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1. Què és la transparència? 

 QUÈ ÉS LA TRANSPARÈNCIA?  

La transparència consisteix en el coneixement per part de la ciutadania del que succeeix a les 
administracions públiques. 

 

 QUIN ÉS EL CONTEXT? 

Donar resposta a la demanda social, a partir de: 

 La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a 
nivell estatal. 

 

 La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 
neix amb la necessitat de regular a nivell autonòmic tres conceptes bàsics: 

 Transparència activa o publicitat activa 

 Transparència passiva o dret d’accés a la informació pública 

 Transparència col·laborativa o bon govern 

 

 Recentment, el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació 
pública, que desenvolupa la Llei 19/2014. 

 



2. Què és la publicitat activa? 
  QUÈ ÉS LA PUBLICITAT ACTIVA? 

La transparència o publicitat activa és l’obligació de publicar de manera permanent la 
informació pública exigida per la normativa de Transparència.  

 

 ÀMBITS: QUINA INFORMACIÓ S’HA DE FER PÚBLICA? ON? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
P

O
R

TA
L 

D
E 

TR
A

N
SP

A
R

ÈN
C

IA
 Organització institucional i estructura administrativa 

Decisions i actuacions de rellevància jurídica  

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial 

Planificació i programació 

Contractació pública 

Convenis de col·laboració 

Activitat subvencional 



3. Què és el portal de transparència? 

 El Portal de Transparència: És l’instrument bàsic i general de gestió de documents 
públics per a complir amb les obligacions de transparència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
      https://seu-e.cat/ca/web/castelldefels/ 

 



4.- Quina informació s’ha de publicar com a entitat? 

 Les entitats han de donar a conèixer el seu funcionament i la seva identitat. 

Es deriven les obligacions aplicables a les entitats del tercer sector 

Per raó de l’origen públic dels diners que gestionen 

 Fundacions del sector públic 

 Persones jurídiques que perceben fons públics (funcionar o per realitzar activitats) 

 Entitats privades (+100.000€) 

 Entitats privades  (+5.000€) i que el 40% dels ingressos procedeixi d’ajuts  o subvencions 

 Entitats adjudicatàries  

Partits polítics i associacions vinculades 

Fundacions i associacions declarades d’utilitat pública 

Com? (Novetats) 

- Web corporatiu 

Portal de transparència 



4.- Quina informació s’ha de publicar com a entitat? 

 Per què he de publicar la informació? 

 El compliment obligatori de la Llei, segons la qual s'ha de disposar d'un espai web on 
penjar la informació. 

 Possibilitat de compartir informació per tal de generar confiança i crear processos més 
participatius. 

 Estandardització de la informació pública per part de les entitats. 

 Coherència organitzativa: eina per millorar la gestió de l’entitat, oportunitat de millorar. 

 No hi ha res a amagar: transmetre una bona imatge a la societat. 

 Eina de comunicació i participació. 

 Tot lector que accedeixi al nostre portal de transparència ha de poder trobar la resposta 
als següents interrogants: 

 Qui hi ha al darrera de l'organització? 

 Què fa i per què? 

 A qui dirigeix les actuacions? 

 Com es finança? 

 Quin impacte social té? 

 Com treballa? 

 



4.1. Informació institucional i organitzativa  

 Identificació de l’entitat i dades de contacte 

 Funcions i tasques de l’entitat 

 Missió i les activitats que desenvolupen  

 Normativa pròpia de l’entitat (Estatuts i número de registre) 

 Composició dels òrgans de govern (identificació dels 
responsables i càrrecs) 

 Organigrama actualitzat que identifiqui els responsables  

 Estructura del grup d’entitats, si és el cas 

 



4.2. Gestió econòmica, pressupostària i 
patrimonial 

 

 Pressupost  

 Pla anual d’activitats 

 Comptes anuals o llibres de caixa i possibles auditories de 
comptes 

 Retribució dels òrgans de direcció i administració (+10.000€) 

 Inventari del patrimoni de les entitats 

 Memòria anual 



4.3. Gestió administrativa 

 Contractes: 
 Òrgan responsable de l‘entitat en matèria de contractació. 

 Relació de contractes subscrits (Objecte, import, durada, 
modificacions, etc.). 

 Convenis:  
 Relació de convenis vigents (data, parts, objecte, obligacions, i 

vigència). 

 Modificacions produïdes. 

 Informació sobre compliment i execució 

 Ajuts i subvencions: 
 Relació d’ajuts i subvencions (últims 5 anys): import, objecte, 

concurrència o no pública, informació relativa al control financer de 
l’ajut o subvenció (retribucions beneficiaris) 

 Actes  

 

 

 



5. On i com ho publiquem?  

 Apartat específic de la pàgina web o portal de transparència propi 

 La informació ha de ser: 

 Clara, estructurada i reutilitzable 

 Veraç, objectiva i comprensible 

 Actualització periòdica 

 Actualitzada 5 anys enrere 

 Comunicació a la Secretaria de Govern Obert de la Generalitat 
 

Exemples: 

http://www.esquinautic.cat/index.php/federacio/transparencia-2014 

https://www.ateneubcn.org/transparencia 

https://www.amcv.cat/transparencia 

https://www.agt.cat/transparencia/ 

 

Consulta i Comunicació al portal de Transparència de Catalunya 

http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/Portals-de-transparencia/associacions-fundacions-i-altres-entitats-privades/ 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/transparencia_entitats/consulta_web_entitats_transparencia/ 

 



6. Els grups d’interès 
 Què són els grups d’interès? 

Els grups d’interès són persones que realitzen activitats de participació en l’elaboració i l’aplicació 
de les polítiques públiques, amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques, en 
defensa d’un interès propi, de tercers o general. 

 En aquest sentit, les associacions, fundacions o federacions també podran ser considerades 
grups d’interès, si amb la seva activitat pretenen canviar polítiques socials o de govern. 
Aquestes entitats s'haurien d’inscriure dins de la Categoria III, d’organitzacions no 
governamentals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informació sobre la inscripció:  

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-
locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ENT011INSC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fjusticia.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2Fregistre-grups-
interes%3Fcategory%3D72ebcc2e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0 
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Presentar-se davant dels càrrecs i autoritats públiques com a 
grup d’interès. 

Formar part de les llistes de correu per rebre alertes 
automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques 
respecte de les activitats o les iniciatives de l’Administració.  

Fer constar la seva contribució en les consultes 
públiques en qualitat de grups d’interès. 



7. Posa’t a prova! Preparem el full de ruta 
per ser més transparents! 

 Quina és la meva raó de ser? 

 Quina és la meva finalitat? 

 Disposo de la informació que s’ha de publicar? 

 Com ho he de publicar? 

 Tinc web? Hauria de tenir? 

 Com puc aportar valor a l’entitat? 

 Com realitzo la implementació? 

 Com puc donar visibilitat? 



Aspectes importants  

• Importància d'obtenir una signatura digital i un 
Certificat digital  

• Relació electrònica (subvencions) 
• Registre d’entitats (actualitzar la informació de 

contacte) 
• Registre de grups d’interès  

 



MOLTES GRÀCIES! 

Servei de Transparència 
 

• Telèfon: 936.651.150 ext. 681 
• E-mail: transparencia@castelldefels.org 
• Portal de transparència de l’Ajuntament de Castelldefels: 

https://seu-e.cat/ca/web/castelldefels/ 
 


