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● Difondre les actuacions i manera de funcionar de l’entitat

● Garantir l’actualització de la informació proporcionada

● Organitzar la informació de manera accessible i comprensible

● Ordenar la informació de manera temàtica.

● Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de mitjans electrònics.

A QUI AFECTA 

AQUESTA LLEI?

Sou objecte de la llei si…

- Sou entitat que percep subvencions o ajuts de més de 100.000€ anuals.

- Si almenys el 40% dels vostres ingressos anuals procedeixen de subvencions o 

ajuts públics (sempre que aquesta quantia sigui superior a 5.000€).

OBLIGACIONS

INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI

VALOR AFEGIT

LLEI DE 

TRANSPARÈNCIA

Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern.

QUI DONA EL SERVEI

TRANSPARÈNCIA

Audiflm Consulting és una consultoria amb una llarga experiència 

en projectes vinculats a l’administració

pública. Des de l’aplicació de la llei de transparència, hem 

treballat amb diverses institucions per

millorar la seva comunicació i ampliar la seva transparència a 

través dels seus canals de comunicació.

El servei que s’ofereix s’adapta a les necessitats de cada institució, 

sobretot tenint en compte si disposen

d’informació ordenada i classificada, i si disposen ja de canals web 

de difusió.



Podeu descarregar-vos el díptic AQUÍ

Audifilm Consulting: comercial@audifilm.com / Tel. 972 01 01 01 (demana per Marta Contreras)

Entitat que disposa de:

1) Web+info organitzada: entre 1.500€ i 2.000€*

2) Web*info poc treballada: entre 2.000€ i 3.000€*

*dependrà de la magnitud de l'entitat

Servei de manteniment (opcional) - entre 500 i 750 €/any en funció de la necessitat de l’entitat.

En el cas de no disposar de web, el cost del web anirà a part.

És necessari que cada entitat es posi en contacte amb l’empresa per elaborar un pressupost 

personalitzat.
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QUÈ INCLOU EL SERVEI
• Reorganització del portal web mitjançant l’adaptació dels menús a la llei de transparència (més 

accessibles, més entenedors, més simplificats ....).

• Gestió de la informació a mostrar perquè sigui més entenedora.

• Establiment de protocol d’actuació i manteniment perquè l’entitat pugui tenir actualitzat el portal 

web.

• Assessorament davant de consultes i peticions d’informació.

TAULA DE PREUS ORIENTATIUS

../../../CONVENIS/AUDIFILM - TRANSPARÈNCIA/federació ateneus_díptic.pdf

