
    

    

REGISTRE GRUPS D’INTERÈS 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 27 de juliol de 2016 

QUÈ HEM DE SABER DEL REGISTRE DELS 
GRUPS D’INTERÈS? 
 
Antecedents 
En data 21 de juny de 2016, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar el Codi de 
conducta dels alts càrrecs i personal directiu de 
l'Administració de la Generalitat i de les entitats del 
seu sector públic, i altres mesures en matèria de 
transparència, grups d'interès i ètica pública, entre 
les quals hi ha el protocol d'actuació aplicable a les 
relacions dels alts càrrecs i del personal directiu de 
l'Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic amb els grups d'interès. 
 
Què són grups d’interès? 
Són grups d'interès les persones físiques o 
jurídiques i les organitzacions sense personalitat 
jurídica que duen a terme activitats susceptibles 
d'influir directament o indirectament en l'elaboració i 
l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració 
de propostes normatives o en la presa de decisions, 
en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un 
interès general. 
 
Registre de grups d’interès  
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon 
govern regula la creació d’un Registre amb la 
finalitat d’inscriure i controlar les persones i 
organitzacions que treballen per compte propi i 
participen en l’elaboració i l’aplicació de les 
polítiques públiques en defensa d’interessos propis, 
de terceres persones o d’organitzacions. 
 
El que es pretén amb el registre és donar 
coneixement públic de les persones que realitzen 
l’activitat d’influència o intermediació, davant de qui 
les exerceixen, amb quins mitjans i resultats, i el codi 
ètic que les vincula per poder desenvolupar-les 
d’acord amb la llei.  
 

Les activitats subjectes a registre són aquelles 
realitzades amb voluntat d’influir directament o 
indirecta en els processos d’elaboració o aplicació 
de polítiques públiques i la presa de decisions amb 
independència del canal o mitjà utilitzat. S’inclouen 
també els contactes  amb els servidors públics i la 
participació voluntària en consultes oficials sobre 
propostes legislatives, normatives, actes jurídics o 
altres consultes. 
 
Quins avantatges té la inscripció en el Registre? 
La inscripció en el Registre de grups d’interès dóna 
dret a: 

 Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i 
empleats públics, membres electes o diputats 
com a grup d’interès inscrit en el Registre. 

 Formar part de les llistes de correu per rebre 
alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i 
consultes públiques respecte de les activitats o 
les iniciatives de l’Administració de la Generalitat 
i del seu sector públic, relatius a les matèries 
d’interès del declarant que s’hagin fet constar en 
les declaracions responsables o en les 
modificacions posteriors. 

 Fer constar la seva contribució en les consultes 
públiques en qualitat de grups d’interès inscrits 
al Registre. 

 
Quines obligacions comporta la inscripció en el 
Registre? 

 Acceptar que la informació proporcionada es faci 
pública. 

 Actualitzar periòdicament la informació 
declarada davant del Registre. 

 Garantir que la informació proporcionada és 
completa, correcta i fidedigna. 

 Complir el codi de conducta (*) que estableix la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

http://goo.gl/yElAQD
http://goo.gl/yElAQD
http://goo.gl/yElAQD
http://goo.gl/yElAQD
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES
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 Acceptar l’aplicació del règim de control i 
fiscalització, i les mesures corresponents, en el 
cas d’incompliment de codi de conducta. 
 

Quines són les obligacions d’informació davant 
el Registre? 

 Han d’informar de les activitats que duen a 
terme, de llur àmbit d’interès i de llur 
finançament, mitjançant una declaració 
responsable. 

 Els declarants que actuen per compte de tercers 
també han d’informar sobre els clients, persones 
o organitzacions per a les quals treballen i de les 
quantitats econòmiques que reben, si s’escau, i 
les despeses relacionades amb llur activitat com 
a grup d’interès. 

 
Quines activitats s'han de declarar al Registre? 
Qualsevol activitat feta davant d’un servidor públic 
amb la voluntat d’influir en l’elaboració de lleis, 
normes amb rang de llei, disposicions generals, o en 
l’elaboració o l’aplicació de les polítiques públiques i 
la presa de decisions, incloent els contactes, 
contribucions i participacions voluntàries en les 
consultes oficials sobre propostes legislatives, 
normatives, actes jurídics o altres consultes. 
 
En particular, s’han de declarar al registre les 
activitats següents: 

 Contactes orals i escrits, reunions i audiències 
amb càrrecs i servidors públics. 

 Preparació,  difusió i comunicació de cartes, 
escrits, informes, material informatiu o 
documents de debat i de presa de posició. 

 Organització d’actes, reunions, activitats 
promocionals, conferències, jornades o actes 
socials als que es conviden servidors públics. 

 Prestació d’assessorament tàctic o estratègic, 
incloses aquelles l’abast i el calendari de les 
quals estan adreçades a influir els servidors 
públics. 

 Contribucions voluntàries i participació en 
consultes o audiències sobre projectes 
normatius i a l’elaboració i aplicació de polítiques 
públiques. 

 Activitats privades fetes amb voluntat d’influir 
que realitzen les corporacions de dret públic, 
sindicats i associacions professionals diferents 
de les funcions públiques i les institucionals de 
representació i defensa d’interessos corporatius, 
professionals i econòmics sí que s’han 
d’inscriure, però, al Registre de grups d’interès.  

 
Qui gestiona el Registre de grups d’interès de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic? 
La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques 
del Departament de Justícia. 
 
A la pràctica... 
Si la vostra entitat vol reunir-se oficialment amb 
algun alt càrrec i directiu de l’Administració de la 
Generalitat, necessiteu que estigui inscrita en el 
registre de grups d’interès.  
 
Per presentar una sol·licitud d’inscripció cal fer el 
tràmit d’inscripció/esmenes, seguint les indicacions 
de la següent GUIA. És un tràmit senzill que 
requerirà que tingueu a mà la següent informació: 

 Número i data de registre de la vostra entitat 

 Àmbits d’interès de la vostra entitat (cultura, 
joventut, participació i ciutadania, etc.) 

 Departaments de la Generalitat amb els 
quals teniu més relació 

 Dades de l’estat financer del darrer exercici 
tancat. 

 Font dels fons públics i l'import rebut durant 
el darrer exercici financer tancat. 

 Imports de les vostres fonts de finançament 
públiques i privades 

 
Des de la Federació d’Ateneus de Catalunya estem 
treballant perquè aquesta inscripció no sigui 

http://goo.gl/G8q4Xn
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/grups_interes/guia_formulari_grups_interes.pdf
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obligatòria per a totes les nostres entitats federades, 
donat que la FAC ja ha formalitzat la seva sol·licitud 
d’inscripció. 
 
Excepcionalment, si no esteu inscrits en el Registre, 
podreu mantenir contactes si formalitzeu per escrit, 
per mitjà del model normalitzat, el compromís a 
presentar la sol·licitud d'inscripció dins dels 10 dies 
següents al contacte mantingut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/grups_interes/registre_grups_interes_compromis.doc

