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1.

Marc jurídic que regula el registre de grups d’interès de
Catalunya.
1.1 Introducció a la Llei 19/2014, de 29 de desembre
1.2 Decret Llei 1/2017 de 14 de febrer, pel qual es
crea i regula el Registre de grups d’interés de
Catalunya.

Amb l’objectiu de reforçar i augmentar la transparència, el
desembre de 2013 el govern espanyol publica la Llei 19/2013, de
09 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
 Posteriorment, la Generalitat de Catalunya el desembre de
2014 publica la Llei de transparència 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, aplicable al territori de Catalunya.
 El febrer de 2017,la Generalitat publica al DOGC el Decret Llei
1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de
grups d’interès de Catalunya.
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1.

Marc jurídic que regula el registre de grups d’interès de Catalunya.
1.1 Introducció a la Llei 19/2014, de 29 de desembre
Segons l’art. 3 de la llei 19/2014, aquesta llei és aplicable a:
 Administració de la Generalitat i als ens que integren
l’administració local de Catalunya
 Als organismes i ens públics, societats amb participació
majoritària o vinculades, fundacions del sector públic, entitats
de dret públic dependents o vinculades, institucions de la
Generalitat, col·legis professionals, i corporacions de dret
públic, consorcis o altres formes associatives o societats
mercantils participades majoritàriament per alguna d’aquestes
AAPP.
 Universitats públiques de Catalunya i els ens que en depenen.
 Persones jurídiques o físiques que exerceixen funcions
públiques o presten serveis públics, així com aquelles que
perceben fons públics per a funcionar.
 Persones jurídiques o físiques que porten a terme activitats
d’interès general o universal.
 Els grups d’interès en els termes del títol IV d’aquesta
Llei.
4

1. Marc jurídic que regula el registre de
grups d’interès de Catalunya.

1.1 Introducció a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre


FINALITAT: El Registre té com a finalitat la inscripció i
el control de les persones i les organitzacions que
treballen per compte propi i participen en l’elaboració i
aplicació de les polítiques públiques en defensa
d’interessos de terceres persones o organitzacions.
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1. Marc jurídic que regula el registre de grups d’interès
de Catalunya.
1.1 Introducció a la Llei 19/2014, de 29 de desembre





Al títol IV de la Llei de transparència. L’art. 49 fa referència al
contingut del Registre que ha d’incloure:
 Una relació de les persones que el formen.
 La informació que han de subministrar aquestes persones.
 Un codi de conducta comú. (el de la Generalitat de Catalunya)
 Els sistema de control i fiscalització, que ha d’establir els
mecanismes de denúncia aplicables en el cas d’incompliment
de la Llei 19/2014 o del codi de conducta esmentat..
Segons l’art. 50 de la Llei 19/2014, la inscripció al Registre
comporta les obligacions següents:
 Acceptar que la informació proporcionada es faci pública
 Garantir que la informació proporcionada és completa,
correcta i fidedigna.
 Complir el codi de conducta anterior.
 Acceptar l’aplicació del règim de control i fiscalització i les
mesures corresponents, en cas d’incompliment del codi de
conducta o del que estableix la Llei 19/2014
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1.

Marc jurídic que regula el registre de grups d’interès de
Catalunya.
1.2 Introducció al Decret Llei 1/2017, de 14 de
febrer

 Segons estableix l’art. Únic d’aquest Decret Llei, es crea el
Registre de grups d’interès de Catalunya, que actua com a
registre de grups d’interès de la Generalitat, DELS ENS
LOCALS, i dels organismes públics, a que fa referència l’art.
3.1 b i c de la Llei 19/2014.
 El Registre s’ha d’organitzar de manera que es pugui tenir
coneixement públic dels grups d’interès que actuen davant
de cada administració o institucions que l’integren.
 Aquest registre és organitzat i gestionat per la Generalitat,
sens perjudici de les potestats de seguiment, fiscalització,
control i sanció que puguin correspondre als ens locals i
organismes públics.
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II. Obligació de les entitats sense ànim de lucre a
inscriure’s al Registre d’interès de Catalunya
S’han d’inscriure al Registre de grups d’interès:
Les persones i les organitzacions, independentment de llur
forma o estatut jurídic, que porten a terme activitats
susceptibles d’influir en l’elaboració i aplicació de les polítiques
públiques. (Lobbys)
Les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva
que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen una font
d’influència i porten a terme activitats amb la finalitat d’influir
directament o indirectament en els processos d’elaboració i
aplicació de les polítiques i la presa de decisions, incloent els
contactes amb autoritats i càrrecs públics, i també participen
voluntàriament a consultes oficials sobres propostes
normatives, legislatives o altres consultes.
 Les entitats sense ànim de lucre tenen l’obligació d’inscriure’s al
Registre d’interès de Catalunya.
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III. Sol·licitud d’inscripció al Registre de grups
d’interès
La sol·licitud al Registre de grups d’interès es farà
directament a la pàgina web de la Generalitat en el següent
enllaç:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?re
qCode=inicial&setlocale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ENT011INSC&urlR
etorn=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2
Ftramits-temes%2Fregistre-grupsinteres%3Fcategory%3D72ebcc2e-a82c-11e3-a972000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784
ac8db0c0e1a0
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