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REGISTRE DELS GRUPS D’INTERÈS
En data 21 de juny de 2016 el Govern ha aprovat 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.
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.
El Registre de grups d’interès, creat en virtut de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a finalitat la inscripció
i el control dels grups d'interès per tal de donar coneixement públic de les persones que
realitzen l'activitat d'influència o intermediació, de forma que els ciutadans puguin
conèixer les relacions que tenen amb l'Administració, els servidors públics amb qui
contacten i les regles ètiques a les quals han d'ajustar la seva actuació.
El Registre atorga als grups d'interès una sèrie d'avantatges a l'hora de relacionar-se amb
l'Administració i el sector públic i d'accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives.
En concret, la inscripció en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i
del seu sector públic dóna dret a:
a) Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o
diputats com a grup d'interès inscrit en el Registre.
b) 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.
c) Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups
d'interès inscrits al Registre.
d) Exercir els altres drets que se'ls pugui reconèixer pel fet de trobar-se inscrits en el
Registre.
A banda de gaudir d'aquests avantatges, la inscripció en el Registre i el compliment de la
normativa reguladora dels grups d'interès confereix a aquests darrers el prestigi social propi de
les organitzacions compromeses amb la qualitat dels serveis i amb el funcionament democràtic
de les institucions.
Excepcionalment, un grup d’interès no inscrit en el Registre podrà mantenir contactes amb
alts càrrecs i directius de l’Administració de la Generalitat o de seu sector públic si les
persones que el representen formalitzen per escrit, per mitjà del model normalitzat, el
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compromís a presentar la sol·licitud d'inscripció dins dels 10 dies següents al contacte
mantingut.

Podeu tramitar en línia la inscripció, la cancel·lació, l'actualització registral, la denúncia
per incompliment de la normativa reguladora i l'alerta sobre un grup d'interès registrat.
Trobareu més informació al web http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/
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