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Models de compliment dels indicadors TransparEnt 

Relació d’indicadors del procediment d’autoavaluació TransparEnt, tipologia d’entitat 

“Altres”.  

Cada entitat ha de modificar i aplicar aquest models de bones pràctiques  en funció de 

les seves necessitats i possibilitats.   

Esglaó 1 
Bloc 1. L’entitat 

1.1 Es publiquen el nom i els signes 
distintius gràfics de l’entitat? 

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY  
 
AACIC  

1.2 S’informa sobre la forma jurídica de 
l’entitat? 

TALMA 
 
ESTRUCTURA DEL GRUP: AMPANS 

1.3 Es publica informació sobre la missió, 
la visió i els valors de l’entitat? 

FUNDACIÓ RUBRICATIUS  
 
PROBENS   

1.4 Es publica informació sobre quines 
són les persones o els col·lectius que 
poden ser membres, beneficiaris o 
usuaris? 

FUNDACIÓ ASPAMIS 
 
FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNAYA  

1.5 Es publica informació sobre la creació 
i història de l’entitat? 

AACIC  
 
PRODIS 

1.6 S’informa sobre les seus de l’entitat i 
l’atenció al públic? 

GRUP ALBA 
 
FEDERACIÓ ALLEM 

Bloc 2. Òrgans i persones que gestionen i/o formen l’entitat 

2.1 Es publica informació sobre quins són 
els òrgans de govern? 

PROBENS 
 
FUNDACIÓ RUBRICATIUS 
  

2.2 Es publica informació sobre les 
funcions dels càrrecs que formen els 
òrgans de govern? 

AMISOL 
  
ASPROS 

2.3 Es publica informació sobre les 
persones que formen part dels òrgans de 
govern? 

AFAPAC 
 
ESCLAT  

Bloc 3. Com es gestiona l’entitat 

3.1 S’informa de si l’entitat és membre o 
col·labora amb altres organitzacions 
públiques o privades? 

GRUP ALBA 
 
ALLEM  

http://www.fundacio-c-juvanteny.org/
http://www.aacic.org/ca/
https://www.talma.cat/qui-som.html
http://www.ampans.cat/qui-som/transparencia/informacio-organitzativa/estructura-grup
http://www.rubricatus.org/la-fundacio
http://www.probens.org/inici/missio-visio-i-valors/
http://aspamis.org/ca/
https://www.ateneus.cat/qui-som/
http://www.aacic.org/ca/qui-som-i-que-fem/historia
https://prodis.cat/ca/la-fundacio/historia/
https://aalba.cat/ca/c/espigol-130
https://www.allem.cat/ca/contacte.html
http://www.probens.org/wp-content/uploads/2016/04/Organigrama-Junta-Directiva.png
http://www.rubricatus.org/la-fundacio
http://amisol.cat/lassociacio/organigrama/junta/
https://aspros.cat/qui-som/patronat/
http://afapac.org/quienes-somos/
https://associacioesclat.com/es/asociacion/estructura-organizativa/junta-directiva/
https://aalba.cat/ca/c/aliances-i-col-laboracions-40
https://www.allem.cat/ca/qui-som/federacio.html
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Bloc 4. Com s’informa sobre l’entitat 
En aquest esglaó no hi ha cap indicador d’aquest bloc. 

Bloc 5. Procediments de participació 

5.1 S’informa del procediment que s’ha 
de seguir per a ser soci, voluntari o 
col·laborador? 

AACIC 
 
FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA  

 

