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Antecedents 

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment 
dirigida a preservar la transparencia i la integritat de les administracions i del personal 
al servei del sector pública Catalunya. L'OAC es configura comuna eina pera impulsar 
i refor~r les bones practiques en 1'actuació pública. En aquest context s'emmarca la 
potestat indicativa que la llei atorga a l'OAC, facultant-la a assessorar i formular 
propostes i recomanacions les quals, d'acord amb l'artide 13 d) de les Normes 
d'actuació i de regim interior de l'OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de 
la Direcció de Prevenció quan recauen sobre disposicions norrnatives vigents o en 
tramit d'aprovació. 

En atenció a l'anterior, el15 de maig de 2015 (Registre de sortida 0347 de 15 de maig) 
l'OAC va presentar un seguit de consideracions amb relació al projecte de decret pel 
qual es crea i es regula el Registre de Grups d'Interes de l'Administració de la 
Generalitat i del seu sector Públic com a resposta a la petició d'audit~ncia del Conseller 
de Justicia de 21 d'abril de 2015 en atenció a allo establert a la llei 19/2014, de 
transparencia i accés a la informació pública. 

El 29 de maig de 2015 el Conseller de Justícia emet resposta a les al·legacions de 1'0AC. 
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Actuacions de seguiment 

Donant compliment a l'article 30 de les NARI, l'OAC ha dut a terme les corresponents 
actuacions de seguiment consistents, en aquest casen l'analisi de la resposta i valoració 
de la mateixa, així com preparació dels textos pera la Memoria anual i actualització de 
l'apartat corresponent de la pagina web. 

La iniciativa del Departament Justícia té per objecte el desenvolupament reglamentari 
del Títol IV de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la 
informació pública i bon govcrn d'acord amb el mandat del seu article 53. 

En el DOGC de 30 de julio] de 2015, es publica el Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre 
el registre de grups d'interes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. 

Dels suggeriments al text i la seva recepció pcr part del Departament de Justícia 
destaquem: 

Sobre la titularitat del Registre 

La qüestió previa que ha volgut tractar l'OAC se centra en fixar l'ambit dels 
poders públics de Catalunya a que es refereix el sistema, és a dir, esclarir la 
qüestió de sobre q).li s'exerceix la influencia. 

Sembla, d'entrada, que l'opció seguida pel Departament impulsor de la 
iniciativa és que el registre de grups d'interes quedi circumscrit a 
l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic. Aquesta solució porta 
implícita, segons interpreta l'OAC, una pluralitat de registres . L'OAC recorda 
que la llei 19j2014 preveu la gestíó centralitzada del Registre per part de 
l'Administració de la Generalitat. 

Així, l'OAC, donant per fet que amb aquesta iniciativa el Govern pretén 
limitar-se a crear un registre pera l'ambit de l'Administració de la Generalitat, 
apunta una serie de qüestions: 

• Mantenir la coherencia ambla llei 19/2014 i emprar una mateixa terminología 
de la Llei de tal manera que es faci referencia expressa tanta les societats amb 
partid pació majoritaria com als consorcis i a les fundacions del sector públic. 

• En diverses ocasions es fa esment a "membres electes o diputats" de manera 
incoherent amb la pretesa restricció del registre a l'ambít de l'Administració de 
la Generalitat. 

• L'OAC planteja que davant el repte que representa l'existencia de multiplicitat 
de registres de grups d'interes, seria bo contemplar altres mecanismes de 
col·laboració interadministrativa i no limitar-se a una mera coordinació tecnica. 
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A la resposta del Conseller de Justicia s'insisteix en la decisió d'haver optat per un 
Registre de l'Administració de la Generalitat, enlloc d'un Registre únic. 

D'altra banda s'infonna que, en relació ambles entitats del sector públic, s'ha modificat 
l'article 2.b) del projecte per tal de completar la definició que s'hi contenía amb 
referencia a l'Ordre EC0/22/2015, del 26 de gener, perla qual es regula el registre del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, que en el seu article 3, determina quines 
entitats es classifiquen als seus efectes coma tals. 

Aixi, l'article 2.b) del Decret definitiu estableix: 

Als efectes d)aquest decret, s'enténper: 

b) Sector públic de l'Administració de la Generalitat: els organismes, els ens 
públics, els ens instrumentals, les entitats independents i les entitats vinculades amb 
l'Administració de la Generalitat inventariades en el Registre del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya. 

S' opta per suprimir els esments a "mernbres electes o diputats" dels articles 5,7 i 11. 

Article 9· Gestió i tramitació electrónica. 

