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   “ La Llei pretén ampliar i reforçar la 
transparència de l’activitat pública, re-
gular i garantir el dret a l’accés a la in-
formació relativa a aquesta activitat i 
establir les obligacions de bon govern 
que han de complir els responsables 
públics, així com les conseqüències de-
rivades del seu incompliment”                                                   
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Llei de Transparència,  
accés a la informació pública  

i bon govern 



Què demana la Llei de la 
transparència? 

* Publicitat activa: l’Entitat implicada publica-
rà de manera periòdica i actualitzada la informa-
ció, sempre de manera clara, estructurada, com-
prensible pels ciutadans d’accés fàcil i gratuït i 
estarà a disposició de les persones amb discapa-
citat; sempre seguint els principis d’eficàcia, aus-
teritat, imparcialitat i sobretot de responsabilitat. 

Amb mecanismes per facilitar l’accessibilitat, la 
interoperabilitat i la reutilització de la informació 
pública. 

* Àmbits sobre els que cal publicar: 

•  Informació institucional 

• Dades econòmiques 

• Contractes i convenis 

• Gestió dels Serveis 

• Accions institucionals 

• Participació 

• Resultats i Indicadors de mesura  
 

*  Portal de la transparència, com a punt 
d’accés pels ciutadans 

  

Detecció de  
l’ afectació com Ens públic o 

dins l’àmbit de la Llei 

Identificació  

infraestructura  

comunicativa 

Tenim pàgina web i/o 

seu electrònica ? 

Crear equip intern  

de treball 

Definir Manual de comunicació  

de la Transparència (MCT) 

Definició dels àmbits, responsables,  

continguts, freqüències, Indicadors,  

manteniment i revisions periòdiques 

Aprovació? 

Presentació a Equip Direcció per 

aprovació 

IMPLANTACIÓ  i MANTENIMENT DEL 
PLA DE COMUNICACIÓ  
DE LA TRANSPARÈNCIA 

 

Què aporta ASSERTIS? 

 
∗ Experiència en sistemes de gestió de bon 

govern de les organitzacions. 

∗ Capacitat d’aportació de valor en la de-
terminació d’indicadors i el seu seguiment 
i millora. 

∗ Coneixement dels sectors de l’adminis-
tració pública i altres Organismes relacio-
nats. 

 

 
 

 

 

Abast de la legislació vigent: 

∗ Incrementa i reforça la transparència en 
l’activitat pública. 

∗ Reconeix i garanteix l’accés a la informa-
ció. 

∗ Estableix les obligacions de bon govern 
que cal complir. 

∗ Defineix el govern obert, aprofitant les 
oportunitats que ofereixen les TICs 

La implantació d’una cultura de transparèn-
cia comporta la modernització de l’administ-
ració de les entitats amb implicació pública, 
la reducció de càrregues burocràtiques 
(reenginyeria de processos) i l’ús dels mitjans 
electrònics per facilitar la participació , la 
transparència i l’accés a la informació 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que trobareu a : www.assertis.es // assertis@assertis.es // Tel. 934 153 530 


