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Els Grups d’Interès
Què és un Grup d’Interès ?
Són persones físiques o jurídiques privades i organitzacions sense personalitat jurídica
que realitzen activitats, directes o indirectes, de participació activa en l’elaboració i
aplicació de les polítiques publiques de l’Ajuntament i del seu sector públic amb la
finalitat d’influir, directa o indirectament, en l’orientació d’aquestes polítiques, en
defensa d’un interès propi, de tercers o general.
També s’anomenen grups de pressió, lobbys o stakeholders, entre d'altres
denominacions.
Tornar a l’índex
Que s’entén per influència directa i indirecta?
La influència és directa quan es fa alguna activitat de comunicació o contacte directe
entre el grup d’interès i l’Ajuntament i el seu sector públic.
Contràriament, la influència és indirecta quan les activitats d’influència es duen a
terme mitjançant canals com ara els mitjans de comunicació, l’opinió pública,
conferències, actes socials, o de reforç de capacitats i coneixements adreçats al
representants públics o amb participació d’aquests per invitació expressa.
Tornar a l’índex
Què entenem per sector públic de l’Ajuntament de Terrassa?
El sector públic de l’Ajuntament de Terrassa està integrat pels organismes següents:









Eco-Equip, Societat Anònima Municipal
EGARVIA, SA
Foment de Terrassa, SA
Patrimoni Municipal de Terrassa, SL
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.
Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SA
Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA
Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública demaració TerrassaVallès Oest
Tornar a l’índex
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El Registre de Grups d’interès (REGI)
Quina finalitat te el Registre de Grups d’Interès ?
El registre té com a finalitat la inscripció i el control de les activitats portades a terme
pels grups d’interès i pretén donar a conèixer de forma pública les persones i grups
que realitzen activitats que pretenen influir o intermediar en els processos
d’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques davant de qui les exerceixen.
Tornar a l’índex
Qui és pot inscriure al REGI ?
Poden inscriure’s al Registre persones físiques o jurídiques de caràcter privat, així com
plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col•lectiva amb o sense personalitat
jurídica sempre que constitueixin de fet una font d'influència organitzada i portin a
terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre.
Tornar a l’índex
Quines són les activitats incloses en l’àmbit del Registre ?
Qualsevol activitat feta amb la voluntat d’influir en l’elaboració de normes,
disposicions generals, o en l’elaboració o l’aplicació de les polítiques públiques i la
presa de decisions.
Tornar a l’índex
Quines activitats no s’han de declarar ?


L’assessorament jurídic o professional vinculat directament a defensar els
interessos afectats per procediments administratius o judicials.



Les destinades a informar un client sobre una situació jurídica general per garantir
que l’actuació s’ajusta a l’ordenament jurídic.



Les activitats de representació desenvolupades en el marc d’una conciliació o
mediació dutes a terme en el marc de la Llei.



Les vinculades a l’exercici del dret fonamental a tenir un judici imparcial, inclòs el
dret de defensa en el marc del procediment administratiu.



L’assessorament amb finalitats informatives per a l’exercici de drets o iniciatives
establertes per l’ordenament jurídic.



Les activitats dutes a terme per les cambres, col·legis professionals, acadèmies i
federacions esportives en el marc de les funcions públiques que els atribueix
l’ordenament jurídic.
4

REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS Preguntes freqüents


Les fetes pels sindicats de treballadors i les associacions professionals en defensa i
promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis.



Les fetes pels partits polítics i les esglésies.
Tornar a l’índex

Qui no s’ha d’inscriure en el Registre ?
No s'hi inscriuren
 Els partits polítics ni les esglésies.
 Les persones que fan activitats amb voluntat d'influir per compte i interès
propi, en el marc dels mecanismes de participació propis en les polítiques
públiques com poden ser l’exercici del dret de petició, la iniciativa legislativa
popular, etc.
 Els qui realitzen activitats per compte de terceres persones incloses en l'àmbit
objectiu del Registre ja que en aquest cas qui s'ha d'inscriure al Registre és
aquell per compte del qual treballen.
 Els sindicats i les organitzacions professionals i empresarials i els col·legis
professionals i altres corporacions de dret públic que actuen com a agents de
diàleg social, econòmic i professional, només s’han d’inscriure per declarar
activitats diferents de les funcions públiques, de representació institucional i
corporativa que els hi són atribuïdes en el marc normatiu que els hi és propi.
Tornar a l’índex
S’han d’inscriure en el Registre els grups que no tenen el domicili a Terrassa?
Si, perquè el que predetermina la inscripció no és el domicili o seu social del grup
d’interès, sinó l’àmbit en el qual s’exerceix l’activitat d’influència. En aquest cas,
l’Administració de l’Ajuntament i el seu sector públic .
Tornar a l’índex
Quins criteris regeixen en relació amb la denominació dels grups d’interès i llur
inscripció en el Registre?


