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CIRCULAR  INFORMATIVA  AMB  MOTIU  DE  L’ENTRADA  EN  VIGOR  DE  LA  LLEI  
19/2013, DE 9 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA 
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN 

 

El  proper  10  de  desembre  de  2014,  entra  en  vigor  l’esmentada  Llei  19/2013,  de  9  de  
desembre, de la Transparència, accés a la informació pública i bon govern per la qual 
les entitats privades que comptin amb recursos públics restaran subjectes a un seguit 
d’obligacions en quant a publicitat que tot seguit relacionem. 

 

I. SUBJECTES OBLIGATS 

Les entitats privades que: 

a) Bé rebin  100.000  euros  o  més  en  subvencions  publiques  en  el  termini  d’un  
any 

b) Bé el  seu  pressupost  anual  depengui  almenys  en  un  40%  d’ajuts  públics,  quan  
aquests com a mínim siguin per import de 5.000 euros 

 

II. OBLIGACIONS  D’INFORMACIÓ 

Els subjectes obligats per aquesta Llei, resten obligats a fer pública la següent 
informació: 

a) Informació Institucional 
- Informació  relativa  a  les  funcions  que  l’entitat  desenvolupa 
- Informació  relativa  a  la  normativa  que  li  és  d’aplicació 
- Estructura organitzativa  de  l’entitat 
- Organigrama: dades dels responsables perfil i trajectòria professional 

 
b) Informació econòmica 

- Contractes celebrats amb Administració Pública:  
o Objecte 
o Durada 
o Import 
o Procediment pel qual ha estat adjudicat 
o Mitjans on ha estat publicitat 
o Nombre de licitadors 
o Modificacions del contracte, en el seu cas 
o Rescició o Renúncia 

 
- Convenis celebrats amb Administració Pública: 

o Parts signants 
o Objecte 
o Durada 
o Modificacions del conveni, en el seu cas 
o Obligacions recíprocament contretes 
o Import de les obligacions econòmiques pactades, en el seu cas 

 
- Subvencions i Ajuts públics 
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- Pressupost amb descripció de les principals partides 
- Comptes  anuals  i  els  informes  d’auditoria 
- Retribucions percebudes pels alts càrrecs I màxims responsables de 

l’entitat;;  així  com  indemnitzacions per abandonament del càrrec, en el seu 
cas. 
 
 

III. MITJANS DE PUBLICACIÓ 

La informació subjecta a les obligacions de transparència esmentades haurà de ser 
publicada a la corresponent seu electrònica de l’entitat o pàgina web, d’una manera 
clara, estructurada, accessible i localitzable. 

Les entitats sense ànim de lucre llurs pressupostos siguin inferiors a 50.000 euros, 
podran publicar la informació requerida al web de l’Administració de la qual provingui 
la major part de l’ajut públic percebut. 

 

IV. ENTRADA EN VIGOR I INCOMPLIMENT 

El compliment de les obligacions esmentades entra en vigor a partir del proper 10 de 
desembre  de  2014,  d’acord  a  la  Disposició  Final  novena;;  moment  a  partir  del  qual, 
l’incompliment  reiterat  de  les  disposicions  de  la  Llei  serà  considerat  infracció  greu  als  
efectes  d’aplicar  el  règim  disciplinari  als  responsables  de  l’entitat. 

 

Qualsevol qüestió, no dubtin en contactar-nos. 

 

 

 

 

Isabel Pérez Espinosa 
Servei Jurídic  
Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
 

A  Barcelona,  el  27  d’octubre  de  2014 
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