Transparència a les associacions i fundacions
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Quina informació han de publicar les entitats perceptores d’ajuts
públics al seu portal de transparència?*
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Les associacions i fundacions tenen obligacions
de transparència si exerceixen majoritàriament les seves
activitats a Catalunya i perceben fons públics
consistents en:

Més de 100.000
euros anuals

Un 40% o més
dels ingressos

o

anuals de l’entitat (amb
un mínim de 5.000 €)

Les obligacions de transparència es troben en vigor mentre duri la vigència
de la subvenció o ajut públic que ha rebut l’entitat, i la informació que han
de fer pública és la següent:
Informació institucional
i organitzativa

Informació econòmica,
pressupostària i patrimonial

• Missió i activitats que desenvolupa

• Pla anual d’activitats

• Normativa aplicable

• Comptes anuals

• Estatuts i número de registre

• Informes d’auditoria i informes dels òrgans
de control extern, si escau

• Composició dels òrgans de govern
amb identificació dels membres
• Organigrama actualitzat
• Estructura del grup d’entitats, si és el cas

• Retribucions dels òrgans de direcció
i administració de les entitats que perceben
ajuts i subvencions d’import superior
a 10.000 euros
• Inventari del patrimoni

Informació relativa a la gestió administrativa: contractes, convenis i subvencions
i ajuts públics
• Òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació
• Relació de contractes subscrits amb les administracions públiques
• Relació de convenis vigents, modificacions produïdes i informació sobre el compliment i l’execució
• Relació d’ajuts i subvencions rebudes durant els cinc darrers anys
• Informació relativa al control financer de l’ajut o subvenció percebut
• Justificacions adduïdes en el marc de la rendició de comptes

* D’acord amb el preveu l’article 5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. En cas de no disposar de portal propi, xarxanet.org facilita un espai per a fer pública
aquesta informació.

