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GUIA DE TRANSPARÈNCIA
PER A ENTITATS 
NO LUCRATIVES

PRESENTACIÓ

La Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de
l’Ajuntament de València fixa com una de les seues prioritats l’adopció de
mesures i accions amb l’objectiu de millorar la transparència de la gestió
pública de l’Ajuntament de València i el seu Sector Públic, fomentant la
cultura de la transparència no solament en l’àmbit de l’administració pú-
blica, sinó també en el de la societat civil organitzada.

La transparència té un doble aspecte: d’una banda, implica una sèrie
de requisits legals, que són d’ineludible compliment per les administra-
cions i per les organitzacions que col·laboren amb elles i desenvolupen
programes i projectes que impliquen l’ús de recursos públics; però, d’altra
banda, les obligacions de transparència són la conseqüència d’uns drets
que assistixen a la ciutadania a l’hora d’intervindre en el control de la ges-
tió dels assumptes públics. Per açò, no seria encertat fixar l’atenció ex-
clusivament en el compliment formal de les obligacions imposades per
les lleis, sinó que aquestes obligacions legals han d’entendre’s com el
mecanisme pels quals la ciutadania pot fer efectius uns drets de vital im-
portància en una societat proveïda d’una genuïna salut democràtica.

Les associacions i entitats sense ànim de lucre representen un element
clau en la cohesió social, en la participació en els assumptes públics del
municipi, en la defensa dels drets de la ciutadania i en la construcció de
xarxes d’inclusió i de solidaritat. Són una peça fonamental per al desen-
volupament de la nostra ciutat, constituint importants instruments de trans-
formació i apoderament social.

Unes organitzacions i entitats ciutadanes transparents i compromeses
amb la transparència són la garantia d’un bon ús dels recursos públics i
d’una adequada gestió i execució de plans, programes, projectes i
accions en col·laboració amb l’administració local. No obstant això, la
seua major aportació al desenvolupament de la democràcia en l’àmbit
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municipal va més enllà que açò. Perquè un teixit associatiu que integra
activament la transparència en el seu quefer quotidià implica la interiorit-
zació en les seues pràctiques de la transparència; entesa més enllà de
les seues implicacions formals, com una obligació davant la ciutadania.
és el germen d’unes pràctiques i exigències de transparència que fluïs-
quen de baix a dalt, de la ciutadania organitzada a la institució.

L’acompliment de la transparència per banda de les entitats que per-
ceben ajudes públiques, és ja una obligació normativa i un requisit im-
prescindible per poder accedir a qualsevol tipus de finançament públic.

Des de l’Ajuntament de València hem posat en marxa un Programa de
Transparència per a Entitats no Lucratives, amb diferents projectes i línies
d’acció, per facilitar així l’aplicació i desenvolupament de la transparència:
tallers, eina d’autoavaluació, plataforma-portal de transparència, jornades
i la present guia. Comptem amb col·laboració de la Fundació horta Sud
i del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
de la Universitat Autònoma de Barcelona i la de totes les entitats que
desitgen implicar-se en aquest encisador projecte.

La utilitat i pertinència d’aquesta guia estan més enllà del seu objectiu
original; no solament ha de servir per a facilitar el compliment de les
obligacions de transparència de les organitzacions, sinó que tenim la
convicció que unes organitzacions, entitats i administracions més trans -
parents fan una ciutadania més forta, i aquesta és la base d’una profunda,
sòlida i avançada democràcia local. Desitgem que ens siga d’utilitat per a
eixe propòsit.

Regidoria de transparència, Govern obert i
auditoria ciutadana
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1GUIA DE TRANSPARÈNCIA
PER A ENTITATS 
NO LUCRATIVES

1. LA TRANSPARÈNCIA: QUÈ éS I COM hA DE SER?

La transparència és un principi que apliquem, fonamentalment, a la in-
formació que servix per a explicar com es governa i gestiona una entitat. 

és important que les Entitats No Lucratives (ENL) informen sobre quina
és la seua missió, la seua finalitat i els seus valors. També és important
que expliquen quins són els òrgans de govern, quines persones són les
responsables d’eixos òrgans de govern, com es gestiona l’entitat, quines
accions desenvolupen, com es finança,...

