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1 | INTRODUCCIÓ
1. Transparència en l’activitat pública

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat,
de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d’ara en
avant LTBGPC), juntament amb la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, suposa un salt
qualitatiu en el nostre marc jurídic en l’avanç de la
transparència de l’activitat pública, el foment de
la reutilització de les dades públiques i la rendició
de comptes, elements fonamentals per al bon
govern i la bona administració. Aquest marc jurídic
es concreta i desenvolupa de forma àmplia amb
el 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 transparència
i de regulació del Consell de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

La normativa de transparència té per objecte
ampliar i reforçar la transparència de l’activitat
pública mitjançant un sistema d’obligacions que
s’articula en dos vessants. Una, la publicitat activa,
consisteix a publicar la informació necessària per
a facilitar el control dels assumptes públics per
part de la ciutadania, amb un mínim d’informació
a publicar que estableix la llei. L’altra és garantir
el dret subjectiu dels ciutadans i les ciutadanes a
accedir a la informació pública, que suposa que
la ciutadania pot accedir a la informació pública
que sol·licite amb els únics límits que establisca
la llei. D’altra banda, la transparència també
suposa un avanç en l’obertura de les dades
generades per l’activitat de les administracions
públiques per a permetre i fomentar la seua
reutilització, permetent així la generació
de valor econòmic i social mitjançant nous
usos, productes i serveis per part de la pròpia
administració, d’empreses o de la ciutadania.
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2. Objecte de la guia
La normativa estableix determinades obligacions per a garantir la transparència de l’activitat pública, obligacions
que tenen diferents nivells d’intensitat en funció de la mena de subjectes obligats. Encara que la major part
d’aquestes obligacions recauen sobre les entitats públiques, la normativa també obliga a subjectes de naturalesa
privada, ja siga per les funcions que realitzen (en el cas de partits polítics i organitzacions sindicals i empresarials),
per percebre determinats llindars de subvencions públiques o per realitzar funcions públiques o ser adjudicataris
de contractes públics.
Les obligacions poden consistir bé a publicar de manera proactiva en la pàgina web de l’entitat determinada
informació mínima que estableix la llei o bé subministrar a l’administració pública la informació que aquesta li
requerisca per a complir les seues obligacions de transparència. Les entitats privades no estan subjectes directament
a obligacions relacionades amb sol·licituds d’accés a la informació pública de la ciutadania, ja que aquestes només
s’apliquen a les institucions públiques.
En qualsevol dels dos supòsits –publicitat activa o subministrament d’informació requerida per l’administració–,
els òrgans competents de l’administració han d’incloure aquestes obligacions en els instruments que regulen les
subvencions o els contractes en què es formalitza la relació entre l’administració i l’entitat privada.
En aquesta guia pràctica s’estableixen una sèrie de recomanacions amb l’objectiu de contribuir a garantir el
compliment de les obligacions i principis de transparència que estableix la normativa. Es tracta d’un recurs de
suport dirigit a facilitar l’aplicació de la llei dirigit a aclarir possibles dubtes sobre quines entitats estan obligades,
quines són les seues obligacions i en quins termes.
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Així mateix, com a suport als òrgans administratius gestors de contractes públics i subvencions, també s’inclouen possibles
exemples de clàusules de transparència per a la seua inclusió en bases i convocatòries de subvencions i en plecs de
contractes públics. Aquestes clàusules van dirigides a garantir el coneixement i el compliment de les obligacions de
transparència per part d’aquelles entitats que, per la seua condició de perceptores de fons públics o per realitzar funcions
públiques, es troben degudament obligades a un reforçament de la transparència en la seua activitat.
Aquesta guia es refereix a les obligacions dels subjectes de naturalesa privada obligats per la llei de transparència
en virtut de la seua relació amb les administracions públiques –per la percepció de subvencions o ser beneficiaris de
contractes públics–, i a les obligacions instrumentals que té l’Administració per a facilitar el seu compliment –la inclusió
de les clàusules de transparència–. No es referirà, doncs, a les obligacions dels subjectes privats obligats expressament
per la llei per raó del seu paper constitucional (partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials).
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2 | ENTITATS O PERSONES OBLIGADES PER
LA PERCEPCIÓ DE SUBVENCIONS
La normativa de transparència estableix determinades obligacions a subjectes de naturalesa privada que perceben
subvencions, i ho fa amb diferents nivells d’intensitat en funció del volum d’ajudes i subvencions que percep l’entitat.
Les diferents categories de subjectes privats obligats són les següents:
•

Entitats obligades a publicar la informació sobre la mateixa entitat per percebre més de 100.000 euros d’ajudes o
subvencions públiques, o quan el 40% dels seus ingressos anuals siguen ajudes o subvencions (sent aquestes un
mínim de 5.000 €)

•

Persones jurídiques privades obligades a publicar informació sobre les subvencions percebudes per percebre més de
10.000 euros d’ajudes o subvencions procedents d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana.

•

Persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques o professionals obligades a donar publicitat al caràcter
públic de l’activitat subvencionada per percebre més de 10.000 euros d’ajudes o subvencions procedents d’entitats
públiques de la Comunitat Valenciana, encara que aquesta obligació és comuna a qualsevol altre tipus de beneficiari
de subvencions públiques segons el que preveu la Llei General de Subvencions.