L'OAC aconsella que les mencions que fa el precepte al recurs tecnologic e
Notum, es facin amb caracter dinamic, per tal d'evitar que eventuals canvis 
hagin de comportar una modificació de la norma. 

A l'article 9 s'ha substitui:t "e-Notum" per "modul corporatiu de notificació 
electrónica de la Generalitat". 

Article 11. Efectes de la inscripció 

L'OAC qualifica aquesta com un deis preceptes clau del Projecte dones 
estableix quin és el contingut substantiu de les conseqüencies derivades 
d'estar ínscrit en el Registre de Grups d'Interes. 

L'OAC recorda que el sistema del registre de lobbies dissenyat per la Uei 
19/2014 és de carckter obligatori i que al mateix temps el projecte té vocació 
de cornpletud. 

Segons l'estudi de Transparency International Lobbying in Europe. Hidden 
injluence, privileged access, amb independencia de que el metode de registre 
sigui obligatori o facultatiu, el que resulta veritablement deterrninant per a 
l'exit del sistema és que l'activitat d'influencia sigui duta a terrne en el marc 
de la llei i no passi a un planol soterrat o paral·lel 

Així l'OAC proposa que el preccpte examinat afegeixi un nou apartat que 
estableíxi que cap carrec autoritat o empleat públic es pugui reunir amb 
persones o grups que d'acord amb la definíció de l'article 2 puguin ser 
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considerats grups d'interes i no estiguin inscrits, quan la reunió, contacte o 
trabada tingui per objecte qualsevol de les activitats descrites en l'article 7 
(ambit objectiu d'aplicació). 

Aquesta mesura hauria d'anar recalzada per l'oportuna mesura sancionadora 
que no esta contemplada a l'ordenament jurídic. Així, es suggereix que el 
Govern promoguí les reformes pertinents. 

Es suggereix reconsiderar l'ús de l'expressió "presentar-se davant dels 
carrees, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats coma grup 
d'interes inscrit en el Registre", dones 1'0AC entén que resulta massa 
imprecisa i, en conseqüencia recomana la seva reformulació. 

Finalment, l'OAC apunta que el dret a "fer constar la seva contribució en les 
consultes públiques en qualitat de grups d'interes inscrits al registre" no 
sembla que incorpori un contingut prou rellevant dones aquesta constancia 
ja ve determinada per la normativa de transparencia i accés a la informació 
aplicable. 

A la resposta del Departament de Justícia, s'informa que "tenint en compte que la 
inscripció en el registre no té efectes constitutius sinó merament declaratíus, res no 
obsta que el reglament prevegi uns determinats efectes pel fet de la inscripció, la 
qual cosa suposa que la manca d'inscripció en el Registre priva de gaudir dels efectes 
que es regulen". 

D'altra banda, "no s'ha incorporat la proposta d'afegir un apartat que estableixi que 
cap carrec, autoritat o empleat públic no es pot reunir arnb persones o grups no 
inscrits, precisament perque la Uei 19/2014 no empara a fer-ho. Aquesta regulació 
s'ha de fer a la norma que reguli la conducta dels carrecs públies". 

"No resulta procedent substituir la paraula presentar-se perque precisament aquest 
és el sentit literal que s'ha de donar i es parla de presentar-se en el sentit de targeta 
de presentació" 

El Departament de Justícia també informa que no es considera sobrer 1'efecte 
previst a la lletra e) del precepte perque precisament és una conseqüencia del fet 
d'actuar coma grup d'interes. 

Article 13. Categories del Registre 

Aquest article inclou una subcategoria: col·legis professionals, associacions 
professionals i sindicats. Aixo es contradiu amb el Preambul del projecte 
segons el qualla naturalesa de les persones i organitzacions classificades com 
a grups de interes "ha de ser sempre privada". 

En conseqüencia l'OAC suggereix que sigui tinguda en compte aquesta 
circumstimcia 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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Pel que fa a la inclusió dels col·legis professionals corn a grups d'interes s'ha limitat, 
segons informa el Departament, "a aquelles activitats fetes en l'ambit privat, 
excloent-hi de forma expressa d'obligació de registrar-se per fer activitats públiques 
que la Uei els hi atribueix". 

Contingut del Codi de Conducta 

L'article 18 del projecte, que és el que regula el Cocli de Conducta renuncia, 
segons el parer de l'OAC, a complir amb la funció característica de tot 
reglarnent que és desplegar el rnandat legal. La Uei 19j2014, resulta rnés 
explícita i completa que el projecte de reglament que l'ha de desenvolupar. 
Aquesta manca de desenvoluparnent, comportaría deixar sense contingut el 
regirn sancionador volgut pel legislador. 