La transparència no és un fi en si mateix, sinó que és un mitjà. Un mitjà
per a generar confiança i garantia d’una gestió bona, eficaç i eficient.
Quan parlem de transparència parlem d’ètica i de responsabilitat. La
transparència és un valor que afavorix la percepció externa i interna
de l’entitat: tant les persones associades i voluntàries com la direcció,
possibles donants, inversores o noves associades reben una imatge clara
i positiva de l’entitat. 

A més a més, quan facilitem la comunicació i l’obtenció de la informació,
la transparència millora i potencia la participació. 

Perquè es puga parlar de transparència cal tindre en compte els se-
güents criteris: 

La transparència ha de ser proactiva, és a dir, la informació s’ha de
publicar sense que ninguna persona la demane, sinó com a acció assu-
mida i incorporada a les pràctiques de comunicació de les entitats per
convicció. Generalment l’anomenem publicitat activa. 

La informació que es publique ha d’estar convenientment actualitzada:
s’ha d’informar en el moment en què ocorren les coses. 
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La informació ha d’estar sempre disponible per a qui la necessite o
vulga fer consultes. 

La informació ha de ser accessible i comprensible. Açò vol dir que
qualsevol persona ha de poder entendre-la. Per tant, cal utilitzar un llen-
guatge estàndard i aplicar criteris d’accessibilitat universal per a perso-
nes amb capacitats reduïdes, com per exemple d’audició o visió. Perquè
la informació siga comprensible també caldrà que estiga contextualit-
zada i explicada.

2. A QUI VA DIRIGIDA ESTA GUIA?

Aquesta guia s’adreça a les ENL que perceben fons públics. Tot i això,
se’n recomana també el compliment per a la resta de les ENL.

Una ENL és una entitat privada que, en virtut de les seues regles cons-
titutives, no pot distribuir els seus beneficis a les persones que la contro-
len, havent de destinar-los bé a la realització dels seus objectius (o a la
reinversió), bé per ajudar a persones que no exercisquen cap control
sobre l’organització.

Les ENLs solen adoptar la forma jurídica d’associació, fundació, mu-
tualitat o cooperativa (les cooperatives poden tindre o no ànim de lucre)
i la seua fi social pot ser molt variada, des d’un club social, una ONG, una
associació de consumidors, una associació ecologista, una associació
d’antics/antigues alumnes, etc.

Què vol dir no tindre ànim de lucre? No tindre ànim de lucre significa
que els diners han de destinar-se exclusivament a l’acompliment de les
finalitats comunes d’interés general establides en les normes de l’entitat.
Per tant, es pot tindre activitat econòmica i beneficis en el compte de re-
sultats anuals, però han de ser destinats als fins de l’entitat. 



3. PER QUÈ LES ENTITATS SENSE àNIM DE LUCRE
hAN D’INFORMAR DE FORMA

TRANSPARENT I AMB QUALITAT? 

La transparència i la qualitat han de ser característiques fonamentals
de la informació que produïxen les administracions públiques i les ENL. 

Les ENL, per la seua naturalesa jurídica i per coherència amb la seua
missió i els seus valors, estan compromeses amb el conjunt de la societat
i, més específicament, amb col·lectius als quals s’adreça la seua activitat
o dels que reben capitals econòmics o humans. Per tant, la transparència
és un valor que ha de consolidar-se com a vertebrador del funcionament
de les entitats.

Les obligacions legals no han de ser contemplades com a dificultats,
sinó que han de ser un estímul que contribuïsca a orientar les bones
pràctiques i a encaminar cap a una cultura de la transparència. Avançar
cap a una cultura de la transparència i un nou model associatiu vol dir
treballar per la transformació social i ací és on les associacions es con-
vertixen en elements claus. 

El teixit associatiu és el motor necessari per a la transformació social.
Des de les associacions es construïx la societat, es genera el sentiment
de pertinença, es fomenta la solidaritat i el compromís. Les associacions
són escoles de democràcia i de diàleg, generadores d’idees i de projec-
tes. En definitiva, el treball de les associacions és una manera de veure
el món, és la forma d’unir les mans per a transformar la societat.

Assolint una cultura de transparència afavorim la construcció d’un nou
model associatiu, basat en els següents eixos: 

1. RePReseNtaciÓ, foRtalesa i autoNomia. Teixir xar-
xes entre entitats per a ser més representatives, més autòno-
mes i independents, també quant al finançament. La base
social i l’autonomia financera apoderen i donen capacitat crí-
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tica i una major responsabilitat amb la construcció del futur
de la nostra societat.