Com a introducció també cal apuntar que les administracions públiques ja estan obligades a publicar les subvencions
i les ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i persones o entitats beneficiàries.
Per a complir les obligacions de publicitat i transparència, la Base de dades Nacional de Subvencions opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions, i mostra a través d’un únic punt d’informació les subvencions i ajudes
públiques concedides per totes les administracions públiques. El Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes
Públiques està disponible en les adreces www.subvenciones.gob.es i www.infosubvenciones.es.
Així mateix, a més de la Base de dades Nacional de Subvencions, la Generalitat Valenciana compleix aquesta obligació
de publicitat activa en matèria de subvencions a través del portal de transparència GVA Oberta, que inclou un cercador de
subvencions: http://www.gvaoberta.gva.es/es/subvenciones.
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1. Entitats obligades a publicar de manera activa
la informació sobre la pròpia entitat
L’article 3 de la Llei 19/2013 i l’article 3.1 de la Llei 2/2015 estableixen que les disposicions del capítol II del títol
I de la primera –relatiu a la publicitat activa– són aplicables a altres subjectes obligats de naturalesa privada, entre els
quals estan les entitats privades que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia
superior a 100.000 euros o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció
pública, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros.

a) Quines entitats estan obligades?
Les entitats que perceben subvencions per damunt dels llindars de l’art. 3.1.b de la Llei 2/2015. És a dir, aquelles
entitats privades que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a
100.000 euros o quan, almenys, el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública,
sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.
Es recullen, doncs, dos supòsits que determinen l’obligació de publicar aquesta informació:
•

Entitats privades que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior
a 100.000 euros.

•

Entitats privades en les quals almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció
pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.
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A més, cal precisar alguns aspectes quant a la determinació de les entitats a les quals s’apliquen aquestes
obligacions:
1. Tant la llei bàsica com la llei valenciana es refereixen a «entitats». D’altra banda, s’exclouen les persones físiques
o individuals. Queden excloses també les empreses individuals o unipersonals, per la qual cosa no s’inclouen les
persones treballadores autònomes.
2. La normativa es refereix a entitats «privades». S’exclouen, per tant, les entitats «públiques», sense perjudici que
estiguen subjectes a altres obligacions –més exigents– per la seua naturalesa pública. S’inclouen, per tant, les
entitats privades independentment de la seua forma jurídica o de la legislació que els siga aplicable.
3. Quant a les ajudes o subvencions «públiques», conforme a la llei estatal i conforme a l’article 3.1 de la nostra llei
autonòmica, cal entendre que es tracta d’ajudes i subvencions abonades per qualsevol persona, organisme o
entitat del sector públic, siga estatal, autonòmic o local. La Llei no distingeix i utilitza el terme genèric «públiques»
per a qualificar les ajudes, és a dir, es computaran totes les ajudes o subvencions que provinguen de qualsevol
organisme que estiga capacitat jurídicament per a disposar de fons públics i autoritzar pagaments amb càrrec a
recursos d’aquesta naturalesa.
4. Només es computen per al càlcul les ajudes o subvencions percebudes per període d’un any.

b) Què han de publicar?
Aquestes entitats tindran les obligacions de publicitat activa previstes en la legislació bàsica, en concret en els
articles de 5 a 8 de la lei 19/2013, de 9 de desembre.
Ara bé, d’aquests articles, determinats preceptes 1 es refereixen expressament a les administracions o entitats
públiques, per la qual cosa no els resulta d’aplicació a les entitats de naturalesa privada. Per tant, els seran aplicables
els principis generals de l’article 5 a excepció del seu apartat primer, l’apartat primer de l’article 6 referit a informació
institucional, organitzativa i de planificació, i els apartats primer i segon de l’article 8 quant a la informació econòmica,
pressupostària i estadística.

1

L’apartat primer de l’article 5, l’apartat segon de l’article 6 bis i 7 i l’apartat 3 de l’article 8.
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A més, l’apartat 2 de l’article 8 conté unes particularitats per a les entitats privades que són aplicables als
contractes, convenis i subvencions. En aquest sentit, hauran de publicar-se només els contractes i convenis
quan se celebren amb una administració pública així com les subvencions quan l’òrgan concedent siga una
administració pública, i no afecta les actuacions privades dels esmentats subjectes obligats.
Per tant, de les obligacions recollides en la Llei 19/2013, les entitats de naturalesa privada hauran de publicar la
informació següent:
•

Respecte a la seua estructura i funcions:
○ Informació relativa a les funcions que desenvolupen, la normativa que els siga aplicable així com a la seua
estructura organitzativa. A aquest efecte, inclouran un organigrama actualitzat que identifique les persones
responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional.