En el cas de persones jurídiques, la denominació ha de coincidir amb la que figura
inscrita en el Registre corresponent, o aquella en virtut de la qual ha obtingut el
NIF.



La denominació dels grups d’interès que són persones físiques ha de coincidir amb
el que figura en el document d’identitat.
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La denominació de les organitzacions, plataformes, xarxes i altres fons d'influència
organitzada sense personalitat jurídica és aquella que han acordat llurs
constituents i amb què se'ls coneix i actuen davant la societat i el tràfic jurídic.



No es podrà tramitar la inscripció en el Registre de cap subjecte que tingui idèntica
denominació a la d’un altre ja inscrit en el Registre.
Tornar a l’índex

El procés d’inscripció al Registre
Quin és el procediment per presentar una sol·licitud d’inscripció al Registre?
Per presentar una sol·licitud d’inscripció cal sol·licitar-ho:
a) Electrònicament, emplenant el formulari disponible a la Seu Electrònica,
degudament signat mitjançant el certificat de signatura electrònica del
sol·licitant. (formulari únic d’inscripció, modificació i baixa)
b) Presencialment, a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana (OACs)
Tornar a l’índex
Quina informació s’ha de donar per poder formalitzar la inscripció ?
La que figura al document “Declaració de dades per al Registre de Grups d’Interès”
que ha d’acompanyar a la sol·licitud d’inscripció.
Aquesta declaració conté la informació necessària per a la inscripció:
Informació general
 Dades de la persona de contacte principal en relació a les activitats objecte del
registre.
 Fnalitats i objecte general del Grup d’interès
 Categoria en la que s’inscriu
 Àmbits d’interès
Informació específica
 Activitats incloses a l’àmbit del REGI (mitjançant les que es preten exercir la
influencia)
 Altra informació adicional (a criteri del grup d’interès)
 Compromisos addicionals al Codi Ètic comú.
Informació econòmica (en funció de la categoria d’inscripció)
Tornar a l’índex
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Com s’acredita la informació que es fa constar en les declaracions de dades?
No s’acredita. El grup declara sota la seva responsabilitat que disposa de la
documentació acreditativa de la informació que fan constar al document d’informació
que acompanya les sol·licituds, sense que calgui adjuntar-la.
L’òrgan responsable del Registre està habilitat per realitzar en qualsevol moment les
actuacions de verificació que siguin necessàries per comprovar la conformitat de les
dades declarades al Registre.
Tornar a l’índex
Quines són les categories del Registre i les característiques per inscriure-s’hi?
Categoria I. Sector de serveis de consultoria i assessorament
Realitzen activitats professionals per compte propi i influeixen en la defensa
d'interessos de tercers des de l'àmbit dels serveis professionals organitzats.
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa
Influeixen en defensa d'interessos de tercers, corporatius i col·lectius.
Categoria III. Organitzacions no governamentals
Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica o sense, que
fan activitats registrals en defensa d'interessos que poden ser propis, de tercers o
generals.
Categoria IV. Sector científic i d’investigació
Institucions, entitats i organitzacions de l’àmbit de les ciències i la investigació, amb
personalitat jurídica o sense, que fan activitats registrals en defensa d’interessos de
tercers.
Categoria V. Oficines, xarxes i entitats que representen esglésies i comunitats
religioses
Persones físiques, jurídiques, oficines, xarxes i altres entitats amb personalitat jurídica
o sense que defensen els interessos de les entitats i institucions amb les quals es
vinculen.
Tornar a l’índex
Un grup d’interès pot estar inclòs en més d’una categoria?
No, un grup d’interès només pot estar inclòs en una categoria.
Tornar a l’índex
Com es classifiquen els grups i les plataformes o xarxes en les diferents categories?
És el grup d’interès que sol·licita la inscripció a qui correspon sol·licitar la categoria en
què pretén inscriure’s i l’òrgan responsable del Registre determina si compleix o no els
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requisits per inscriure’s en la categoria pretesa pel grup a través de la resolució
d’inscripció o de modificació.
Tornar a l’índex
Què és el codi de conducta comú?
El codi de conducta comú és el conjunt de regles que conformen un mínim estàndard
ètic que els grups d’interès registrats es comprometen a complir en la pràctica de les
activitats incloses en l’àmbit objectiu del Registre en què estan inscrits i que figuren
detallades en l’article 14 de les Normes d’Organització i Funcionament del Registre de
Grups d’Interès.
Tornar a l’índex
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Els grups d’interès poden modificar el codi de conducta comú?
No, el codi de conducta comú està configurat com un codi d’adhesió, que els grups
d’interès han d’acceptar expressament amb la sol·licitud d’inscripció i no poden
restringir-lo ni modificar-lo.
Tot i això, els grups hi poden afegir altres compromisos més rigorosos de conducta. En
aquest cas els han de declarar en el document d’informació que acompanya la petició
d’inscripció.
Tornar a l’índex
Quan s’ha de fer la petició d’inscripció ?
La inscripció es pot sol•licitar en qualsevol moment.
Tornar a l’índex
Té algun cost ?
No hi ha taxes associades a aquest tràmit.
Tornar a l’índex

