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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES CREA I ES REGULA 
EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT I DEL SEU SECTOR PÚBLIC 
 
 
 

Consideració preliminar: habilitació de l’Oficina Antifrau 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
 
És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa,  
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació. 
 
La iniciativa del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que motiva el 
present informe té per objecte el desenvolupament reglamentari del Títol IV de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, d’acord amb el mandat de l’article 53 d’aquesta llei. En paraules del propi 
preàmbul del Projecte de decret: «el present decret crea el Registre de grups d’interès 
de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic; regula el seu funcionament; 
el procediment d’investigació i tramitació de denúncies en cas d’incompliment, i el 
procediment sancionador. Alhora determina el codi de conducta comú a tots els 
subjectes inscrits en els diferents registres de grups d’interès que es creïn a l‘empara del 
que disposa l’article 45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre». 
 
L’Oficina, des de l’exigible respecte i la necessària neutralitat envers les raons 
d’oportunitat que es troben darrere l’impuls polític de la present iniciativa, ha parat 
atenció, particularment, en aquells aspectes la concreció positiva dels quals pot incidir 
potencialment en la integritat i la transparència de les nostres institucions. 
 
 
 
Sobre la titularitat del Registre 
 
Una qüestió prèvia, determinant del contingut regulador de la present iniciativa, és 
fixar l’àmbit dels poders públics de Catalunya a què es refereix el sistema. En altres 
paraules, sobre qui s’exerceix la influència. 
 
D’acord amb l’article 45 de la Llei 19/2014: 
 

« Article 45. Creació del Registre 
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1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i els organismes públics a què 
fa referència l’article 3.1.b i c han de crear el Registre de grups d’interès. 
2. 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 
l’aplicació de les polítiques públiques en defensa d’interessos propis, de terceres 
persones o organitzacions. 
3. És responsabilitat de cada ens obligat la incorporació en el Registre de les 
dades que s’hi han d’incloure d’acord amb aquesta llei, sens perjudici que 
l’Administració de la Generalitat en faci la gestió centralitzada.» 

 
D’entrada, sembla que l’opció seguida pel Departament impulsor de la present 
iniciativa és que el registre de grups d’interès quedi circumscrit a l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic. Així sembla desprendre’s tant del propi títol que es 
dóna al Projecte com del preàmbul d’aquest. 
 
Aquesta solució comporta implícita la conseqüència d’una pluralitat de registres de 
grups d’interès, de tal manera que no només l’Administració de la Generalitat ha de 
crear el seu, sinó que també ho han de fer els altres subjectes obligats per la Llei de 
transparència. 
 
Certament aquesta és una de les interpretacions possibles del sistema concebut per la 
Llei 19/2014 en el seu Títol IV, però també n’hi ha d’altres igualment plausibles, com 
tot seguit veurem. 
 
L’apartat tercer de l’esmentat article 45 de la Llei 19/2014 preveu la gestió centralitzada 
del Registre per part de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici de la 
responsabilitat de cada ens obligat de incorporar-hi les dades que hi hagin de constar. 
 
La concepció d’aquest sistema és anàloga a la que la pròpia llei fa respecte del Portal de 
transparència en el seu article 5.5. Aquest precepte estableix que: «[e]l Portal de la 
Transparència és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat, i també 
integra la informació de les administracions locals i de les administracions i entitats 
incloses en l’article 3.1.a, b, c, d i e. Les administracions locals i la resta 
d’administracions i entitats poden crear llurs propis portals de transparència [...]». 
 
Doncs bé, deixant de banda les dificultats que es derivarien de què centenars 
d’administracions locals i una pluralitat d’ens públics disposin de registres de grups 
d’interès propis, el cert és que l’apartat 4 de l’esmentat article 5 preveu que: «[e]l Portal 
de la Transparència ha d’incloure el Registre de grups d’interès regulat pel Títol IV». 
Del text pot desprendre’s que el Registre és únic, hipòtesi aquesta que encara es pot 
veure reforçada quan comprovem que quan el legislador de transparència ha volgut que 
les administracions de Catalunya disposin d’instruments propis (portals) ha contemplat 
dita situació de manera expressa, circumstància aquesta que no es dóna en el cas del 
registre de grups d’interès. 
 