•

Respecte a informació econòmica, pressupostària i estadística:
○ Tots els contractes celebrats amb les administracions públiques.
○ La relació dels convenis subscrits amb les administracions públiques.
○ Les subvencions i ajudes públiques que reben quan l’òrgan concedent siga una administració pública, 		
amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
○ Els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada i com		
prensible sobre el seu estat d’execució.
○ Els comptes anuals que s’hagen de retre i els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització per part dels 		
òrgans de control extern que s’emeten sobre ells.
○ Les retribucions percebudes anualment per les persones que ocupen alts càrrecs i màximes responsables de
les entitats incloses en l’àmbit de l’aplicació d’aquest títol. Igualment, es faran públiques les indemnitzacions
percebudes, en el seu cas, en ocasió de l’abandó del càrrec.

Ara bé, en la publicitat d’aquesta informació són aplicable els límits al dret d’accés a la informació pública i,
especialment, el derivat de la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, quan la informació continguera
dades especialment protegides haurà d’anonimitzar-se abans de procedir a la publicació.
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c) Com han de fer-ho?
L’article 5 de la Llei 19/2013 recull determinats principis generals per a la publicitat activa i, a excepció del seu apartat
primer, s’aplica també als subjectes de naturalesa privada.
La informació haurà de publicar-se en les corresponents seus electròniques o pàgines web d’una manera clara,
estructurada i comprensible per les persones interessades i, preferiblement, en formats reutilitzables. S’establiran els
mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació
publicada, així com la seua identificació i localització. En aquest sentit, la informació haurà de ser comprensible, d’accés
fàcil i gratuït i estarà a la disposició de les persones amb discapacitat en una modalitat subministrada per mitjans o en
formats adequats de manera que resulten accessibles i comprensibles, conforme al principi d’accessibilitat universal i
disseny per a totes les persones.
Quan es tracte d’entitats sense ànim de lucre que perseguisquen exclusivament finalitats d’interés social o cultural
i el pressupost del qual siga inferior a 50.000 euros, podran complir utilitzant els mitjans electrònics que pose a la seua
disposició l’administració pública de la qual provinga la major part de les ajudes o subvencions públiques percebudes.
Pel que respecta a la informació sobre subvencions públiques rebudes per l’entitat que hagen de publicar, en el cas
d’aquestes entitats no lucratives i de les petites i mitjanes empreses es considerarà complida aquesta obligació quan
les subvencions i ajudes públiques apareguen publicades en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes
Públiques. Es consideren petites i mitjanes empreses les definides en els termes de la Recomanació 2003/361/CE de la
Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses. És a dir, empreses que
ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis de les quals anual no excedeix de 50 milions d’euros o el balanç
general anual de les quals no excedeix de 43 milions d’euros. Si la informació no està publicada en el Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions o si es detecten omissions o errors, aquestes entitats hauran d’instar els òrgans concedents
perquè ho esmenen o remeten la informació a la Base de dades Nacional de Subvencions. Quan disposen de pàgines web
corporatives, hauran d’indicar de manera precisa que la informació sobre les subvencions rebudes es troba publicada
en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques, assenyalant expressament l’adreça electrònica
www.infosubvenciones.es. Això en relació amb la informació que han de publicar sobre les subvencions percebudes
procedents d’alguna administració pública, i sense perjudici de la resta d’informació que hagen de publicar.
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d) Responsabilitat
El compliment d’aquestes obligacions és responsabilitat de les mateixes entitats privades obligades a publicar la
informació.
Suposen una infracció sancionable:
•

Incomplir les obligacions de publicitat activa o de subministrament d’informació pública que els siguen aplicables
quan s’haja desatés el requeriment exprés del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern o
de les administracions públiques competents (infracció molt greu).

•

Incomplir reiteradament les obligacions de publicitat activa o publicar la informació incomplint les exigències
derivades del principi de veracitat (infracció greu).

•

Qualsevol altre incompliment de les obligacions de publicitat activa (infracció lleu).

e) Normativa
•

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Articles 3, 5, 6 i 8

•

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Article 3,
apartat 1, lletra b.

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Articles 18 i 20

•

Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les
subvencions i altres ajudes públiques. Article 7
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2. Persones jurídiques privades obligades a publicar
informació sobre les subvencions percebudes
L’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 2/2015 estableix que qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el
període d’un any, ajudes o subvencions, de l’administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l’article
2, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l’adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l’entitat pública
concedent, l’import rebut i el programa, l’activitat, la inversió o l’actuació subvencionada. La difusió d’aquesta informació
es realitzarà preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar
aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

a) Quines persones estan obligades?
Les persones jurídiques privades que perceben durant el període d’un any més de 10.000 euros en ajudes o
subvencions per import superior a 10.000 euros procedents d’alguna de les entitats recollides en l’article 2 de la Llei.
Cal assenyalar els aspectes següents quant a les persones obligades:
1. La llei es refereix en aquest cas a persones jurídiques privades. Per tant, a diferència del supòsit anterior, pot tractar-se
de persones físiques individuals o col·lectives. Ara bé, en tot cas haurà de tractar-se de persones jurídiques de naturalesa privada.
2. Les ajudes o subvencions han de procedir de l’administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en
l’article 2 de la Llei 2/2015. Es tracta de les entitats següents:
•
•
•

L’Administració de la Generalitat.
El sector públic instrumental de la Generalitat.
Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària
anàloga que es puga crear en el futur.
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•
•
•
•

Les entitats integrants de l’Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic
vinculades o dependents.
Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.
Les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.
Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats esmentats.