2. eQuilibRi eN les 4 fuNcioNs Del movimeNt asso-
ciatiu. Funció social, funció econòmica, funció pedagògica
i funció de millora del nostre entorn.

3. PRiNciPi De subsiDiaRietat i aPoDeRameNt De la
ciutaDaNia. Els assumptes han de ser resolts per la instàn-
cia més pròxima a la fi del problema i, en moltes ocasions,
les associacions són les entitats que estan més a prop. Des
de les administracions públiques cal que donem espai, ca-
pacitats, recursos i suport perquè les associacions puguen
acomplir amb aquesta tasca.

4. tRaNsPaRÈNcia i comPlimeNt De la leGalitat. Les
entitats han de fer un pas endavant i obrir les portes i finestres.
hauran de publicar els comptes, les despeses, les subven-
cions percebudes, etc. Avançar cap a un nou model associa-
tiu és una qüestió legal i ètica, per a generar més confiança,
legitimitat i coherència, però sobretot és necessària per a tin-
dre l’autoritat moral que correspon per poder exigir-ho a la
resta. El moviment associatiu ha de ser punt de referència en
la reconstrucció dels valors de la societat valenciana.

En aquest context, la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació
pública i bon Govern, la llei 2/2015 de la Generalitat valenciana, de trans-
parència, bon Govern i Participació ciutadana de la comunitat valenciana,
així com el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del consell, de desenvolupa-
ment de la llei 2/2015, determinen quines són concretament les obligacions
de transparència d’aquestes entitats en funció de l’origen públic dels diners



que gestionen, de tal manera que la informació sobre la destinació d’a-
quests fons i les aportacions socials que generen siguen públiques.

En estes Lleis es regula, per una banda, l’obligació d’informar i de pu-
blicitat de l’acció pública i, per altra banda, el dret d’accés a la informació
pública. La normativa afecta a subjectes i organitzacions, tant del sector
públic com del privat.

4. QUINES SÓN LES ENL OBLIGADES A COMPLIR
LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA?

1. Les perceptores d’ajudes o subvencions públiques, d’acord amb l’ar-
ticle 3 de la Llei 19/2013 tenen obligacions de transparència si:

• Perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o
ajudes públiques. 
• Si no perceben més de 100.000 €, però un 40% o més dels
seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajudes pú-
bliques (sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de
5.000 euros entre totes les subvencions o ajudes públiques).

S’entén per AJUDA, la disposició gratuïta de fons públics realitzada a
favor de persones o entitats públiques o privades. Es considera SUBVEN-
CIÓ, tota atribució patrimonial gratuïta a favor de persones físiques o ju-
rídiques, destinada al foment d’una determinada activitat o comportament
d’interés públic o social.

2. A més de les obligacions de transparència, la Llei 2/2015 valenciana
establix una nova obligació per a les persones jurídiques privades si per-
ceben, durant el període d’un any, subvencions de les administracions
públiques de la Comunitat Valenciana per import superior a 10.000 euros.
Aquesta obligació consistix en:

13
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Fer publicitat de les subvencions en la web pròpia o en els espais ha-
bilitats a tal efecte en les administracions públiques generadores de les
principals ajudes (GVA, DIVAL, VLC, etc.) 

Cal indicar almenys:

• l’entitat pública que concedix,
• l’import rebut,
• el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

Independentment d’açò es manté l’obligació de publicitat dels projectes
subvencionats, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, “Els beneficiaris han de donar la publicitat adequada del
caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o ac-
tuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, en els ter-
mes establits per reglament”.

Cal dir que existix una eina general de gran utilitat com és la Base Na-
cional de Subvencions http://www.infosubvenciones.es

3. Les entitats privades o persones jurídiques que presten serveis
públics. Estes obligacions s’inclouran en les normes reguladores dels con-
certs i altres formes de participació o gestió en els seus plecs o documents
contractuals anàlegs que corresponguen.