Cal reconèixer, però, que aquesta és una incertesa que té el seu origen en la pròpia Llei 
19/2014 i a la que el present Projecte de decret hi ha de fer front optant per alguna de 
les interpretacions possibles. Correspon a aquesta Oficina limitar-nos a fer palesa la 
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situació en la mesura que fer-ho pugui contribuir a orientar amb major encert la tasca 
de desplegament reglamentari. 
 
Dit l’anterior, si donem per fet que amb la present iniciativa, el Govern pretén limitar-
se a crear un registre per l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic, detectem una sèrie de qüestions i incongruències que hem de sotmetre al 
departament impulsor de la norma per tal que valori la seva presa en consideració: 
 

1) D’acord amb l’article 2 del Projecte 
 

«Article 2. Definicions 
 
Als efectes d’aquest decret, s’entén per: 
»a) [...].  
b) Sector públic de la Generalitat: els organismes, els ens públics, els ens 
instrumentals i les entitats vinculades amb l’Administració de la 
Generalitat a què fa referència la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 3 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre.» 

 
És fàcilment comprovable que la redacció proposada no és coincident amb la de 
la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 19/2014 en tota la seva extensió. 
Fins i tot admetent que es pretengui circumscriure el concepte de sector públic 
als efectes del Registre que es crea, raons de coherència amb la llei que aquest 
Projecte desplega aconsellarien emprar la mateixa terminologia de la Llei de tal 
manera que es faci referència expressa tant a les societats amb participació 
majoritària com als consorcis i a les fundacions del sector públic. 

 
2) En diverses ocasions al llarg del text del Projecte es fa esment a “membres 
electes o diputats” (art. 5, 7 i 11), de manera incoherent amb la pretesa restricció 
del registre a l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. 

 
3) La disposició addicional preveu que: «[a] l’efecte de possibilitar la gestió 
centralitzada del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat 
i del seu sector públic, a què es refereix l’apartat 3 de l’article 45 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, l’òrgan responsable ha de fixar les directrius 
tècniques i de coordinació necessàries». 
 
En parer de l’Oficina aquesta previsió és del tot insuficient per fer front al repte 
que representa l’existència de multiplicitat de registres de grups d’interès, doncs 
caldria contemplar altres mecanismes de col�laboració interadministrativa i no 
limitar-se a una mera coordinació tècnica. 

 
 
 
Article 9. Gestió i tramitació electrònica 
 
D’acord amb l’apartat 2 d’aquest precepte: 
 

» 1 [...]. 
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2 A l‘efecte de la tramitació electrònica dels procediments a què fa referència 
aquest decret, els declarants han d’emplenar els formularis electrònics 
normalitzats que en cada cas corresponguin, disponibles a la seu electrònica 
https://seu.gencat.cat, degudament signats a través dels certificats de signatura 
electrònica. La notificació dels procediments s’ha de dur a terme 
electrònicament a través del mòdul e-Notum. 
» 3, 4 [...].» 

 
Raons de tècnica normativa fan aconsellable que les mencions, en aquest cas a un 
recurs tecnològic (“e-Notum”), es facin amb caràcter dinàmic, per tal d’evitar que 
eventuals canvis hagin de comportar una modificació de la norma. 
 
 
 
Article 11. Efectes de la inscripció 
 
El precepte estableix: 
 

«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.» 

 
Aquesta és una de les normes clau de Projecte doncs estableix quin és el contingut 
substantiu de les conseqüències derivades d’estar inscrit en el Registre de grups 
d’interès. 
 
Cal tenir present que el sistema de registre de lobbies dissenyat per la Llei 19/2014 és 
de caràcter obligatori. Així ho corrobora la dicció de l’article 6 del present Projecte quan 
estableix que: «[s]’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès de l’Administració 
de la Generalitat i del seu sector públic els grups d’interès definits d’acord amb la lletra 
a) de l’article 2». 
 
