítol IV especifica la competència de l’Advocacia General de l’EstatDirecció del Servei Jurídic de l’Estat per a la prestació de l’assistència jurídica que el
Consell de Transparència i Bon Govern pugui requerir.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 31 d’octubre de 2014,
DISPOSO:
Article únic.

Aprovació de l’Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern.

De conformitat amb el que preveuen l’article 39.2 i la disposició final setena de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
s’aprova l’Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern, el text del qual s’insereix a
continuació.
Disposició addicional.

No-increment de despesa pública.

1. La creació i la posada en funcionament del Consell de Transparència i Bon
Govern no poden suposar cap increment de dotacions, retribucions o altres despeses de
personal ni, per altres conceptes, cap increment net d’estructura o de personal al servei
del sector públic estatal.
2. El Consell s’ha de dotar exclusivament mitjançant la redistribució d’efectius del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, els seus organismes i entitats públiques, i
el seu funcionament s’ha d’atendre amb els mitjans materials i personals de què disposa
actualment l’Administració.
Disposició final.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el 10 de desembre de 2014, en ocasió de l’entrada
en vigor del títol III de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i el que estableix la seva
disposició final novena.
Madrid, 31 d’octubre de 2014.
FELIPE R.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ESTATUT DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Naturalesa i règim jurídic.

1. El Consell de Transparència i Bon Govern és un organisme públic dels que preveu
l’apartat 1 de la disposició addicional desena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització
i funcionament de l’Administració General de l’Estat, amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d’obrar pública i privada, adscrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
2. El Consell de Transparència i Bon Govern es regeix pel que disposa la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, així com per les disposicions que la despleguin i per aquest Estatut. Supletòriament
es regeix per la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració
General de l’Estat; per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; per la Llei 47/2003, de 26
de novembre, general pressupostària; per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni
de les administracions públiques; pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i per la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; així com per la resta de normes que
siguin aplicables.
Article 2.

Objectius.

1. D’acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, el Consell de
Transparència i Bon Govern és l’organisme encarregat de promoure la transparència de
l’activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat activa,
salvaguardar l’exercici del dret d’accés a la informació pública i garantir l’observança de
les normes de bon govern.
2. El Consell de Transparència i Bon Govern actua amb plena autonomia i
independència en el compliment dels seus fins.
Article 3.

Funcions.

Per a la consecució dels seus objectius, el Consell de Transparència i Bon Govern té
encomanades les funcions següents:
a) Adoptar recomanacions per al millor compliment de les obligacions que conté la
Llei 19/2013, de 9 de desembre.
b) Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
c) Informar preceptivament dels projectes normatius de caràcter estatal que
despleguin la Llei 19/2013, de 9 de desembre, o que estiguin relacionats amb el seu
objecte.
d) Avaluar el grau d’aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. Per a això, ha
d’elaborar anualment una memòria en la qual s’ha d’incloure informació sobre el
compliment de les obligacions previstes i que s’ha de presentar davant les Corts Generals.
e) Promoure l’elaboració d’esborranys de recomanacions i de directrius i normes de
desplegament de bones pràctiques en matèria de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
f) Promoure activitats de formació i sensibilització per a un millor coneixement de les
matèries regulades per la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
g) Col·laborar, en les matèries que li són pròpies, amb òrgans de naturalesa anàloga.
h) Les altres que li siguin atribuïdes per norma de rang legal o reglamentari.
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Adscripció i seu.

1. El Consell de Transparència i Bon Govern està adscrit orgànicament al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Secretaria d’Estat d’Administracions
Públiques.
2. El Consell té la seu institucional a Madrid.
Article 5.

Col·laboració amb les comunitats autònomes i els ens locals.

1. En l’àmbit de les seves competències, el Consell de Transparència i Bon Govern
pot col·laborar amb les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla a través dels
mecanismes següents:
a) Convoca amb periodicitat almenys anual reunions amb els representants dels
organismes que s’hagin creat en l’àmbit autonòmic per a l’exercici de funcions similars a
les encomanades al Consell.
b) La celebració de convenis de col·laboració que, de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, facultin el
Consell per a la resolució de la reclamació que preveu l’article 24 de la Llei esmentada.
c) La celebració de convenis de col·laboració en matèries específiques en l’àmbit de
les seves competències respectives.
2. Així mateix, el Consell convoca a les reunions que tenen lloc en aplicació de la
lletra a) de l’apartat 1 un representant de l’Administració local proposat per la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, amb la qual també pot subscriure convenis de
col·laboració. Aquests convenis de col·laboració també es poden subscriure amb els
diferents ens locals.
Article 6.

