
Associació Impuls 2019

COM MILLORAR LA
TRANSPARÈNCIA A LES
NOSTRES ENTITATS



LES ASSOCIACIONS HEM D'AVANÇAR CAP A UN NOU MODEL
ASSOCIATIU:

 

Generar més confiança, legitimitat i coherència,
necessàries per a tindre autoritat moral per a poder

exigir-ho a la resta.
Hem de ser un punt de referència en la reconstrucció

dels valors de la societat valenciana.



ASSOCIACIONS

TRANSPARÈNCIA ENL

SUBVENCIONS

Llei orgànica 1/2002, Reguladora del dret d'associació
 
Llei 14/2008, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat
Valenciana 

Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
 
Llei 2/2015 de La Generalitat Valenciana de transparència, Bon
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
 
Decret 105/2017, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015

Llei 38/2003 General de Subvencions

Context legal



Les Associacions complim amb les obligacions de transparència
amb les persones assòciades (Llei 1/2002; 14/2008):

Rendició de comptes, memòria econòmica, balanç de situació...
Aprovació del pla d'activitats i pressupostos anuals en assemblea.
Accés als llibres de comptes, socis/òcies, inventari a les persones associades
que ho sol·liciten.

Estem al
registre
d'Associacions?

Hem aportat documents, dades de la nostra entitat, estatus...al
corresponent registre



Les Associacions hem complit amb les obligacions de publicitat
activa de les subvencions concedides i les hem justificat (Llei
38/2003 General de Subvencions).
 

“Els beneficiaris han de donar la publicitat adequada del caràcter
públic del finançament de programes, activitats, inversions o

actuacions de qualsevol mena que siguen objecte de subvenció, en
els termes establerts per reglament”.

Hem rebut
subvencions
públiques?



Quines són les
obligacions de la Llei
de Transparència?



Quines són les obligacions de la Llei de Transparència?

A. PUBLICITAT ACTIVA (Llei 19/2013)
 

B. OBLIGACIÓ DE PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS (Llei
2/2015 de la GVA)



Quines associacions i
ENL han de complir la
Llei de Transparència?



A. Obligacions de Publicitat Activa 
QUINES ASSOCIACIONS I ENL ESTAN OBLIGADES A COMPLIR AMB LA PUBLICITAT
ACTIVA RECOLLIDA EN LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA?

Perceben més de 100.000 € anuals de subvencions o ajudes públiques,
o si

 
Un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o
ajudes públiques (sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de
5.000 € anuals).

 
Presten serveis públics.



B. Obligacions de Publicitat de Subvencions
QUINES ASSOCIACIONS I ENL ESTAN OBLIGADES A COMPLIR AMB LA PUBLICITAT
COM RECEPTORES DE SUBVENCIONS RECOLLIDA EN LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA 
(LLEI 2/2015 GVA)?

Perceben durant el període d’un any subvencions, de les
administracions públiques de la Comunitat Valenciana, per import
superior a 10.000 €



On s’han de publicar
les obligacions de
transparència?



On s’han de publicar les obligacions de transparència?

Entitats amb un pressupost anual superior o igual a 50.000 €: La
informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada en
les pàgines web de l’entitat.

 
Entitats amb un pressupost anual inferior a 50.000 €:
L’obligació d’informació i publicitat podrà realitzar-se utilitzant els
mitjans electrònics oferits per l'Administració Pública de la qual
provinga la major part de les ajudes o subvencions públiques rebudes.



A. PUBLICITAT ACTIVA (Llei
19/2013) 

B. OBLIGACIÓ DE PUBLICITAT DE LES
SUBVENCIONS (Llei 2/2015 GVA)

Quines són les
obligacions de la Llei
de Transparència?



A.1. Informació institucional:
estructura, organització i
funcions

A. Obligacions de Publicitat Activa 
QUINA INFORMACIÓ HAN DE COMPARTIR LES ASSOCIACIONS I ENL PER COMPLIR
AMB LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA?

A.2. Informació econòmica,
pressupostaria i comptes



FUNCIONS QUE
DESPLEGUEN

definició de la missió
o els objectius i les

activitats que es
desenvolupen

d’acord amb els
estatuts.

ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

organigrama
actualitzat que
identifique els

responsables dels
diferents òrgans,
perfil i trajectoria

professional
(recomanat amb

identificació
nominativa).

NORMATIVA
APLICABLE
estatuts i altra

normativa aplicable
que siga

d’aplicació a
l’organització així com

a la seua estructura
organitzativa* 

PLA ANUAL
D’ACTIVITATS

(Recomanat)

A. Obligacions de Publicitat Activa 
A.1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

*Llei d’Associacions, Llei General de Subvencions...



CONTRACTES 
 

CONVENIS
 

SUBVENCIONS
PÚBLIQUES

 

PRESSUPOSTOS
ANUALS

 

A. Obligacions de Publicitat Activa 
A.2. INFORMACIÓ ECONÒMICA

COMPTES
ANUALS

 

RETRIBUCIONS
CÀRRECS

DIRECTIUS
 



A.2. Informació econòmica

CONTRACTES

 La relació de tots els contractes subscrits amb les administracions públiques, que ha d'incloure:
 

Data
Objecte
Durada
Import
Procediment de licitació
Modificacions i pròrrogues
Decisions de renúncia



A.2. Informació econòmica

CONVENIS

 La relació de convenis vigents amb les Administracions Públiques, amb indicació de:
 

Data
Objecte
Període de vigència
Drets i obligacions
Obligacions econòmiques, si és el cas
Parts que el signen



A.2. Informació econòmica

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES

 La relació de subvencions i ajudes públiques quan l’òrgan concedent siga una Administració
Pública, amb indicació de:
 

Administració concedent
Import
Objectiu o finalitat
Persones beneficiàries del projecte

 

*Llei General de Subvencions.



A.2. Informació econòmica

PRESSUPOSTOS

 

Pressupostos aprovats per l’assemblea on s’indiquen les principals partides
pressupostàries.



A.2. Informació econòmica

COMPTES ANUALS

 Amb indicació de:
 

Compte de resultats
Balanç de situació
Memòria econòmica
Informes d’auditoria, si és el cas



A.2. Informació econòmica

RETRIBUCIONS CÀRRECS DIRECTIUS

 

Les retribucions percebudes anualment pels màxims responsables de les
entitats
Indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament del càrrec.



Quines són les
obligacions de la Llei
de Transparència?

A. PUBLICITAT ACTIVA (Llei 19/2013) 

B. OBLIGACIÓ DE PUBLICITAT DE
LES SUBVENCIONS (Llei 2/2015
GVA)



B. Obligacions de Publicitat de les Subvencions
 Les associacions que perceben durant el període d'un any subvencions, de les administracions
públiques de la Comunitat Valenciana, per import superior a 10.000 € han de donar publicitat
de les subvencions en la web pròpia o en el portal de la GV, indicant almenys:
 

Entitat pública concedent
Import rebut
Programa, activitat, inversió o actuació subvencionat

**Es manté l'obligació de publicitat dels projectes subvencionats, d'acord amb la Llei General de
Subvencions:
 

“Els beneficiaris han de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament de programes,
activitats, inversions o actuacions de qualsevol mena que siguen objecte de subvenció, en els termes establerts

per reglament”.



Coses a tindre en compte

Protecció de dades personals: tota la informació publicada a través de la pàgina web ha de
ser tractada respectant els drets derivats de la protecció de dades personals. Quan la
informació continga dades especialment protegides, la publicitat només s’ha de portar a terme
amb la dissociació prèvia d’aquestes.

 
Publicitat: la informació s’ha de publicar en les corresponents pàgines web d’una manera
clara, estructurada i entenedora i, preferentment, enformats reutilitzables.

 
Principi d’accessibilitat universal i disseny per a tots i totes: tota la informació ha de ser
comprensible, d’accés fàcil i gratuït i ha d’estar a disposició de les persones amb diversitat
funcional en una modalitat subministrada per mitjans o en formats adequats de manera que
siguen accessibles i comprensibles.

 
Aconsellable publicar la informació en un apartat específic de transparència.



MÉS DUBTES EN:
info@impuls.onl

658 566 153
C/ José Luis Lazkanoiturburu Korkostegi, 14

Manises (València)
 