Efectes que es deriven de la inscripció en el Registre
Quins efectes té la inscripció en el Registre?
La inscripció en el Registre de grups d’interès dóna dret a:
a) Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i personal públic 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’Ajuntament 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) Tornar a l’índex
Quines obligacions comporta la inscripció en el Registre?


Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.



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



Acceptar i complir el codi de conducta.



Acceptar l’aplicació del règim de control i fiscalització, i les mesures corresponents,
en el cas d’incompliment de codi de conducta o del que estableix la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Tornar a l’índex

Quines conseqüències té la inscripció en el Registre?
La inscripció dels grups d'interès comporta la subjecció al règim de control, fiscalització
i sancionador que resulten de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Tornar a l’índex

Actualització de les dades que figuren al Registre
Quan s’ha d’actualitzar la informació declarada?
Quan se’n produeixi alguna modificació.
Tornar a l’índex
Com s’ha de procedir en cas de voler modificar la informació que figura al registre ?
Caldrà seguir el mateix procediment que per a la inscripció al Registre i presentar la
mateixa documentació:
 Sol·licitud (formulari únic d’inscripció, modificació i baixa)
 declaració de dades per al Registre de Grups d’Interés.
 Tornar a l’índex

Baixa al registre de grups d’interès
Quines són les causes de baixa en el Registre?
Els grups d’interès causen baixa en el Registre en els supòsits següents:
a) Renúncia expressa per cessament d’activitats com a grup d’interès.
b) Mort o incapacitat sobrevinguda de la persona individual.
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c) Extinció de la personalitat jurídica.
d) Dissolució de les formes d’activitat col·lectiva organitzada.
e) Incompliment sobrevingut dels requisits en mèrits dels quals s’adquireix la condició
de grup d’interès.
f) Sanció administrativa de cancel·lació de la inscripció, ferma en via administrativa.
g) Condemna judicial ferma del grup d’interès o de les persones que en dirigeixin
l‘activitat o actuïn en nom o representació legal o voluntària del grup d'interès.
Tornar a l’índex
Com s’ha de procedir en cas de voler causar baixa del registre ?
En el cas dels supòsits a, c i d, caldrà seguir el mateix procediment que per a la
inscripció al Registre i presentar només la sol·licitud (formulari únic d’inscripció,
modificació i baixa)
En la resta dels casos la baixa es tramitarà d’ofici per l’òrgan responsable del Registre.
Tornar a l’índex

Accés a la informació del Registre
Qui pot accedir a la informació continguda en el Registre?
Qualsevol persona pot accedir a la informació continguda en el Registre atès que tota
la informació que s’hi conté és pública, llevat de les dades de caràcter personal que es
regeixen per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
Tornar a l’índex
Té cost l’accés a la informació registral i la tramitació davant del Registre?
No, l'accés a la informació és gratuït.
Tornar a l’índex
Quina informació inclou el Registre?
Dóna publicitat dels grups d’interès inscrits, ordenats per categories; sobre la
informació que els grups han declarat al Registre en relació amb llurs activitats,
finançament i àmbits d’interès.
Tornar a l’índex
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