Transparència.

En l’exercici de les seves funcions, el Consell s’ha de regir pels principis de
transparència i participació ciutadana, que es concreten en els aspectes següents:
a) Una vegada adoptades i notificades totes les resolucions del Consell, prèvia
dissociació de les dades de caràcter personal que continguin, han de ser objecte de
publicació a la pàgina web institucional de l’organisme, així com en el Portal de la
Transparència.
b) Després de la seva aprovació, un resum de la memòria anual del Consell s’ha de
publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat». S’ha de prestar especial atenció al fet que sigui
clarament identificable el nivell de compliment per part dels subjectes, les entitats i els
òrgans obligats de les disposicions de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
c) El Consell ha d’articular mecanismes de participació com a via de col·laboració
dels ciutadans en el millor exercici de les funcions de l’organisme i per afavorir el
compliment de la normativa de transparència i bon govern.
CAPÍTOL II
Òrgans del Consell de Transparència i Bon Govern
Secció 1a
Article 7.

Estructura orgànica del Consell de Transparència i Bon Govern

Estructura orgànica.

El Consell de Transparència i Bon Govern s’estructura en els òrgans següents:
1.
2.

El president del Consell de Transparència i Bon Govern.
La Comissió de Transparència i Bon Govern.
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3. La Subdirecció General de Reclamacions i la Subdirecció General de
Transparència i Bon Govern, com a òrgans jeràrquicament dependents del president del
Consell.
Secció 2a
Article 8.

Del president del Consell de Transparència i Bon Govern

El president.

1. El president del Consell de Transparència i Bon Govern, a més d’impulsar l’acció
d’aquest Consell per al compliment dels seus objectius, exerceix les funcions de direcció,
gestió i representació de l’òrgan esmentat.
2. En l’exercici de les seves funcions, és l’òrgan competent per:
a) Tenir la representació legal i institucional del Consell.
b) Adoptar criteris d’interpretació uniforme de les obligacions contingudes en la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, en el reglament que desplegui la Llei esmentada o en
aquest Estatut, i aprovar, previ informe de la Comissió de Transparència i Bon Govern,
directrius, recomanacions o guies relatives a la seva aplicació o interpretació.
c) Vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat d’acord amb el que preveu
l’article 9 de la Llei 19/2013 i adoptar, si s’escau, les mesures necessàries per al
cessament de l’incompliment d’aquestes obligacions.
d) Conèixer de les reclamacions que es presentin en aplicació de l’article 24 de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre.
e) Respondre les consultes que, amb caràcter facultatiu, li plantegin els òrgans
encarregats de tramitar i resoldre les sol·licituds d’accés a la informació.
f) Instar l’inici del procediment sancionador que preveu el títol II de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre. L’òrgan competent ha de motivar, si s’escau, la seva decisió de no
incoar el procediment.
g) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’organisme.
h) Formar, aprovar i actualitzar l’inventari dels béns i drets del Consell.
i) Elaborar i proposar a la Comissió de Transparència i Bon Govern per a la seva
aprovació el projecte de memòria anual de l’organisme en la qual s’analitzi el grau
d’aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i es proporcioni informació detallada
sobre el compliment de les obligacions que s’hi preveuen.
j) Convocar i presidir les reunions de la Comissió de Transparència i Bon Govern.
k) Ser l’òrgan de contractació de l’organisme, aprovar les despeses i ordenar els
pagaments i els moviments de fons corresponents, així com efectuar la rendició de
comptes de l’organisme d’acord amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
l) Subscriure convenis amb entitats públiques i privades.
m) Formular i aprovar els comptes anuals de l’organisme.
n) Aprovar, en el marc de la normativa reguladora de la funció pública, les propostes
de relacions de llocs de treball, convocar i resoldre els processos de provisió de llocs de
treball que integrin el personal del Consell de Transparència i Bon Govern, exercir la
potestat disciplinària, així com les competències que, en matèria de personal, atribueix la
normativa de la funció pública als subsecretaris dels departaments ministerials.
o) Proposar, previ informe de la Comissió de Transparència i Bon Govern,
modificacions a la normativa de rang legal o reglamentari que reguli les matèries de
competència del Consell.
p) Proposar a la Comissió de Transparència i Bon Govern l’aprovació i la modificació
del Reglament de funcionament intern del Consell de Transparència i Bon Govern.
q) Resoldre recursos contra els actes i les decisions adoptats en matèries de la seva
competència.
r) Sol·licitar a les diferents administracions públiques la informació necessària per al
compliment de les seves funcions.
s) Qualssevol altres funcions de gestió necessàries per al compliment eficaç dels
fins del Consell.
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3. Els actes dictats pel president en exercici de les seves funcions exhaureixen la
via administrativa. Contra aquests actes es pot interposar el recurs potestatiu de reposició
que preveu l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, així com els recursos
contenciosos administratius que siguin procedents.
4. Les retribucions del president del Consell de Transparència i Bon Govern es fixen
d’acord amb el que disposa el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el
règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i
altres entitats.
Article 9.

