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LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA
Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Quan entra en vigor?
Aquesta llei va ser aprovada el 29 de desembre de 2014,
i entra en vigor l’1 de juliol del 2015, per a totes les
entitats.
A qui afecta aquesta llei?
La llei de transparència afecta a l’administració pública i
en concret a l’administració pública catalana, però també
afecta a les entitats sense ànim de lucre següents:
- Fundacions del sector públic.
- Persones jurídiques que perceben fons públics
per funcionar o per dur a terme les seves
activitats.
- Entitats privades que rebin ajuts o subvencions
per més de 100.000 € anuals.
- Entitats privades que rebin ajuts o subvencions
per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40%
dels seus ingressos anuals procedeixi de
subvencions o ajuts públics.
- Entitats adjudicatàries de contractes del sector
públic.
Quin és el contingut de la llei?
La llei sorgeix per la necessitat de regular, a nivell de la
comunitat autònoma de Catalunya, la transparència,
l’accés a la informació pública i el bon govern. La voluntat
d’aquest text legal és la de configurar un sistema de
relacions entre les administracions i la ciutadania més
interactiu i més participatiu.
La llei obliga de manera proactiva a l’administració a
donar informació sense necessitat que el ciutadà l’hagi de
demanar.
L’administració de la Generalitat ha de fer pública la
informació necessària perquè la ciutadania en pugui
avaluar la gestió.
La llei determina de manera molt amplia els continguts de
l’obligació de transparència (informació institucional i
organitzativa, gestió econòmica, pressupostaria,
informació de rellevància jurídica, programació i

planificació, contractació pública, activitat subvencional,
etc.).
Així com també es determinen les regles en què estarà
sotmesa l’administració, garantir el fàcil accés, consulta i
comprensió, la neutralitat, actualització respectant
sempre la protecció d’altres drets.
Per realitzar tota aquesta tasca de transparència es crea
el PORTAL DE TRANSPARÈNCIA, que representa
l’instrument per facilitar a la ciutadania la informació de
manera integrada de totes les administracions públiques.
Aquest portal té una configuració electrònica de publicitat
per internet, que permet l’accés a tota la informació
disponible i que conté els enllaços amb les seus
electròniques de les administracions i entitats que s’hi
integren.
A què obliga la llei de transparència?
Els obligats a complir amb la llei han de dur a terme una
sèrie d’actuacions:
- Difondre la informació pública de manera veraç i
objectiva.
- Garantir que aquesta informació pública es
difongui d’una manera constant i actualitzada
- S’ha d’organitzar la informació pública garantit
un accés fàcil i comprensible, ha de poder
realitzar-se amb una consulta àgil i ràpida.
- La informació s’ha d’organitzar per àrees de
treball.
- Facilitar la consulta de la informació amb mitjans
informàtics.
- A aquesta informació hi ha de tenir accés
tothom.
Aquestes actuacions les ha de dur a terme,
l’administració pública, totes aquelles entitats vinculades,
les empreses públiques, les entitats públiques, les
entitats privades que presten serveis o són adjudicatàries
de contractes del sector públic, o les que reben
subvencions o ajuts públics.
És molt important tenir en compte que tot i que el deure
de transparència és real, no s’ha d’oblidar mai que s’han
de respectar altres lleis que interposin límits a aquesta
transparència com pot ser el cas de la Llei de Protecció
de Dades de Caràcter Personal.
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Com complim amb la llei?
Les entitats que rebin subvencions o ajuts públics,
determinant aquestes entitats com aquelles que reben
ajuts de més de 100.000 euros a l’any o bé més de 5.000
euros anuals i que almenys el 40% dels ingressos
procedeixi de subvencions o ajuts públics, aquestes
hauran de fer publicitat activa (fer públics els continguts
d’informació pública que determina la llei, s’haurà de
complir amb el deure d’informació pública).
En aquests casos les entitats hauran de justificar
l’aplicació, el destí, i els resultats obtinguts amb els diners
públics. Hauran de fer pública la següent informació:
Informació Institucional
- Les normes que la regulen, ja sigui estatuts,
reglament, etc.
- Funcions i activitat de l’entitat.
- Organigrama (Junta directiva, gerent, personal
tècnic, entitats vinculades jurídicament).
- Identificar els membres de la junta directiva o
patronat denominant el càrrec que ocupa cada
un d’ells.
- Breu descripció del perfil dels responsables de
l’entitat.
- Retribucions, si es dóna el cas, dels òrgans de
direcció o gerència i administració, sempre i
quan es rebin subvencions superiors a 10.000
euros anuals.
- Denominació de l’entitat i dades de contacte de
la mateixa (Nom, NIF, domicili...).
Informació Econòmica
- Comptes anuals i si s’està obligat caldrà fer una
auditoria de comptes.
Informació sobre retribucions, indemnitzacions,
dietes del personal retribuït sempre i quan
l’entitat rebi més de 10.000 euros anuals en
ajuts o subvencions.

Convenis de col·laboració amb l’administració
pública
Hauran de complir amb la normativa de transparència
aquelles entitats que tinguin convenis vigents a l’entrada
en vigor de la llei de transparència.
El fet de tenir aquests convenis firmats obligarà a què les
entitats hagin de fer pública la següent informació:
- Data del conveni
- Les parts del conveni
- L’objecte del conveni
- Les obligacions
- Durada
- Modificacions si n’hi ha
- Informació relativa al compliment
- Execució del conveni
Subvencions o ajuts públics
Les entitats que tinguin subvencions o ajuts públics
hauran de fer pública la informació dels darrers 5 anys.
Cal informar del següent:
- Import de l’ajut o subvenció
- Objecte
- Beneficiaris
- Les retribucions dels òrgans de direcció o
administració sempre que es superi l’import de
10.000 euros
Per poder donar i posar a disposició del ciutadà tota
aquesta activitat les entitats ho podran fer de la següent
manera:
1. A través de les pàgines web i seus electròniques
2. A través dels portals de les administracions
a. Només les entitats amb finalitats
cultural o socials
b. De menys de 50.000 euros de
pressupost
3. En format electrònic
4. L’accés ha de ser gratuït i fàcil
5. La informació ha de ser posada a disposició
d’una manera estructurada i clara
6. I el format ha de ser reutilitzable
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Quines són les conseqüències de no complir amb la
llei?
La llei de transparència contempla un règim sancionador i
el diferència en tres graus d’infracció:
Les molt greus: no complir amb l’obligació de publicitat
activa, i no establir els mecanismes necessaris per
garantir la transparència en la gestió administrativa.
Les greus: són aquelles que es generen per
l’incompliment total o parcial del deure de transparència.
Les lleus: l’incompliment per actuacions negligents o poc
curoses amb el que obliga la llei.
Les sancions poden ser:
-

Les multes poden anar de 600 euros a 12.000
euros i les sancions poden ser la inhabilitació
per rebre ajuts públics d’1 a 5 anys.

-

Suspensió per poder
l’administració pública.

contractar

amb