Al mateix temps, el Registre té vocació de completud com ho demostra el fet que 
l’article 7 del Projecte expressi que: «inclou totes les activitats dutes a terme amb la 
finalitat d’influir directament o indirecta en els processos d’elaboració o aplicació de les 
polítiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat, 
incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs públics, diputats, funcionaris i 
personal al servei de les institucions, i també les contribucions i la participació 
voluntàries en consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics 
o altres consultes». 
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Val a dir que l’opció per un registre de caràcter obligatori és perfectament coherent 
amb les recomanacions de Transparency International adreçades als Estats europeus 
en el seu informe “Lobbying in Europe. Hidden influence, privileged access”, elaborat 
amb el suport de la Comissió Europea i fet públic el passat mes d’abril. L’informe ha 
analitzat la situació en 19 països europeus així com en l’àmbit de les pròpies 
institucions de la Unió Europea. 
 
Les conclusions d’aquest estudi sobre l’estat de la qüestió a Europa, així com 
l’experiència de països amb força tradició en la regulació del fenomen del lobbisme — 
particularment dels Estats Units–, permeten constatar que, amb independència de què 
el mètode de registre sigui obligatori o facultatiu, el que resulta veritablement 
determinant per a l’èxit del sistema és que l’activitat d’influència sigui duta a terme en 
el marc de la llei i no passi a un plànol soterrat o paral�lel. 
 
Malauradament, en aquells països amb regulació sobre la matèria, la tendència 
observable en els darrers temps ha estat la persistència, quan no l’increment, d’activitat 
d’influència que resta oculta perquè es du a terme de manera informal, al marge del 
sistema de registre. 
 
En parer de l’Oficina, Catalunya ha d’aprofitar l’avantatge que suposa l’experiència 
aliena per tal d’evitar caure en els mateixos errors, dotant-se del marc normatiu adient 
per tal de minimitzar els riscos. 
 
En aquest sentit, hem de ser conscients de la feblesa que, d’entrada, ja representa que 
la Llei 19/2014 no hagi establert entre els continguts propis de la transparència activa el 
contingut de les agendes públiques. Això no queda desvirtuat pel fet que un dels 
principis d’actuació aplicables als alts càrrecs sigui, d’acord amb l’article 55.1.c), el 
d’actuar amb transparència pel que fa a llur agenda oficial doncs aquest principi caldrà 
concretar-lo per la via del corresponent codi de conducta per tal que sigui plenament 
efectiu. 
 
Al marge de lloables actituds que, a títol particular, puguin adoptar comptats càrrecs 
públics, el cert és que el legislador català ha confiat la informació i la transparència 
sobre l’activitat d’influència a les declaracions dels propis subjectes lobbistes. Així, 
l’article 8b) del Projecte només ha previst que siguin els grups d’interès els que 
proporcionen les informacions que constitueixen el contingut del Registre i que, per 
tant, “l’alimenten”. 
 
Aquesta feblesa en la transparència, derivada de la impossibilitat de contrastar les 
declaracions dels lobbistes amb les agendes dels servidors públiques cal que sigui 
minimitzada.  
 
Així, proposem que el precepte ara examinat afegeixi un nou  apartat que estableixi que 
cap càrrec, autoritat o empleat públic no es pot reunir amb persones o grups que, 
d’acord amb la definició de l’article 2, puguin ser considerats grup d’interès i no 
estiguin inscrits, quan la reunió, contacte o trobada tingui per objecte qualsevol de les 
activitats descrites en l’article 7 del present Decret. 
 
Som conscients que aquesta mesura convindria que vingués recolzada per l’oportuna 
mesura sancionadora que actualment no està contemplada expressament en 
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l’ordenament jurídic. En aquest sentit recomanem que el Govern, des de les seves 
facultats d’impuls normatiu promogui les reformes pertinents. 
 
Pel que fa a la concreta redacció de l’article 11 del Projecte de decret, suggerim 
reconsiderar l’ús de l’expressió “presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats 
públics, membres electes o diputats com a grup d’interès inscrit en el Registre” 
emprada en la lletra a) per entendre que resulta massa imprecisa i, en conseqüència, 
recomanem la seva substitució per una altra formulació. En aquest sentit cal tenir 
present que entre les conseqüències que, segons l’article 52.2 de la Llei 19/2014, 
comporta les sancions de suspensió o cancel�lació de la inscripció en el Registre es 
troba «la denegació d’accés a les oficines i els serveis de les institucions i els organismes 
públics de les persones afectades i, si escau, de les organitzacions a les quals 
pertanyen». Per raons de coherència, suggerim que la lletra a) del precepte contempli 
com a dret la modalitat d’accés a dites dependències en els termes que es considerin 
més oportuns. 
 