Nomenament i cessament.

1. El president del Consell de Transparència i Bon Govern és nomenat per reial
decret del Consell de Ministres a proposta del titular del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques. Amb caràcter previ al seu nomenament, el candidat proposat
ha de comparèixer davant la comissió competent del Congrés dels Diputats que, per
acord adoptat per majoria absoluta, ha de ratificar la proposta de nomenament en el
termini d’un mes natural des que s’hagi rebut la comunicació corresponent.
2. El nomenament s’ha de produir entre persones de reconegut prestigi i
competència professional per un període no renovable de cinc anys.
3. El cessament en el càrrec de president del Consell de Transparència i Bon Govern
es produeix per expiració del mandat, a petició pròpia o per separació acordada pel
Govern després de la instrucció del procediment corresponent per part del titular del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per incompliment greu de les seves
obligacions, incapacitat permanent per a l’exercici de la seva funció, incompatibilitat
sobrevinguda o condemna per delicte dolós.
Article 10.

Règim de suplència.

1. En els supòsits d’absència, vacant o malaltia del president del Consell de
Transparència i Bon Govern, l’exercici de les funcions que preveu aquest Estatut, així
com les que li corresponguin en aplicació del que preveu la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, l’assumeix el subdirector general de Transparència i Bon Govern. En el supòsit
que qualsevol de les circumstàncies esmentades concorri igualment en ell, l’exercici de
les funcions corresponents l’assumeix el subdirector general de Reclamacions.
2. En el cas que, d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
concorri en el president del Consell de Transparència i Bon Govern alguna causa
d’abstenció o recusació, l’exercici de les competències atribuïdes a ell l’assumeix el
subdirector general de Transparència i Bon Govern. En cas que qualsevol de les causes
esmentades concorri igualment en ell, l’exercici de les competències que es vegin
afectades l’assumeix el subdirector general de Reclamacions.
Article 11.

Independència.

El president del Consell de Transparència i Bon Govern exerceix el seu càrrec amb
dedicació absoluta, plena independència i total objectivitat. No està subjecte a mandat
imperatiu, ni rep instruccions de cap autoritat.
Secció 3a
Article 12.

De la Comissió de Transparència i Bon Govern

La Comissió de Transparència i Bon Govern.

Correspon a la Comissió de Transparència i Bon Govern l’exercici de les funcions
següents:
a) Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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b) Informar preceptivament dels projectes normatius de caràcter estatal que
despleguin la Llei 19/2013, de 9 de desembre, o que estiguin relacionats amb el seu
objecte.
c) Aprovar la memòria anual en la qual s’analitzi el grau d’aplicació de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, i es proporcioni informació detallada sobre el compliment de les
obligacions que s’hi preveuen.
d) Proposar al president l’adopció de recomanacions, directrius o guies de bones
pràctiques en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
e) Promoure activitats de formació i sensibilització per a un millor coneixement de
les matèries que regula la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
f) Convocar amb una periodicitat almenys anual els òrgans de naturalesa anàloga
de les comunitats autònomes als efectes de cooperació institucional.
g) Articular mecanismes de col·laboració amb òrgans de naturalesa anàloga en
l’àmbit autonòmic o internacional.
h) Emetre informe sobre les qüestions que li sotmeti el president.
i) Aprovar el Reglament de funcionament intern del Consell de Transparència i Bon
Govern.
Article 13.

Composició.

1. D’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la
Comissió de Transparència i Bon Govern està composta per un president, que és el del
Consell, i els vocals següents:
a) Un diputat.
b) Un senador.
c) Un representant del Tribunal de Comptes.
d) Un representant del Defensor del Poble.
e) Un representant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
f) Un representant de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.
g) Un representant de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.
2. El titular de la Subdirecció General de Transparència i Bon Govern exerceix les
funcions de Secretaria i assisteix a les reunions de la Comissió amb veu però sense vot.
Article 14.