3. Per període d’un any s’entén l’exercici econòmic immediatament anterior a la data en la qual haja de publicar-se
la informació.

b) A què estan obligades?
Aquestes entitats hauran de donar una publicitat adequada a la subvenció, indicant almenys l’entitat pública
concedent, l’import rebut, i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.
Aquesta obligació és aplicable durant tot el període d’execució de l’ajuda o subvenció percebuda, incloent-hi els
controls d’execució posteriors que pogueren dur-se a terme.

c) Com han de fer-ho?
La difusió de la informació haurà de realitzar-se preferentment a través de les pàgines web corresponents,
encara que també podran complir aquesta obligació utilitzant els mitjans electrònics de l’organització, l’associació o
l’agrupació a la qual puguen pertànyer.
En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, la llei estableix que podran complir amb
aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. A aquest efecte, si no tenen pàgina
web hauran de comunicar aquesta circumstància durant el període de justificació de l’ajuda concedida a l’entitat
concedent perquè done publicitat a través del portal web corresponent.
Cal assenyalar que, en l’àmbit de la Generalitat Valenciana, la publicitat de totes les subvencions concedides es
duu a terme a través del cercador de subvencions del portal de transparència GVA Oberta (http://www.gvaoberta.gva.
es/es/subvenciones).
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d) Responsabilitat
El compliment d’aquestes obligacions és responsabilitat de les entitats privades obligades a publicar la informació.

e) Normativa
•

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Article 3,
apartat 2

•

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 transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Article 3

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Articles 18 i 20

•

Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les
subvencions i altres ajudes públiques. Article 7
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3. Persones físiques que desenvolupen activitats
econòmiques o professionals obligades a donar
publicitat al caràcter públic de l’activitat subvencionada
L’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 2/2015 estableix que les persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques
o professionals per a les quals hagen percebut, durant el període d’un any, ajudes o subvencions de l’administració
autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l’article 2, per import superior a 10.000 euros, hauran de donar
l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l’activitat, inversió o actuació objecte de subvenció en les
condicions que s’establisquen en les bases reguladores, convenis o instruments que regulen la concessió.

a) Quines persones estan obligades?
Les persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques o professionals per a les quals hagen percebut més
de 10.000 en ajudes i subvencions procedents de les entitats recollides en l’article 2 de la Llei.
Cal assenyalar els aspectes següents quant a les persones obligades:
1. La llei es refereix a persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques o professionals. Per tant, es tracta
de persones individuals, encara que no qualsevol persona física individual sinó les que desenvolupen activitats
econòmiques o professionals.
2. Com en el cas anterior, les ajudes o subvencions han de procedir de l’administració autonòmica o de qualsevol altra
entitat enumerada en l’article 2 de la Llei 2/2015. Es tracta de les entitats següents:
•
•
•

L’Administració de la Generalitat.
El sector públic instrumental de la Generalitat.
Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que
es puga crear en el futur.
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•
•
•
•

Les entitats integrants de l’Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic
vinculades o dependents.
Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.
Les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.
Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats esmentats.

3. Per període d’un any s’entén l’exercici econòmic immediatament anterior a la data en la qual haja de publicar-se la
informació.

b) A què estan obligades?
Aquestes persones hauran de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l’activitat, inversió o
actuació objecte de subvenció.
A diferència de les anteriors, que estan obligades a publicar informació sobre les subvencions percebudes, en aquest
supòsit la llei obliga a donar publicitat al finançament públic de l’activitat o actuació subvencionada.
Es tracta d’una obligació que ja està prevista per a qualsevol beneficiari de subvencions en la normativa que regula les
subvencions públiques (Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament), normativa que recull també possibles mesures de difusió.
L’obligació és aplicable durant tot el període d’execució de l’ajuda o subvenció percebuda, incloent-hi els controls
d’execució posteriors que pogueren dur-se a terme.

c) Com han de fer-ho?
Aquesta publicitat hauran de donar-la en les condicions que s’establisquen en les bases reguladores, convenis o
instruments que regulen la concessió. Per tant, la llei remet a aquests instruments les mesures concretes de difusió per a
garantir aquesta publicitat.
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L’article 31 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, precisa quant a l’obligació general de difusió per als beneficiaris que les mesures
de difusió hauran d’adequar-se a l’objecte subvencionat, tant en la seua forma com en la seua duració, i poden
consistir en la inclusió de la imatge institucional de l’entitat concedent, així com llegendes relatives al finançament
públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en mencions
realitzades en mitjans de comunicació. No obstant això, seran les bases reguladores, convenis o instruments que
regulen la concessió les que precisen de manera concreta les mesures de difusió.

d) Responsabilitat
El compliment d’aquestes obligacions és responsabilitat de les mateixes entitats privades obligades a publicar la
informació.

e) Normativa
•

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Article
3, apartat 3

•

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 transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Article 3