5. COM S’hA DE FER PúBLICA LA INFORMACIÓ
PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

DE TRANSPARÈNCIA 

5.1. Per a les ENL que tinguen web pròpia, en la seua web atenent al-
menys els aspectes que s’indiquen en l’apartat 6 i 7, així com les reco-
manacions de l’eina TransparEnt descrita a l’apartat 8, 

és aconsellable publicar la informació en un apartat específic
sobre transparència.
Tota la informació serà comprensible, d’accés fàcil i gratuït i
estarà a la disposició de les persones tenint en compte la di-
versitat funcional; garantint la seua disposició per mitjans o
formats adequats, de manera que resulten accessibles i com-
prensibles, segons el principi d’accessibilitat universal i dis-
seny per a tots.
La informació que es publique s’ha d’actualitzar periòdica-
ment i s’ha de facilitar la consulta.
és convenient tindre la identificació de la ruta (URL) per
poder accedir directament a l’apartat corresponent de trans-
parència 

5.2. Per a les ENL que no tinguen web pròpia on realitzar la dita publicitat,
podran complir amb esta obligació a través del portal que pose a la seua
disposició la Generalitat o altres administracions. En el cas de l’Ajunta-
ment de València s’està desenvolupant un portal de transparència per
aquelles entitats no lucratives que desitgen utilitzar-ho.

15
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6. CRITERIS DE QUALITAT DE
LA INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA

1. La informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada
d’una manera veraç, clara, estructurada i objectiva per als interessats.

2. La informació ha de ser comprensible i accessible, segons el principi
d’accessibilitat universal i disseny Per a totes les persones.

3. La informació que es publique s’ha d’actualitzar periòdicament mos-
trant la data de la versió.

4. S’han de publicar i identificar els documents adequats per explicar com
es gestiona l’entitat.

5. Formats digitals estàndards i lliures, preferiblement, en formats reu-
tilitzables (com per exemple CSV o xML, etc.).

6. Informació contextualitzada, humanitzada, contrastada i contrastable. 



7. QUÈ CAL PUBLICAR? 

Informació institucional i organitzativa de l’entitat (article 6.1): Funcions
que desenvolupen, Normativa que els siga aplicable, Estructura organit-
zativa, Organigrama actualitzat que identifique als responsables dels
diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional. 

Informació econòmica (article 8.1.c) com a mínim, han de proporcionar
la següent informació sobre les subvencions i ajudes percebudes: (i) im-
port de les subvencions i ajudes, (ii) objectiu o finalitat de tals subvencions
i ajudes, (iii) identitat de les persones beneficiàries. 

Encara que és discutible poder determinar-ho com obligació; però
potser convenient que a més d’esta informació directament referida a
les subvencions i ajudes, es publiciten altres dades econòmiques en la
seua pàgina web; com per exemple els comptes anuals i informe d’au-
ditoria (art 8.1.i) i les retribucions i indemnitzacions percebudes anual-
ment pels alts càrrecs i màxims responsables de l’entitat privada
(art 8.1.f). 

17
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8. TRANSPARENT, UNA EINA PER MILLORAR
LA TRANSPARÈNCIA DE LES ENTITATS

Des de l’Ajuntament de València posem a disposició de les ENL esta
eina elaborada per la UAB que facilita l’acompliment i desenvolupament
de la transparència en les entitats no lucratives.

L’objectiu del projecte TransparEnt és proporcionar a les entitats sense
ànim de lucre criteris, eines, models i suport per fer una comunicació
transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavorisquen tant a
cada una de les organitzacions com al conjunt del sector.

La metodologia del projecte contempla les obligacions legals però de-
fugint de l’aplicació administrativa de la Llei de Transparència. Per això
adopta una perspectiva comunicativa que ha de permetre que les infor-
macions publicades complisquen realment amb principis de transparèn-
cia útils per a la societat i per a les entitats que la posen en pràctica.

La plataforma, en línia i d’ús gratuït, oferix a les entitats quatre funcio-
nalitats bàsiques: 

• Fer autoavaluació de la transparència i la qualitat de la in-
formació.
• Disposar de criteris i d’un procediment per millorar la trans-
parència i la qualitat de la comunicació. 
• Aconseguir acreditacions del nivell de transparència assolida.
• Conéixer models de bones pràctiques.

www.valencia.transpar-ent.info



Els indicadors i criteris del procediment estan organitzats de manera
gradual en esglaons, de manera que assenyalen un recorregut de millora
i es poden posar en pràctica progressivament. D’esta manera, cada en-
titat pot assolir els diferents nivells amb un ritme adaptat a les seues pos-
sibilitats, recursos i obligacions.      

Podeu descarregar un manual de tota l’eina en http://valencia.transpar-
ent.info/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/TransparEnt-manual-
valencia.pdf

TransparEnt és un projecte del Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per a
qualsevol consulta o dubte us podeu adreçar al correu info@transpar-
ent.info També mitjançant l’eina de contacte de la mateixa plataforma. 
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9. CASOS PRàCTICS

A continuació es detallen alguns exemples pràctics per a il·lustrar
l’aplicació de la normativa de transparència en les entitats sense ànim de
lucre.