Proposta i nomenament.

1. Els membres de la Comissió de Transparència i Bon Govern són proposats de la
manera següent:
a) El Congrés dels Diputats proposa, com a vocal, un diputat.
b) El Senat proposa, com a vocal, un senador.
c) El Tribunal de Comptes proposa, com a vocal, un conseller del Tribunal de
Comptes.
d) El Defensor del Poble proposa, com a vocal, un representant.
e) L’Agència Espanyola de Protecció de Dades proposa el seu vocal representant.
f) El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proposa el vocal representant
de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.
g) L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal proposa el seu vocal
representant.
2. El nomenament dels vocals als quals es refereixen les lletres d) a g) de l’apartat
anterior es fa entre persones que tinguin, com a mínim, rang de subdirector general.
3. Les propostes s’eleven al Govern per conducte del ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques.
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4. Els membres de la Comissió de Transparència i Bon Govern són nomenats i, si
s’escau, cessen per acord del Govern, amb respecte al principi de presència equilibrada
de dones i homes.
Article 15.

Mandat i vacants.

1. Els vocals de la Comissió de Transparència i Bon Govern exerceixen el seu càrrec
durant cinc anys, i el seu mandat es pot prorrogar per un període de la mateixa durada.
2. Són causes de cessament en el seu mandat:
a) Nomenament del vocal com a president del Consell de Transparència i Bon
Govern.
b) Renúncia anticipada.
c) Pèrdua de la condició que el va habilitar per ser proposat en els supòsits que
preveuen les lletres a), b) i c) de l’article anterior, és a dir, de la condició de diputat, de
senador o de conseller del Tribunal de Comptes.
d) Proposta de cessament per part de les institucions o els òrgans a què es
refereixen les lletres d), e), f) i g) de l’article anterior en cas d’incompliment sobrevingut de
les condicions que van motivar el seu nomenament, és a dir, de la seva condició de
representant del Defensor del Poble, de l’Agència Estatal de Protecció de Dades, de la
Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques o de l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal.
e) Expiració del mandat per incompliment greu de les seves obligacions, incapacitat
permanent per a l’exercici de la seva funció, incompatibilitat sobrevinguda o condemna
per delicte dolós.
3. Les vacants que es produeixin abans que expiri el termini que preveu l’apartat 1
s’han de cobrir dins del mes següent a la data en què la vacant s’hagi produït i pel temps
que resti per completar el mandat de qui va causar la vacant a cobrir.
Article 16.

Renovació.

1. Amb caràcter previ a la finalització del mandat dels membres de la Comissió, el
titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques requereix les institucions i els
òrgans a què es refereix l’article 13 perquè, dins del mes següent, comuniquin la identitat
de les persones proposades per a un nou mandat a la Comissió.
2. Transcorregut el termini esmentat a l’apartat anterior, i una vegada efectuada la
proposta, el Govern procedeix al nomenament de les persones proposades com a
membres de la Comissió, les quals prenen possessió en la mateixa data en què expiri el
mandat anterior.
3. En cas que, transcorregut el termini que esmenta l’apartat 1, no s’hagi comunicat
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la identitat dels nous vocals de la
Comissió, els que estiguin en aquell moment en el càrrec han de continuar en les seves
funcions fins que les noves identitats siguin degudament comunicades.
Article 17.

Funcionament.

1. La Comissió adopta els seus acords en sessió plenària, i la Presidència l’ocupa el
president del Consell. Actua com a secretari de la Comissió, amb veu i sense vot, el titular
de la Subdirecció General de Transparència i Bon Govern. En cas de vacant, absència o
malaltia, actua de secretari un funcionari adscrit a la Subdirecció General de Transparència
i Bon Govern designat a aquest efecte pel president.
2. La Comissió es regeix pel que disposa aquest Estatut i, si no, per les disposicions
del capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
3. El president convoca la Comissió de Transparència i Bon Govern almenys una
vegada al mes. També es reuneix quan així ho sol·liciti la majoria dels seus membres.
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4. La Comissió queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si estan
presents el president, el secretari i la meitat dels seus membres i, en segona convocatòria,
si estan presents el president, el secretari i la tercera part dels membres.
Secció 4a Altres òrgans
Article 18.

Règim general.