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Articles 18 i 20

•

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions. Article 31

•

Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de
les subvencions i altres ajudes públiques. Article 7
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4. Clàusules de transparència en les subvencions
La normativa (article 3.4 del Decret 105/2017) estableix que les bases reguladores, convenis o instruments que regulen
la concessió de subvencions han de recollir de manera expressa les obligacions de publicitat activa i la forma en què es
compliran.
Per tant, resulta d’interés aclarir per als diferents supòsits quines clàusules s’han d’incloure en aquests instruments,
amb exemples de clàusules de transparència.

a) Convocatòries de subvencions dirigides a entitats públiques
La llei de transparència es refereix ja a les entitats públiques amb una sèrie d’obligacions de publicitat activa i de
dret d’accés a la informació. No es preveu, per a aquestes entitats, obligacions específiques de transparència vinculades
a la percepció de subvencions i, per tant, tampoc una clàusula a aquest efecte. Això sense perjudici de l’aplicació de la
normativa general reguladora de les subvencions públiques i, en el seu cas, de les obligacions de publicitat que estableix
per als beneficiaris que puguen ser aplicables en funció de l’objecte de les subvencions.

b) Convocatòries de subvencions dirigides a entitats privades
En convocatòries de subvencions que tinguen o puguen tindre com a beneficiàries entitats privades, un exemple de
clàusula de transparència que agrupa les diferents obligacions que preveu la normativa en funció de la situació de l’entitat
beneficiària és la següent:
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Clàusula de transparència
En compliment de l’article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, de l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana
de la Comunitat Valenciana i de l’article 18 de la Llei General de Subvencions, les entitats beneficiàries d’una
subvenció hauran de complir les obligacions de transparència següents:
1. En el cas d’entitats que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia
superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda
o subvenció pública, sempre que suposen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, haurà de complir les
obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. En
particular, hauran de publicar en els termes previstos en els principis generals de l’article 5 d’aquesta llei la
informació institucional i organitzativa de l’article 6 i l’econòmica i pressupostària de l’article 8 de la mateixa.
2. En el cas d’entitats que perceben, durant el període d’un any, ajudes o subvencions, de l’administració
autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l’article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, per import
superior a 10.000 euros, haurà de donar l’adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l’entitat pública
concedent, l’import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada. La difusió d’aquesta
informació es realitzarà preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen
de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que
pose a la seua disposició l’òrgan concedent. Per a això, durant el període de justificació de l’ajuda concedida
haurà de comunicar-ho a l’entitat concedent perquè li done publicitat en la web corresponent.
3. Sense perjudici de les obligacions previstes en els anteriors apartats, tots els beneficiaris de la subvenció
hauran de donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions
o actuacions de qualsevol classe que siguen objecte de subvenció, incloent-hi el logotip de la Generalitat
Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en
qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l’activitat subvencionada.
Les obligacions recollides en els apartats 1 i 2 de l’exemple de clàusula són únicament aplicables per a entitats privades. No són aplicables quan la beneficiària de les subvencions siga una persona física o empresa individual.
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c) Convocatòries de subvencions dirigides a persones físiques que no desenvolupen activitats
econòmiques o professionals
No escaurà incloure clàusules relatives al compliment de les obligacions de la normativa de transparència quan
les convocatòries vagen destinades a persones físiques quan aquestes no desenvolupen activitats econòmiques o
professionals com, per exemple, convocatòries de beques. En aquest cas es tracta de subjectes no obligats per la llei.
Això sense perjudici de l’aplicació de la normativa general reguladora de les subvencions públiques i, en el seu cas, de
les obligacions de publicitat que estableix per als beneficiaris que puguen ser aplicables en funció de l’objecte de les
subvencions.
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3 | ENTITATS O PERSONES OBLIGADES PER
CONTRACTES PÚBLICS O CONCERTS
1. Obligacions de publicitat de les entitats o persones
jurídiques que presten serveis públics
a) Quines són les obligacions?
La llei també obliga les entitats privades o persones jurídiques que presten serveis públics, tal com preveu l’apartat 4
de l’article 3 de la Llei 2/2015.
Les obligacions de publicitat activa per a aquestes entitats o persones s’inclouran en les normes reguladores dels
concerts i altres formes de participació o gestió en les convocatòries, els plecs, les resolucions corresponents o documents
contractuals anàlegs que corresponguen.
En aquests documents es concretaran les obligacions de publicitat activa i de subministrament d’informació que hagen
de complir aquestes entitats, els mecanismes de control i seguiment i les conseqüències derivades del seu incompliment.

b) Normativa
•

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Article 3,
apartat 4

•

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 transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Article 4
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2. Obligacions de subministrament d’informació
Les persones físiques o jurídiques (diferents dels anteriors supòsits) que presten serveis públics o exercisquen funcions
delegades de control o un altre tipus de funcions administratives estan obligades a subministrar a l’administració,
organisme o entitat pública valenciana a la qual es troben vinculades, previ requeriment, tota la informació necessària
perquè aquests complisquen les seues obligacions de transparència. Aquesta obligació s’estén també a les adjudicatàries
de contractes públics. Això està previst en l’article 4 de la Llei 19/2013 i l’apartat 5 de l’article 3 de la Llei 2/2015.