Amb relació a la lletra c) volem fer notar que el dret a «[f]er constar la seva contribució 
en les consultes públiques en qualitat de grups d’interès inscrits al Registre» no sembla 
que incorpori un contingut prou rellevant doncs aquesta constància ja ve determinada 
per la normativa de transparència i accés a la informació aplicable. En conseqüència, 
sotmetem a consideració l’oportunitat de suprimir l’apartat o de procedir a la seva 
reformulació. 
 
 
 
Article 13. Categories del Registre 
 
Aquest precepte, inclou entre la categoria II (Grups d’interès interns i agrupacions 
comercials, empresarials i professionals) una subcategoria (la c): col�legis professionals, 
associacions professionals i sindicats. 
 
D’acord amb el Preàmbul del Projecte, la naturalesa de les persones i organitzacions 
classificades com a grups d’interès «ha de ser sempre privada».  
 
Partint d’aquesta premissa, caldria reconsiderar la inclusió dels col�legis professionals 
doncs, la naturalesa jurídica d’aquests, segons l’article 35 llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col�legis professionals, ve definida com: 
«corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia i amb plena 
capacitat d'obrar per al compliment de llurs finalitats, que es configuren com a 
instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió 
determinada i com a vehicle de participació dels col�legiats en l'administració d'aquests 
interessos, sens perjudici que puguin exercir activitats i prestar serveis als col�legiats en 
règim de dret privat». 
 
En conseqüència, suggerim que sigui tinguda en compte aquesta circumstància per tal 
de valorar la possibilitat de limitar la subjecció a la norma respecte de les funcions no 
públiques que dites corporacions duguin a terme, en atenció a la seva base associativa 
privada. 
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Contingut del Codi de conducta 
 
L’article 18 del Projecte estableix: 
 

«1. El codi de conducta comú constitueix un mínim estàndard ètic, i inclou les 
determinacions de l’article 51 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 
2. Sens perjudici del punt anterior, i amb total indemnitat de l’estàndard ètic 
comú, els declarants poden afegir compromisos més rigorosos de conducta.» 

 
 
Atès que l’article 53 de la Llei 19/2014 estableix que el Reglament ha de regular “el 
contingut detallat del codi de conducta” resulta que la norma projectada renuncia en 
aquest punt, incomprensiblement, a complir la funció característica de tot reglament 
que és desplegar el mandat legal. 
 
L’article 51 de la Llei 19/2014 estableix, literalment: 
 

«Contingut mínim del codi de conducta 
El codi de conducta a què fa referència l’article 49.1.c ha d’incloure, com a 
mínim: 
a) El nom i les dades del declarant que el subscriu. 
b) L’entitat o l’organització que representa o per la qual treballa el declarant, i 
els interessos, objectius o finalitats que persegueixen els seus clients. 
c) El compromís del declarant de no obtenir ni tractar d’obtenir la informació o 
influir en la presa de decisions de manera deshonesta. 
d) El compromís del declarant de proporcionar informació actualitzada i no 
enganyosa en el moment de la inscripció en el Registre i de mantenir-la 
actualitzada posteriorment. 
e) El compromís de no incitar, per cap mitjà, autoritats, càrrecs públics, diputats 
o funcionaris a infringir la llei o les regles de comportament establertes pel codi 
de conducta. 
f) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas 
d’incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei o pel codi de 
conducta.» 

 
Paradoxalment, acaba sent més explícita la Llei que la norma cridada a desenvolupar-
la. En aquest supòsit és especialment greu, perquè el contingut mínim descrit a la Llei 
és veritablement escàs i difícilment tindrà aptitud per complir la finalitat de tot codi 
ètic, això és: orientar la conducta dels seus destinataris proporcionant-los pautes 
concretes per fer front als dilemes que sorgeixin en el desenvolupament de l’activitat. 
 
