
Transparents
com l’aigua,
compromesos
amb tu

Plaça Baró de Cortes, s/n
46006, València

Mercat de Russafa
(interior 2ª planta)

www.consumidoresvalencia.org
valencia@consumidoresvalencia.org

963 73 71 61

Troba tota la informació sobre la nostra activitat 
com a organització en la web: 
www.consumidoresvalencia.org

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de



La Unió de Consumidors de València és una associació que pretén 
la millora de la qualitat de vida dels ciutadans com a consumidors 
i usuaris, la representació i la defensa dels seus interessos i el 
desenvolupament de la seua participació social.

Des de la seua constitució, en 1989 fins al moment actual, la Unió de Consumidors de 
la València ha aconseguit un alt grau de consolidació i una important presència en la 
societat valenciana que la reconeix com a vàlid interlocutor i una de les entitats més 
representatives de les persones consumidores i usuàries valencianes.

Qualsevol ciutadà que contacte amb la Unió de Consumidors de València, rebrà 
informació gratuïta sobre la seua consulta o on tramitar la seua queixa. Les persones 
associades obtindran informació especialitzada dels advocats de l’associació i podran 
tramitar la seua reclamació a través del Departament Jurídic, estant informats de les 
gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

La informació subjecta a 
les obligacions de 

transparència serà 
publicada d´una manera 

veraç, clara, estructurada 
i objectiva per als 

interessats. La informació 
ha de ser accessible i 

comprensible

La transparència no és un fi sinó un mitjà i serveix per a explicar com 
es governa i gestiona una entitat. Afavoreix la percepció externa i interna de 
l’entitat i ha de ser proactiva, s’ha de publicar sense que ninguna persona la demane, sinó 
com a acció assumida i incorporada a les pràctiques de comunicació de les entitats per 
convicció. Per tant, la transparència és un valor que ha de consolidar-se com a 
vertebrador del funcionament de les entitats

Entitats sense ànim de lucre

Informació a publicar

Les entitats sense ànim de lucre, com la Unió de Consumidors de Valencia, per la seua 
naturalesa jurídica estan compromeses amb el conjunt de la societat i, més 
especialment, amb col•lectius als quals s’adreça la seua activitat o dels 
que reben capitals econòmics o humans.

És important que expliquen als col•lectius que representen quins són els òrgans de 
govern, quines persones són les responsables d’eixos òrgans de govern, com es gestiona 
l’entitat, quines accions desenvolupen, com es finança, entre altres.

Informació institucional i 
organitzativa de l’entitat. 
Funcions que desenvolupen 
i estructura organitzativa. 

Informació econòmica.
Com a mínim, han de proporcionar 
informació sobre les subvencions i 
ajudes percebudes; import, objectiu i 
finalitat de les subvencions així com 
identitat de les persones beneficiàries.

També es poden publicar altres dades 
econòmiques a la pàgina web: comptes 
anuals i informe d´auditoria i les 
retribucions i indemnitzacions 
percebudes anualment per alts càrrecs 
i màxims responsables de l’entitat.

Unió de Consumidors de València
Transparents com l’aigua,
compromesos amb tu des de fa 30 anys

Transparència

www.consumidoresvalencia.org

Accedeix a la nostra pàgina web i coneix 
com es gestiona la nostra organització i tota 
la informació al teu abast: 