ENTITAT CAMP
D’ACTUACIÓ

PRESSUPOST
ANUAL

SUBVENCIONS
PúBLIQUES

OBLIGACIÓ
TRANSPARÈNCIA

A

B

C

D

E

F

Agrupació
musical

248.000 € 130.000 € SÍ

Grup de teatre
amateur

8.000 € 4.300 € NO

AAVV 16.300 € 5.500 € NO

Club
de Bàsquet

16.000 € 8.200 € SÍ

AMPA d’un IES 50.000,00 € 12.000,00 € NO*

Adjudicació de
contracte públic

50.000,00 € 0,00 € SÍ

En el cas de l’ENTITAT A, l’entitat es veuria obligada a complir les obli-
gacions de transparència, ja que la quantitat que percep en subvencions
públiques en un any supera els 100.000 €. 

20



També tindrien obligacions de transparència les ENL D i F. La primera
per percebre en subvencions públiques més del 40% del seu pressupost
anual (8.200 € és el 51.25% de 16.000€). El segon cas, l’ENTITAT F, es-
taria obligada per la llei al prestar servei públic amb la seua activitat, in-
dependentment del seu pressupost anual o de les percepcions públiques. 

No obstant això, el cas B i C no estarien subjectes a l’obligatorietat de-
’transparència. En el supòsit de l’ENTITAT B, la quantitat subvencionada
no aconseguix els 5.000 € mínims que estipula la llei. I, en el cas de l’EN-
TITAT C, la quantitat d’ajuda o subvenció pública rebuda no supera el
40% del pressupost anual de l’entitat. 

*L’ENTITAT E, tampoc estaria obligada a complir amb els requisits de
transparència però en rebre una ajuda de més de 10.000 € hauria de fer
publicitat en la web de l’associació, de l’import, l’administració que con-
cedix l’ajuda i el programa subvencionat (per a complir amb les obliga-
cions de la Llei de Subvencions).

10. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LA LLEI

La responsabilitat és de cadascuna de les entitats i dels seus òrgans
directius. 

Fets que suposen un incompliment de la Llei i són sancionables:
Incomplir les obligacions de publicitat activa.
Incomplir l’obligació de subministrar la informació, (quan s’haja desoït

el requeriment exprés de les administracions competents).
Incomplir les exigències derivades del principi de veracitat.

21





GUIA DE TRANSPARÈNCIA
PER A ENTITATS 
NO LUCRATIVES

ANNEx

11.1. RECURSOS MUNICIPALS PER A ASSOCIACIONS
I ENTITATS NO LUCRATIVES

• seRvici De tRaNsPaRÈNcia i GoveRN obeRt

Carrer del Convent de Sant Francesc, 2, 3r pis  
46002 Valencia
Telèfon directe del Servici: 963539978    
e-mail: sgovernobert@valencia.es

• ReGistRe muNiciPal D’eNtitats ciutaDaNes

El Registre municipal d’entitats ciutadanes té com a objecte permetre a
l’Ajuntament conéixer el nombre d’entitats existents en el Municipi, els
seus fins i la seua representativitat, a l’efecte de possibilitar una correcta
política municipal de foment de l’associacionisme. Per tant, és indepen-
dent del Registre General d’Associacions en què així mateix han de figurar
inscrites totes elles. Podran inscriure’s en el Registre municipal d’entitats,
totes aquelles l’objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels
interessos generals o sectorials del veïnat del Municipi, i sense ànim de
lucre.
https://www.valencia.es/ayuntamiento/ayuntamiento.nsf/vDocumentosTi-
tuloAux/Registro%20Municipal%20de%20Entidades%20Ciudadanas?ope
ndocument&lang=2&nivel=7
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https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_
0141?lang=1



• Web De l'ajuNtameNt De valÈNcia

A la pàgina web de l’Ajuntament de València es publica informació ins-
titucional sobre l’entitat local, informació sobre tràmits i gestions, altres
webs municipals, informació sobre la ciutat i notícies.

http://www.valencia.es
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http://governobert.valencia.es

Al Portal de Transparència de l’Ajuntament de València es troben dis-
ponibles els següents recursos:
- Guies de transparència.
- Sol·licitud d'accés a la informació de la Llei de Transparència.
- Accés al catàleg de dades obertes de l’Ajuntament de València.
- Apartat on es publica tota aquella informació relacionada amb l’ús dels
recursos públics i la planificació i gestió de l'activitat municipal (obliga-
cions de publicitat activa).
- Informació relativa a les adhesions al Codi de Bon Govern.
- Visor pressupostari amb la  informació de les dades tributàries de
barris.

