POLITICA DE TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

Des de fa uns anys, la transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per
mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les ONG. Part de la nostra legitimitat
es basa en ser honestos, transparents i rendir comptes a la societat.

Per un costat, i per tal d’oferir un clima de confiança, creiem que és important que es
coneguin els mitjans a través dels quals ens financem i quines entitats, públiques o privades,
estan aportant fons per desenvolupar les nostres activitats, aquesta informació es pot trobar
a la nostra web. Excepte, la informació relativa als donants particulars, ja que la nostra
entitat respecta la identitat dels donants individuals, ajustant-nos al que estableix la Llei de
Protecció de Dades vigent.
La nostra entitat es basa en els següents principis:

Principi de comunicació
Els nostres socis i donants i la població desfavorida amb i per la qual treballem han dipositat
la seva confiança en nosaltres. Per això, rendir-los comptes és una exigència ètica. Tenim la
responsabilitat de demostrar que els nostres comptes són clars, que treballem amb eficàcia i
eficiència i que les nostres actuacions estan dirigides segons la nostra missió. Actualment, la
Fundació Guné utilitza una sèrie d'instruments de control i rendició de comptes
Serà coneguda la imputació dels fons recaptats a l'activitat de cada any, degudament
documentada.







La nostra pàgina web és el principal vehicle de comunicació extern per mitjà del com
bona part dels nostres grups d'interès tenen accés a la documentació i informació
més rellevant respecte a la nostra activitat.
Anualment publiquem una memòria d'activitats que recull els principals resultats de
les nostres actuacions i l'informe econòmic auditat dels nostres compte anuals.
Amb caràcter trimestral, el nostre butlletí permet als nostres socis i donants estar
informats de les darreres noticies i del avanç de les nostres activitats.
Les activitats de captació de fons privats i públics, el seu cost i la seva recaptació
anual (donacions, socis i altres col·laboracions) seran públics.
Seran públics els fons recaptats amb detall dels principals finançadors, tant públics
com a privats, i les quantitats aportades pels mateixos.

Principi de Presentació dels Comptes Anuals i Compliment de les Obligacions Legals.
Les organitzacions no lucratives tenim l'obligació de rendir comptes anualment davant
l'Administració Pública, i per tant:







La Fundació presenta els seus comptes anuals i memòria d'activitats davant el
Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, per ser una fundació amb
seu social a Barcelona.
Els comptes anuals, els elaborem conforme al Pla General Comptable d'Entitats sense
Finalitats Lucratives, i són aprovats per l'òrgan de govern de l'entitat.
Sotmetem els comptes anuals a una auditoria externa fet que permet que aquestes
siguin verificades per un expert independent.
La fundació està al corrent de les seves obligacions fiscals davant l'Administració
Tributària i la Seguretat Social.
Com a receptors de fons públics, estem subjectes a la Llei de Subvencions i al control
de les Administracions Públiques nacionals i internacionals que concedeixen ajudes i,
si escau, al control de la Intervenció General de l'Estat.

Principi de pluralitat en la financiació
La nostra entitat compta amb fonts de finançament diversificades, que asseguren la
independència de l'organització en la presa de decisions, sense estar subjectes a les
directrius que pugui marcar el nostre principal finançador. Un finançament diversificat ens
assegura l'estabilitat i la continuïtat en el cas que alguna d'aquestes fonts de finançament
desaparegui.
La nostra ONG compta amb un mínim de finançament privat, que reflecteix el respatller de
la societat i li permeti cobrir unes mínimes despeses d'estructura per a la gestió de
l'organització.

