
 

 

OBLIGACIONS DE PUBLICITAT ACTIVA 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern 

 

� La publicitat s’ha d’efectuar per internet, de forma 

actualitzada, comprensible, d’accés fàcil i gratuït. 

� Les obligacions de la Llei tenen el caràcter de mínimes. 

Tenir en compte el context social i la imatge envers els 

associats i ciutadans 

� Entra en vigor el 10 de desembre de 2014 

TIPUS D’ASSOCIACIÓ OBLIGACIONS 

 
Associacions que rebin 

subvencions o ajudes 

públiques de més de 

100.000€ a l’any. 

 
o bé; 

 
Rebin subvencions o ajudes 

públiques de més 5.000€ a 

l’any i que suposi el 40% dels 

seus ingressos anuals. 

 

• A publicar les funcions 

que desenvolupen, 

normativa que li sigui 

d’aplicació, així com la 

seva estructura 

organitzativa. 

 

• A publicar contractes, 

convenis subscrits i 

subvencions i ajudes 

públiques percebudes. 

Tot això quan sigui en 

relació amb les AA.PP. 

 



 

 

LÍMITS A L’OBLIGACIÓ DE PUBLICITAT ACTIVA 

� Les dades relatives a la ideologia, afiliació sindical, 

religió o creences, l’origen racial, la salut i a la vida 

sexual estan especialment protegides per la LOPD 

(Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 

personal) Les dades relatives a la privacitat només es 

poden difondre amb el consentiment de l’afectat. 

 

QUE SUCCEEIX SI NO TINC MEDIS SUFICIENTS PER FER 

FRONT AL CONJUNT D’OBLIGACIONS DE PUBLICITAT 

ACTIVA? 

La pròpia llei estableix per aquelles associacions les quals el seu 

pressupost sigui inferior a 50.000€, que el compliment de les obligacions 

de publicitat activa es pot fer utilitzant els mitjans electrònics posats a la 

seva disposició per l’Administració Pública de la qual provingui la major 

part de les ajudes o subvencions públiques percebudes. 

Per tant, primer, caldrà esbrinar de quina administració prové la major 

quantitat de subvencions o ajudes públiques; i segon, fer-li arribar a 

aquesta la informació relativa a les funcions que desenvolupen 

l’associació, la normativa que li sigui d’aplicació, així com la seva 

estructura organitzativa. I també la relativa als contractes, convenis 

subscrits i subvencions i ajudes públiques percebudes (tot això quan sigui 

en relació amb les AA.PP). 


