Circular 15/03 – 30 de gener de 2015
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern

El proppassat 31 de desembre de 2014, va entrar en vigor la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de la qual
es desprenen una sèrie d’obligacions per a les organitzacions empresarials, relatives a la
publicació de determinat tipus d’informació, que s’haurà de publicar a través de la pàgina
web de manera estructurada i fàcilment accessible. En aquest sentit, les entitats que
estiguin afectades i no tinguin pàgina web hauran de confeccionar-ne una perquè és un
requisit que s’ha de complir, donat que la llei preveu que la informació es pugui
consultar sota el principi d’accessibilitat universal.
Aquesta normativa, concretament afecta a les següents entitats:
-

Fundacions del sector públic.

-

Persones jurídiques que perceben fons públics per a funcionar o per dur a terme llurs
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 procedeixi de subvencions o ajuts públics.

-

Entitats adjudicatàries de contractes del sector públic.

Així mateix, informar-vos que l’incompliment reiterat d’aquestes obligacions té
consideració d’infracció greu als efectes d’aplicació als responsables del règim
disciplinari corresponent.
Les organitzacions empresarials estan obligades a publicar la següent informació:
1. Informació institucional, organitzativa i de planificació (article 6)
S’ha de publicar informació relativa a les funcions de l’organització, la normativa que els
sigui d’aplicació i l’estructura organitzativa, incloent-hi un organigrama actualitzat que
identifiqui els responsables dels diferents òrgans, el seu perfil i la seva trajectòria
professional.
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2. Informació econòmica (article 8, apartats a, b i c)
S’haurà de publicar informació completa i detallada (objecte, parts signants, duració,
imports, obligacions i modificacions, etc.) relativa als contractes i convenis formalitzats amb
una Administració Pública. També s’ha de publicar informació relativa a les subvencions i
ajudes públiques que es rebin, quan l’òrgan concedent siguin una Administració Pública, i
indicar-ne import, finalitat i beneficiaris.
Aquestes obligacions de transparència poden estar subjectes als límits d’accés a la
informació pública previst a l’article 14 i a la Llei de protecció de dades de caràcter personal
(article 15).
Us donem un exemple de com publicar la informació esmentada a la vostra pàgina web:


Per una banda, podeu crear un apartat de “Transparència” on podeu incloure tots els
contractes que pugueu tenir amb l’administració (nom, import econòmic i vigència).



Per una altra banda, a l’apartat “d’Òrgans de govern” podeu ampliar la informació de
totes les persones que els formen, afegint un breu currículum d’aquestes.

Us adjuntem la publicació de l’esmentada Llei al BOE per tal que pugueu consultar-ne tots
els detalls i l’enllaç de la pàgina web Xarxanet.org que exposa Les 10 claus per complir amb
la llei de transparència: http://xarxanet.org/juridic/noticies/les-10-claus-complir-amb-lallei-de-transparencia.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al respecte.
Rebeu una cordial salutació.
Marina Figueras Carreró
Cap de Comunicació de la FHCG
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