a) Quines persones estan obligades?
Estan obligades:
•
•

Les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o exercisquen funcions delegades de control o un altre
tipus de funcions administratives.
Les adjudicatàries de contractes del sector públic.

b) A què estan obligades?
L’obligació consisteix en, previ requeriment, subministrar a l’administració, organisme o entitat pública a la qual es
troben vinculades tota la informació necessària perquè aquests complisquen les seues obligacions de transparència.
Es tracta així d’una obligació de caràcter auxiliar o instrumental, que es fonamenta en la prèvia existència d’una
obligació principal de transparència que ha de complir l’organisme o entitat corresponent en relació amb el servei, el
contracte o l’exercici de la potestat de què es tracte i en la necessitat, per part d’aquest, d’una informació addicional.
Per això, l’obligació de subministrament d’informació de les entitats privades vinculades a l’administració per contractes
o convenis únicament es perfecciona quan existeix un requeriment formal per part de l’entitat pública corresponent. A
l’obligació de subministrament d’informació també se l’ha anomenat «transparència passiva indirecta».
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c) Com han de fer-ho?
La informació ha de subministrar-se en el termini de quinze dies hàbils des del requeriment de l’administració,
organisme o entitat pública a la qual es troben vinculades.
Tots els contractes públics, en els plecs de condicions administratives, hauran d’incloure expressament aquesta
obligació i preveure els mitjans pels quals les persones adjudicatàries subministraran la informació sobre contractes
que recull la llei de transparència. També hauran de preveure els mecanismes de control i seguiment del compliment
d’aquesta obligació.

d) Responsabilitat
El compliment d’aquestes obligacions és responsabilitat de les mateixes entitats privades obligades a publicar la
informació.
Suposen una infracció sancionable:
•
•
•
•
•
•
•
•

Incomplir l’obligació de subministrament d’informació que haja sigut reclamada com a conseqüència d’un requeriment
o una resolució en matèria d’accés del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern o de les
administracions públiques competents (infracció molt greu).
Reincidir en la comissió de faltes greus, entenent com a tal la comissió en un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma. (infracció molt greu).
No contestar al requeriment d’informació (infracció greu).
Subministrar la informació incomplint les exigències derivades del principi de veracitat (infracció greu).
Reincidir en la comissió de faltes lleus, entenent com a tal la comissió en un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma. (infracció greu).
La reincidència en la comissió de faltes lleus. S’entendrà per reincidència la comissió en el terme d’un any de més
d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma (infracció greu).
El retard injustificat en el subministrament de la informació (infracció lleu).
El subministrament parcial o en condicions diferents de les reclamades (infracció lleu).
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e) Normativa
•

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Article 4

•

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Article 3,
apartat 5

•

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 transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Article 5

3. Clàusules de transparència en els plecs de
condicions administratives de contractes públics
La normativa de transparència estableix que, tant les obligacions de publicitat activa dels subjectes privats que presten
serveis públics o exercisquen facultats administratives com les obligacions de subministrament d’informació hauran de
recollir-se en els contractes o concerts que es realitzen. Per tant, hauran d’incloure’s clàusules específiques en els plecs
dels contractes públics relatives al compliment de les obligacions de la llei de transparència.