26

• PoRtal De tRaNsPaRÈNcia



• seu electRòNica ajuNtameNt De valÈNcia

https://sede.valencia.es/sede/

Consistix en un portal que possibilita la tramitació electrònica de diver-
sos procediments administratius i servicis, entre ells: sol·licitud del dret
d’accés a la informació pública, seguiment d’expedients, publicacions
oficials, registre electrònic i verificador de documents.
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• Consell de TransparènCia, aCCés a la informaCió

públiCa i bon govern. generaliTaT valenCiana

http://www.conselltransparencia.gva.es/  Telèfon: 961922356 

e-mail: conselldetransparencia@gva.es

Els seus objectius principals, dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana,

consistixen a garantir els drets d'accés de la ciutadania a la informació

pública, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa i ga-

rantir i promoure el compliment de les disposicions de bon govern.
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Cal dir que la Comunitat Valenciana té transferides les competències i

per tant el Consell de Transparència és l’òrgan amb competències per

tramitar les reclamacions i denúncies sobre transparència, accés a la in-

formació i bon govern del nostre territori.

• Consell de TransparènCia i bon govern

http://www.consejodetransparencia.es/ Telèfon: 912733300

e-mail: secretaria.consejo@consejodetransparencia.es

El Consell de Transparència i Bon Govern de l’Estat és l’organisme en-

carregat de promoure la transparència de l’activitat pública, vetlar pel
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compliment de les obligacions de publicitat activa, salvaguardar l’exercici

del dret d’accés a la informació pública i garantir el compliment de les

normes de bon govern. Actua amb plena autonomia i independència en

el compliment de les seues finalitats.

Cal dir que no té competències en l’àmbit de la Comunitat Valenciana;

però les seues recomanacions, criteris i documentació potser interessant

consultar-la.

• Portals de transParència
d’institucions (enllaços web)

- Corts Valencianes: 

http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1268674217069/

HomeTransparencia.html?lang=es_ES

- Síndic de Greuges:

http://www.elsindic.com/es/portal-de-transparencia.html

- Defensor del Pueblo:

https://www.defensordelpueblo.es/transparencia/sobre-la-transparencia/

- Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

http://portales.gva.es/cjccv/castellano/transparencia/index.html

- Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-

de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Portal-de-Transparencia/

- Diputació de València:

https://www.dival.es/es/portal-de-transparencia

- Base Nacional de Subvenciones:

http://www.infosubvenciones.es



11.2. NORMATIVA BàSICA 
TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

http://gobiernoabierto.valencia.es/va/legislacio/
llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informa-

ció Pública i bon Govern (boe 295, de 10 .12.2013)

llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon Go-
vern i Participació ciutadana de la comunitat valenciana. (DoGv núm.
7500, de 08.04.2015) 

- DECRET 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament
de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transpa-
rència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern. (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) 

- DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel que s’aprova el Codi
de Bon Govern de la Generalitat. (DOGV núm. 7781, de 13.05.2016) 

article 139 de la llei 8/2010 de Règim local de la comunitat valenciana
on es garanteix el Dret a assistir i Gravar els Plens municipals.

11.3. BIBLIOGRAFIA I ALTRES RECURSOS

- Consell de Transparència i Bon Govern de l'Estat: Criteri interpretatiu sobre
abast de les obligacions de transparència de les entitats privades. Criteri 3/2015.
http://www.consejodetransparencia.es/dam/jcr:dac64593-84b5-48e5-
b6c3-87f6c9fa267b/C3_2015_Obligaciones_ transparencia_ entidades_
privadas. pdf
- Guia de Transparència per a associacions i entitats no lucratives (ENL)
perceptores de subvencions i ajudes públiques. Ajuntament de Sagunt 
https://sede.sagunto.es/es-es/Documents/guia_transparencia.pdf
- Manual de l’eina Transparent adaptat a la realitat Valenciana.
http://valencia.transpar-ent.info/wp-content/uploads/sites/ 2/2017/11/ Trans-
parEnt-manual-valencia.pdf
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