1. La Subdirecció General de Transparència i Bon Govern i la Subdirecció General
de Reclamacions són òrgans administratius dependents del president del Consell de
Transparència i Bon Govern per a l’execució dels projectes, els objectius o les activitats
que se’ls assignin, així com de la gestió ordinària dels assumptes de la seva competència.
2. Els subdirectors generals titulars de totes dues són nomenats i destituïts pel
president del Consell de Transparència i Bon Govern.
Els nomenaments s’efectuen entre funcionaris de carrera de l’Administració General
de l’Estat i, si s’escau, d’altres administracions públiques quan així ho prevegin les normes
aplicables i que pertanyin a cossos i escales als quals s’exigeixi per al seu ingrés el títol
de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
Així mateix, els nomenaments s’han d’ajustar als criteris i les normes de l’apartat 10
de l’article 6 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració
General de l’Estat, i al sistema previst en la legislació específica.
3. Les unitats i els llocs de treball dependents de les subdireccions generals
esmentades es determinen en les relacions de llocs de treball corresponents.
Article 19.

Subdirecció General de Transparència i Bon Govern.

La Subdirecció General de Transparència i Bon Govern té encomanades les funcions
següents:
a) Supervisar el compliment de les obligacions de publicitat activa que conté el
capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
b) Instar l’inici de les actuacions disciplinàries que siguin procedents en els supòsits
d’incompliment de les obligacions de publicitat que preveu el capítol II del títol I de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre.
c) Proposar al president l’adopció de criteris d’interpretació uniforme de les
disposicions que preveu el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
d) Tramitar totes les qüestions i les consultes que li siguin plantejades en relació
amb les matèries de transparència i bon govern.
e) Les altres que li siguin encomanades pel president del Consell o per una norma
de rang legal o reglamentari.
Article 20.

Subdirecció General de Reclamacions.

La Subdirecció General de Reclamacions és l’òrgan del Consell de Transparència i
Bon Govern que exerceix les competències inherents a la tramitació de la reclamació que
preveu l’article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i a més té encomanades les
funcions següents:
a) Tramitar les consultes que, amb caràcter facultatiu, es puguin presentar davant el
Consell, relatives a l’aplicació de les disposicions reguladores del dret d’accés a la
informació pública.
b) Les altres que li siguin encomanades pel president del Consell o per una norma
de rang legal o reglamentari.
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CAPÍTOL III
Règim econòmic, patrimonial i de personal
Secció 1a
Article 21.

Règim econòmic

Recursos econòmics.

El Consell de Transparència i Bon Govern disposa, per al compliment dels seus fins,
dels recursos econòmics següents:
a) Les assignacions que anualment s’estableixin a càrrec dels pressupostos
generals de l’Estat.
b) Les subvencions i aportacions que es puguin concedir a favor seu, procedents de
fons específics de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals.
c) Els béns, drets i valors integrants del seu patrimoni, així com les rendes i els
productes derivats d’aquests.
d) Qualssevol altres que legalment se li puguin atribuir.
Article 22.

Pressupostos.

1. Amb caràcter anual, el Consell de Transparència i Bon Govern elabora i el seu
president aprova un avantprojecte de pressupost, amb l’estructura que assenyali el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i el remet a aquest Ministeri per a la seva
posterior integració en els pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb el que preveu la
Llei 47/2003, de 26 de novembre.
El pressupost té caràcter limitador pel seu import global i caràcter estimatiu per a la
distribució dels crèdits per categories econòmiques, a excepció dels corresponents a
despeses de personal que, en tot cas, tenen caràcter limitador i vinculant per la seva
quantia total, i de les subvencions nominatives i les atencions protocol·làries i
representatives, que tenen caràcter limitador i vinculant sigui quin sigui el nivell de la
classificació econòmica al qual s’estableixin.
2. Les modificacions del pressupost que suposin un increment global dels crèdits
inicialment aprovats, s’han d’ajustar al següent:
a) Correspon al president del Consell autoritzar les variacions pressupostàries que
impliquin fins a un tres per cent de la xifra inicial del seu pressupost total de despeses,
sempre que no s’incrementin els crèdits per a despeses de personal.
Les variacions del pressupost, una vegada autoritzades pel president del Consell,
s’han de comunicar a la Direcció General de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
b) Correspon al titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autoritzar
variacions per sobre del 3 per cent de la xifra inicial del seu pressupost. Així mateix, li
correspon autoritzar variacions que incrementin els crèdits per a despeses de personal.
Les variacions que afectin despeses de personal no es computen a l’efecte del
percentatge que estableix la lletra a).
c) Si la variació afecta les aportacions estatals recollides en els pressupostos
generals de l’Estat, la competència per autoritzar totes dues modificacions correspon a
l’autoritat que tingui atribuïda la modificació en el pressupost de l’Estat. Aquestes
variacions no computen a l’efecte dels percentatges que recullen les lletres a) i b)
anteriors.
Les variacions internes entre les diverses partides pressupostàries, que no incrementin
la quantia global del pressupost, les aprova el president del Consell, llevat que afectin els
crèdits per a despeses de personal, cas en què l’autorització és competència del titular
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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Règim de comptabilitat i control.