Cal tenir present, també, que el Codi ètic compleix una altra funció determinant en el 
sistema: servir de norma en blanc als efectes del règim sancionador per infraccions en 
matèria de bon govern (article 77.3.f Llei 19/2014). La manca de desenvolupament 
reglamentari comportaria, de facto, deixar sense contingut real i efectiu el règim 
sancionador volgut pel legislador. 
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Recomanem, en conseqüència, reconsiderar l’actual redacció i desenvolupar amb detall 
el codi de conducta apuntat per la Llei.  
 
 
 
Article 22. Procediment d’investigació i tramitació de denúncies 
 
D’acord amb l’apartat tercer d’aquest precepte: 
 

» 1, 2 [...]. 
3 De la denúncia i, si s’escau, del resultat de les actuacions dutes a terme en el si 
d’un procediment d’investigació, l’òrgan responsable del Registre en dóna 
trasllat a l’òrgan competent per imposar les sancions previstes en el capítol III. 
Aquest trasllat s’acompanya d’una petició raonada d’inici d’un procediment 
sancionador quan s’aprecia l’existència d’indicis racionals de la comissió de 
conductes infractores.» 

 
Suggerim substituir l’expressió «òrgan competent per imposar les sancions», per la de 
“òrgan competent per iniciar el procediment sancionador”, per resultar més adient a la 
finalitat pretesa. 
 
El procediment d’investigació descrit en aquest apartat és comú als mecanismes de 
verificació d’ofici, d’alertes i de denúncia. Per raons sistemàtiques, aquest procediment 
hauria de ser segregat de l’article 22 i quedar integrat en un precepte comú als tres 
mecanismes de control i fiscalització esmentats. A tal efecte, suggerim que sigui 
valorada l’oportunitat d’integració a l’article 19 mitjançant l’addició d’un tercer apartat, 
o bé la creació d’un nou article. 
 
 
 
Procediment sancionador 
 
Com a observació prèvia, hem de fer notar que el text projectat no preveu quin és 
l’òrgan competent per instruir el procediment. Cal esmenar aquesta mancança. 
 
L’article 26 del Projecte estableix: 
 

«Sancions 
 
1. L’incompliment greu de les obligacions a què fa referència l’article 25, pot 
comportar la imposició d’una o vàries de les sancions que es preveuen a la lletra 
a) de l’apartat 1 de l’article 84 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, atenent a 
les circumstàncies que concorrin, d’acord amb les previsions de l’apartat 2 de 
l’article 84 d’aquella llei.  
2. La cancel�lació definitiva de la inscripció en el Registre de grups d’interès de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic comporta, com a sanció 
accessòria, la denegació d’accés a les oficines i els serveis de les institucions i els 
organismes públics, i la publicació de la sanció en el Registre mitjançant una 
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nota marginal, un cop la resolució sancionadora hagi esdevingut ferma en via 
administrativa.» 

 
La redacció de l’apartat primer del precepte només es refereix a la lletra a) de l’apartat 1 
de l’article 84 de la Llei 19/2014 sense fer cap referència a la lletra b) que és la que 
conté una de les sancions previstes també per l’article 52.1 de la mateixa Llei: la 
suspensió temporal de la inscripció.  
 
L’única explicació plausible d’aquesta omissió per part del Projecte de reglament podria 
trobar-se en el fet que ha estat la pròpia Llei 19/2014 la que, en l’article 77.3.f, qualifica 
en tot cas com a infracció molt greu: «[i]ncomplir, les persones i les organitzacions que 
tenen la condició de grups d’interès, les obligacions establertes per aquesta llei o pel 
codi de conducta que els sigui aplicable, d’acord amb el que determina el títol IV».  
 
Per contra, el propi legislador de transparència, en establir les sancions aplicables en 
matèria de grups d’interès (article 84) sembla prescindir de la prèvia tipificació com a 
infracció molt greu i dissenya les sancions d’acord amb la clàssica divisió tripartida de 
en funció de si la infracció és molt greu, greu o lleu. 
 
Entenem que caldria efectuar una interpretació integradora de la llei i afavorir la 
possibilitat, d’altra banda raonable, que puguin resultar d’aplicació les sancions de 
menor gravetat que el propi legislador ha previst en matèria de grups d’interès. 
 
 
Barcelona, 14 de maig de 2015 
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