Esglaó 2 
Bloc 1. L’entitat 

1.7 Es publiquen els estatuts? TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
DE CATALUNYA 
 
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDI DE 
PARLA CATALANA 
  

1.8 Es publica informació sobre els 
aspectes més destacats dels estatuts? 

TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
DE CATALUNYA 
 
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDI DE 
PARLA CATALANA 
 

Bloc 2. Òrgans i persones que gestionen i/o formen l’entitat 

2.4 Es publica un correu electrònic de 
contacte de cada una de les persones que 
formen part dels òrgans de govern? 

FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 
  
TALMA 

2.5 Es publica informació sobre la 
trajectòria de les persones que formen 
part dels òrgans de govern? 

CONFAVC 
 
FUNDACIÓ ELNA 

2.6 Es publica informació estadística 
sobre socis, voluntaris i altres persones 
vinculades a l’entitat? 

TALMA 
 
AMISOL 

Bloc 3. Com es gestiona l’entitat  

3.2 S’informa sobre la periodicitat amb 
què es reuneixen els òrgans de govern? 

FUNDACIÓ ASPROS 
  
PROBENS 

3.3 Es publica informació sobre quin és el 
marc legal que regula el funcionament de 
l’entitat? 

ESCLAT 
 
AMPANS  

3.4 Es publica informació sobre altres 
documents interns que regulen el 
funcionament de l’entitat? 

INTRESS  
  
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDI DE 
PARLA CATALANA 

http://www.aacic.org/ca/que-pots-fer-tu/fes-te-voluntari-o-voluntaria/
http://www.fevillavecchia.es/es/quieres-ser-voluntario_547
http://www.tercersector.cat/documentacio-basica-i-economica
http://www.tercersector.cat/documentacio-basica-i-economica
http://www.ccepc.org/funcionament.php
http://www.ccepc.org/funcionament.php
http://www.tercersector.cat/documentacio-basica-i-economica
http://www.tercersector.cat/documentacio-basica-i-economica
http://www.ccepc.org/funcionament.php
http://www.ccepc.org/funcionament.php
https://www.ateneus.cat/organigrama/#junta
https://www.talma.cat/organitzacio.html
http://confavc.cat/wp-content/uploads/2015/03/JuntaDirectiva-Gener-2017.pdf
https://www.fundacioelna.org/v/nuestro-equipo
https://www.talma.cat/xifres-talma.html
http://amisol.cat/lassociacio/qui-som/amisol-avui/
https://aspros.cat/qui-som/patronat/
http://www.probens.org/team/junta-directiva-2/
http://associacioesclat.com/es/transparencia/marco-legal/
http://www.ampans.cat/qui-som/transparencia/informacio-organitzativa/principal-normativa-externa
https://www.intress.org/ca/governanca/organitzacio/
http://www.ccepc.org/funcionament.php
http://www.ccepc.org/funcionament.php
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3.5 Es publica el pressupost anual? SOM FUNDACIÓ 
 
ASPROS 

3.6 Es publica informació sobre l’origen 
dels ingressos? 

INTRESS 
 
AMPANS: VEURE “INFORMACIÓ SOBRE LA 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA”   

3.7 Es dona informació sobre quina part 
del pressupost es dedica a l’execució de 
projectes i activitats relacionades amb la 
missió de l’entitat? 

FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA 
 
GRUP ALBA  

Bloc 4. Com s’informa sobre l’entitat 

4.1 Es publiquen notícies sobre l’entitat i 
sobre les decisions preses a les 
assemblees i la resta d'òrgans de govern? 

FAVB 
 
APNAE 

4.2 Es publica el nom de la persona 
encarregada de la comunicació de 
l’organització i el seu contacte? 

GRUP ALBA 
 
TALMA 

Bloc 5. Procediments de participació 

5.2 S’informa de les activitats que poden 
desenvolupar els socis o voluntaris i de 
com poden participar-hi? 

FUNDACIÓ ASPROS 
 
ADORATRIUS SICAR CAT  

 

Esglaó 3 
2.8 Es publica informació sobre 
l’organigrama executiu i/o tècnic? 

PROBENS 
 
CONFAVC  

3.9 Es publiquen els comptes anuals de 
l'últim exercici finalitzat i les auditories, si 
s’escau? 

SOM FUNDACIÓ: VEURE “COMPTES ANUALS” I 
“INFORME D’AUDITORIA”  
 
PRODIS 
 

3.11 Es publiquen les convocatòries i 
l’ordre del dia de les assemblees amb 
suficient antelació? 

AMISOL 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ 

4.4 Es publica una agenda d’activitats? ALLEM 
 
REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA 

https://www.somfundacio.org/transparencia-2/
https://aspros.cat/pressupost/
http://www.intress.org/gobernanza/rendicion-de-cuentas/
http://www.ampans.cat/qui-som/transparencia
https://www.fevillavecchia.es/es/transparencia_2753
https://aalba.cat/ca/c/sostenibilitat-economica-209
https://www.favb.cat/documentacio/assemblees
http://www.apnae.org/assemblea-de-socis/
https://aalba.cat/ca/c/comunicacio-1-16
https://www.talma.cat/actualitat.html
https://aspros.cat/voluntariat/
https://adoratrius.cat/ca/uneixte/
http://www.probens.org/wp-content/uploads/2016/04/Organigrama-Catalunya.png
http://confavc.cat/wp-content/uploads/2015/11/Presentaci%C3%B3-equip-t%C3%A8cnic-bo1.pdf
https://www.somfundacio.org/transparencia-2/
https://prodis.cat/ca/transparencia/
http://amisol.cat/lassociacio/assemblea/
https://www.aquatics.cat/federacio/assemblea
https://www.allem.cat/ca/agenda.html
https://rcpolo.com/es/event
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5.3 S’informa sobre l’existència d’espais 
de participació com grups de treball, 
comissions o altres? 

TALLER SANT JORDI 
 
CLAROR 

 

Esglaó 4 
2.10 Es publica informació sobre l’equip 
tècnic? 

FUNDACIÓ ENRIQUETA VILLAVECCHIA 
 
GRUP ALBA  

3.12 Es publica un pla estratègic? AMPANS 
 
FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 

3.14 Es publica informació que permeti 
valorar la qualitat dels serveis i el grau de 
compliment dels objectius generals de 
l’entitat i dels seus projectes? 

AMPANS 
 
TALMA 

3.16 Es publiquen les retribucions dels 
màxims responsables de la gestió de 
l’entitat i el conveni col·lectiu que regula 
les condicions de treball del personal 
contractat? 

ADORATRICES SICAR CAT 
 
ESCLAT 

5.6 Hi ha una bústia virtual de 
suggeriments i queixes? 

CONFAVC 
 
GRUP ALBA 

 

  

http://www.tallersantjordi.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=125
https://www.tallerclaror.org/els-consells-de-participacio/
http://www.fevillavecchia.es/es/patronato-y-equipo-tecnico_4033
https://aalba.cat/ca/c/organitzacio-8
https://www.ampans.cat/images/Doc_pla_estrat%C3%A8gic_disseny.pdf
https://www.ateneus.cat/wp-content/uploads/PLA-ESTRAT%C3%88GIC-FAC-2014-2020.pdf
http://www.ampans.cat/qui-som/impacte-anual
https://www.talma.cat/xifres-talma.html
https://adoratrius.cat/equipo/
http://associacioesclat.com/associacio/estructura-organitzativa/equip-de-professionals/#toggle-id-1-closed
https://confavc.cat/bustia/
https://aalba.cat/ca/contact
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