1. El Consell de Transparència i Bon Govern formula i ret els seus comptes anuals
d’acord amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, i les normes i els principis de
comptabilitat que recull el Pla general de comptabilitat pública, aprovat per
l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, i les seves normes de desplegament.
2. L’exercici anual es computa per anys naturals, i comença el dia 1 del mes de
gener de cada any.
3. Sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes per la Llei
orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, la gestió economicofinancera
del Consell està sotmesa al control de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
en els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre. El control financer
permanent el porta a terme la Intervenció Delegada en el Consell.
Secció 2a
Article 24.

Règim patrimonial

Patrimoni.

1. El Consell de Transparència i Bon Govern té un patrimoni propi, independent del
de l’Administració General de l’Estat, integrat pel conjunt de béns i drets dels quals sigui
titular.
2. La gestió i administració dels béns i drets propis, així com dels del patrimoni de
l’Administració General de l’Estat o de qualsevol altra administració que se li adscriguin
per al compliment dels seus fins, s’exerceix d’acord amb el que assenyala aquest Estatut
i amb el que estableix per als organismes públics la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
3. El Consell de Transparència i Bon Govern forma i manté actualitzat el seu
inventari de béns i drets, tant dels propis com dels béns del patrimoni de l’Administració
General de l’Estat adscrits a l’organisme. L’inventari esmentat es revisa anualment, amb
referència a 31 de desembre, i se sotmet a l’aprovació del seu president. L’inventari i les
seves modificacions es remeten anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques el primer mes de cada any natural.
Article 25.

Contractació.

1. L’activitat contractual del Consell de Transparència i Bon Govern es regeix pel
que disposa el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com per la seva normativa de desplegament.
2. El president del Consell, en la seva qualitat d’òrgan de contractació de l’organisme,
està assistit per una Mesa de contractació, que exerceix les funcions que li atribueix
l’article 22 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Secció 3a
Article 26.

Règim de personal

Règim de personal.

1. Amb caràcter general, el personal al servei del Consell de Transparència i Bon
Govern té el caràcter de funcionaris públics d’acord amb el que estableixen la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i les normes de funció pública
aplicables al personal funcionari de l’Administració General de l’Estat.
2. El Consell de Transparència i Bon Govern disposa d’una relació de llocs de
treball, proposada pel president als òrgans competents, en la qual consten:
a) Els llocs que hagin de ser ocupats en exclusiva per personal funcionari, perquè
consisteixen en l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta
en l’exercici de potestats públiques i la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i
de les administracions públiques, així com la denominació dels llocs, els grups de
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classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els
sistemes de provisió de llocs i les retribucions complementàries.
b) La resta de llocs de treball els ocupa, amb caràcter general, personal funcionari.
Excepcionalment hi pot haver llocs de personal laboral en els supòsits en què sigui
possible d’acord amb la legislació de funció pública aplicable a l’Administració General de
l’Estat.
Article 27.

Provisió de llocs de treball.

1. El Consell de Transparència i Bon Govern aplica la legislació en matèria de funció
pública en la provisió dels llocs de treball adscrits a personal funcionari.
2. Els llocs de treball adscrits al personal laboral es proveeixen mitjançant
convocatòria pública i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
CAPÍTOL IV
Assessorament jurídic del Consell de Transparència i Bon Govern
Article 28.

Assistència jurídica.

L’assistència jurídica del Consell de Transparència i Bon Govern, consistent en
l’assessorament jurídic i en la representació i defensa en judici, s’encarrega a l’Advocacia
General de l’Estat-Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, en els termes de l’article 1.4 de la
Llei 52/1997, de 27 de novembre, d’assistència jurídica a l’Estat i institucions públiques.
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