a) Clàusules de transparència per al subministrament d’informació en tots els contractes públics
Així, l’apartat 2 de l’article 5 del Decret 105/2017 precisa, en relació amb l’aplicació als subjectes obligats al
subministrament d’informació, que tots els contractes que se celebren a l’empara de la legislació vigent en matèria de
contractes del sector públic hauran d’incloure expressament aquesta obligació i preveure els mitjans pels quals les
persones adjudicatàries subministraran la informació inclosa en l’apartat 1.a de l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, i
els mecanismes de control i seguiment del compliment d’aquesta obligació.
Per tant, un exemple de clàusula que ha d’incloure’s en qualsevol contracte públic seria el següent:
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Clàusula de transparència
1. Totes les dades, suports o documents que es generen o s’adquirisquen com a conseqüència del desenvolupament
o execució del contracte constitueixen informació pública a la disposició de la Generalitat, sent la mateixa
Generalitat la titular d’aquests. En conseqüència, l’òrgan de contractació podrà requerir i disposar de les dades
del contracte que considere procedent per a la seua divulgació a través del portal de transparència, per a atendre
les sol·licituds d’accés a la informació pública o per a qualsevol altra finalitat en el marc de la normativa de
transparència i reutilització de la informació pública.
2. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació i bon govern i en l’apartat 5 de l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, accés a
la Informació pública i bon govern, l’adjudicatària del contracte està obligada a subministrar a l’Administració,
previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la normativa de
transparència. Aquesta informació haurà de subministrar-se en el termini de quinze dies hàbils des del requeriment.
Específicament, haurà de facilitar-se tota la informació que requerisca l’òrgan de contractació a fi de complir les
obligacions de publicitat activa recollides en els articles 9.1.a de la Llei 2/2015 i 11 del Decret 105/2017.
Aquesta informació es facilitarà per mitjans electrònics i, sempre que siga possible, en formats oberts, llegibles per
màquina, accessibles i reutilitzables.
2. Pel que respecta a la informació que hagen de subministrar les adjudicatàries de contractes públics, queda
exceptuada la informació o les dades que puguen resultar afectades per la confidencialitat de l’oferta de la
contractista. A tals efectes, la contractista haurà d’haver indicat en la seua oferta quina documentació o informació
resulta afectada per aquesta confidencialitat, sense que en cap cas aquesta confidencialitat puga afectar
la totalitat de l’oferta. En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació ponderar i determinar quina informació
resulta afectada per aquesta confidencialitat, i la contractista haurà d’al·legar-ho quan la Generalitat li sol·licite la
informació (art. 133 i 154.7 de la LCSP).
Igualment queda exceptuada la informació o les dades que resulten afectades pels secrets comercials, llicències,
patents i drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguen a la contractista o a terceres parts.
3. L’òrgan de contractació ponderarà abans de publicar o facilitar la informació la possible concurrència dels
límits al dret d’accés a la informació recollits en l’article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
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b) Clàusules quan l’objecte siga la prestació d’un servei públic
A més de les clàusules relatives a l’obligació de subministrament d’informació, que han d’incloure’s en tots els
contractes públics, per a l’aplicació als subjectes obligats prestadors de serveis públics l’article 4 del Decret 105/2017
estableix que en les normes reguladores dels concerts i altres formes de participació o gestió en les convocatòries,
els plecs, les resolucions corresponents o documents contractuals anàlegs que corresponguen es concretaran
les obligacions de publicitat activa i de subministrament d’informació que hagen de complir aquestes entitats, els
mecanismes de control i seguiment i les conseqüències derivades del seu incompliment.
Per tant, quan es tracte d’un contracte de concessió de servei públic, o quan a través d’un contracte de servei
s’estiga prestant un servei públic, es podrà incloure a més una clàusula que reculla les obligacions de publicitat activa
que es vulguen establir. En aquest sentit, la normativa valenciana no estableix la informació que han de publicar o
subministrar. Seran les normes reguladores dels concerts, els plecs o documents anàlegs les que hauran de precisar les
obligacions de transparència (siguen de publicitat o de subministrament d’informació) que hagen de complir aquestes
entitats.
Un exemple de clàusula que estableix obligacions per a aquestes entitats podria ser la següent:
Atés que el contracte actual té per objecte un servei públic, la contractista haurà de publicar/remetre
també informació sobre els aspectes següents del contracte: servei públic objecte del contracte, règim
jurídic, econòmic i administratiu de prestació del servei, termini i règim de finançament, estàndards
mínims de prestació del servei, càrrec de la persona responsable del contracte, adreça electrònica a
la qual poden dirigir-se les reclamacions de responsabilitat patrimonial i queixes, la relació, categoria
professional i titulació del personal adscrit a la prestació del servei, informació sobre si la prestació de
serveis suposa el tractament de dades personals, avaluacions del servei dutes a terme per les persones
responsables d’aquest, sancions i acords d’intervenció i segrest.
Aquestes possibles clàusules per la prestació de serveis públics s’inclouran sense perjudici de les clàusules de
transparència relatives a l’obligació de subministrament d’informació.
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c) Clàusules open data
D’altra banda, encara que no és una obligació estricta de la llei, es recomana també, sempre que siga possible, incloure
en els contractes públics clàusules open data per a garantir l’obertura i reutilització de les dades generades durant el
desenvolupament i execució dels contractes públics.
En aquest sentit, l’article 20 de la Llei 2/2015 estableix que les entitats públiques valencianes obligades per la llei
difondran la informació pública a fi de facilitar i promoure la seua reutilització, propiciant la seua lliure disposició per la
ciutadania, les institucions acadèmiques, les empreses i altres agents per a la creació de valor mitjançant nous productes
i serveis, sempre que es respecten els límits establits en l’ordenament jurídic i que aquest ús no constituïsca una activitat
administrativa.
Cal destacar, a més, que la Directiva (UE) 2019/1024, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019 relativa
a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic, que haurà de transposar-se abans del 17 de juliol
de 2021, va en la línia de fomentar l’ús i la reutilització de dades obertes i estimular la innovació dels productes i serveis,
promovent el principi de documents oberts des del disseny i per defecte.
En aquest context, resulta recomanable fomentar la inclusió de clàusules en els contractes públics per a garantir l’accés
i l’extracció de les dades que es generen pel desenvolupament del contracte en formats que permeten la seua obertura i
reutilització.
Un exemple de clàusula de dades obertes podria ser la següent:
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Clàusula de dades obertes
1. Tota la informació, els conjunts de dades i les bases de dades que es generen en el desenvolupament del contracte
són titularitat de la Generalitat. En conseqüència, li correspon exclusivament la propietat d’aquesta informació tant
en l’execució o desenvolupament del contracte com a la seua finalització. El format i les metadades compliran,
sempre que siga possible, normes formals obertes i hauran de complir els criteris de qualitat de la informació que
estableix la normativa de transparència i reutilització de dades. A aquest efecte la contractista haurà d’elaborar i
facilitar la informació conformement al principi de «documents oberts des del disseny i per defecte».
2. La contractista haurà de garantir en tot moment al llarg de l’execució contractual l’extracció, la modificació i la
descàrrega de dades derivades del contracte, que hauran de ser posades a la disposició de l’Administració quan
aquesta ho sol·licite. També es garantirà la disponibilitat de tota la informació històrica de les dades.
3. La contractista haurà de subministrar, al llarg de tota la vigència del contracte, la informació relativa a l’objecte
del contracte i el contingut complet de les bases de dades emprades en el desenvolupament del contracte a
l’efecte de facilitar la seua reutilització i la seua possible incorporació i ús per la Generalitat. Aquestes bases de
dades hauran de ser subministrades amb tot detall i en formats oberts i reutilitzables, juntament amb les seues
metadades. Les dades hauran de reunir els requisits concordes al règim aplicable a la informació reutilitzable
reflectits en la normativa reguladora d’aplicació.
4. A la finalització del contracte, la contractista proporcionarà la informació completa de les bases de dades, en
format obert i reutilitzable, juntament amb les seues metadades, incloent-hi la sèrie històrica de la informació, el
model de dades i tota la documentació necessària per a la seua interpretació.
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4 | QUADRE RESUM DE SUBJECTES PRIVATS OBLIGATS PER LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA
•
•

Article 3.b) de la
Llei 19/2013
Article 3.1.b) de
la Llei 2/2015

•

Entitats privades que perceben durant un
any més de 100.000€ en ajudes i subvencions
públiques (de qualsevol entitat pública).

•

Obligacions de publicitat activa en la pàgina web de l’entitat:
•

Entitats privades que perceben en les que les
ajudes i subvencions públiques superen el 40%
dels seus ingressos anuals (sent més de 5.000€).

•

u
b
v
e

Funcions que desenvolupen

○

Normativa d’aplicació

○

Estructura organitzativa, amb organigrama, responsables i

Informació econòmica i pressupostària:
○

Contractes amb administracions públiques

○

Convenis amb administracions públiques

○

Subvencions i ajudes procedents d’administracions

públiques

n
c
i
o
s

○

perfil i trajectòria professional

S

n

Informació institucional, organitzativa i de planificació:

○

Pressupostos i informació sobre execució

○

Comptes anuals i informes d’auditoria i de fiscalització

○

Retribucions anuals dels càrrecs i responsables i

indemnitzacions per abandó del càrrec.
•
•

Article 3.2 de la
Llei 2/2015
Article 3 del Decret 105/2017

Persones

jurídiques

privades

que

perceben

durant un any subvencions d’entitats públiques
valencianes per import superior a 10.000€

Obligació de donar publicitat a les subvencions percebudes
preferentment en la pàgina web.
Hauran d’indicar almenys l’entitat pública concedent, l’import rebut i
el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.

•
•

Article 3.3 de la
Llei 2/2015
Article 3 del Decret 105/2017

Persones físiques que desenvolupen activitats

Obligacions de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del

econòmiques o professionals que perceben

finançament de l’activitat, inversió o actuació objecte de la subvenció

durant un anu subvencions d’entitats públiques

en les condicions que establisquen les bases o convenis.

valencianes per import superior a 10.000€
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Contractes, concerts
o altres formes de
vinculació

•

Article 3.4 de la Llei
2/2015

•

Article 4 del Decret
105/2017

•

Article 4 de la Llei
19/2013

•

Article 3.5 de la Llei
2/2015

•

Article 5 del Decret
105/2017

Entitats privades o persones
jurídiques que presten serveis
públics

Obligacions que establisquen les
normes reguladores dels concerts i
altres formes de participació o gestió dels seus plecs o documents
contractuals que corresponguen.

•

Resta de persones físiques
o jurídiques que presten
serveis públics o exercisquen
funcions administratives

•

Adjudicataris de contractes
públics

Obligació de subministrar a
l’administració o entitat pública
a la qual estiguen vinculades
la informació que aquesta els
requerisca per a complir les seues
obligacions de transparència.
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5 | NORMATIVA
•

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

•

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

•

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 transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Article 3

•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions

•

Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les
subvencions i altres ajudes públiques.
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6 | RECURSOS D’INTERÉS
•

GVA Oberta

•

BDNS-Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions

•

Portal de la Transparència de l’Administració de l’Estat

•

Consell de Transparència i Bon Govern
○ Criteri interpretatiu 3/2015
○ Criteri interpretatiu 3/2019

•

Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

•

FAQ BDNS y SNPSAP Respuestas a Preguntas Frecuentes (abril 2020)

•

Guia de transparència para associacions i entitats no lucratives (ENL) perceptores de subvencions i ajudes
públiques (Ajuntament de Sagunt)

•

Guia de transparència per a entitats no lucratives (Ajuntament de València, 2018)

•

Transparency International España
○ Informe Consecuencias legales y económicas de la Ley de transparencia para empresas privadas que
producen servicios públicos o que tienen contratos con el sector público (2015)
○ Taula resum Ley de Transparencia y empresas obligadas: ¿Qué información publicar y cómo? (2018)
○ Informe Ley de transparencia y grandes empresas en España 2017
○ Informe Ley de transparencia y grandes empresas en España 2018
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