L'OAC recomana, dones, reconsiderar l'actual redacció i desenvolupar amb 
detall el codi de conducta apuntat perla Llei. 

S'informa que "s'ha modificat la regulació del codi de conducta per fer-Ia més 
detallada". 

Així, es pot observar que el text definitiu inclou un article 18.2 punts a) fins o) en que 
s'enumeren normes de conducta que els grups d'interes i les persones amb qui es 
relacionen en el desenvoluparnent de la seva activitat han de cornplir. 

Arti.cle 22. Procediment d'investigació i tramitació de denúncies 

El procediment descrita l'apartat tercer del precepte és cornú als mecanismes 
de verificació d'ofici, d'alertes i de denúncia. Per aixo l'OAC recomana que 
per raons de sistematica, el procediment quedi integrat a l'article 19. 

Aquest suggeriment no es observa t. 

També es suggereix que l'expressió "organ competent per imposar les 
sancions" sigui substituida per "órgan competent per iniciar el procediment 
sancionador" per resultar més adient a la finalitat pretesa. 

Tot i que no es comunica explícitarnent, aquesta última observació és incorporada al 
text final. 
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Procedi.ment sancionador 

El text projectat no preveu quin és l'órgan competent per instruir el 
procediment. 

D'altra banda, la redacció de l'article 26 del projecte no fa referencia a les 
sancions previstes per la llei, especialment, pel que fa a la suspensió temporal 
de la inscripció. 

Així mateix, el legislador de transparencia, en establir les sancions aplicables 
en materia de grups d'interes sembla prescindir de la previa tipificació com a 
infracció molt greu i dissenya les sancions d'acord ambla divisió en fundó de 
si la infracció és molt greu, greu o lleu. 

L'OAC creu que caldria efectuar una interpretació integradora de la llei i 
afavorir la possibilitat que puguin resultar d'aplicació les sancions de menor 
gravetat que el propi legislador ha previst en materia de grups d'interes. 

Pel que fa al procediment sancionador, s'informa que s'ha suprimít completament, 
atenent al fet que les sancions no són objecte del Registre d'acord ambla llei i per tal 
que de forma unitaria quan es desplegui la Uei de Transparencia, es tipifiquin tates 
les conductes susceptibles de sanció i s'encomani tot el procediment a l'órgan 
competent. 
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61~ OFICINA 

~ OC CATALUNYA 

Conclusions 

La potestat indicativa de l'OAC en aquest cas s'ha centrat en aquells aspectes del text 
que han pogut incidir potencialment en la integritat i la transparencia de les 
institucions, en particular, la transparencia, l'accés a la informació pública i la 
publicitat i controL 

Destaquem que, en general, les observacions de l'OAC han sigut ateses i es plasmen al 
text publicat coma Decret 171/2015, de 28 dejulíol, sobre el Registre de grups d'interes 
de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. 

Quantitativament, s'han fet suggeriments a 7 preceptes dels que 4 han estat acceptats 
total o parcialment i 3 rebutjats. 

Qualitativament, les observacions i suggeriments de l'OAC han suposat canvis 
importants plasmats al text definitiu especialment pel que fa la transparencia i la 
integritat. Tot i el balan<; positiu que es fa des de l'OAC de la valoració de les 
al·legacions emeses, els suggeriments fets a l'article 11, cabdal segons el parer de l'OAC, 
s'ha considerat no incloure'l al text final. L'OAC valora que, amb aquesta postura, 
existeix el risc de que l'activitat d'influencia sigui duta a terme en un planol soterrat o 
paral·lel. 

D'acord amb allo establert als articles 22 i 23 de la Uei 14/2008, i articles 30.2 i 37 de 
les NARI, s'adjunta coma Annex 2 al present informe, document ambles propostes de 
text, en versió tant abreujada com extensa, pera la seva inclusió en la memoria anual 
de l'OAC de 2015 , en que s'identifiquen les actuacions empreses per aquesta Oficina, 
les seves recomanacions i requeriments cursats en a l'expedient d'al·legacions, així com 
la seva acollida en el text que es comunica que sera finalment aprovat. 

Barcelona, 1 de juny de 2016 

Susanna Cano i Olmos 

Tecnica Jurista de l'Oficina Antifrau 
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Annex 1: Proposta de text per al quadre d'al·legacions de la 
pagina web de l'OAC 

lniciati\'a lnstitució Al·lcgneions Rl·sposta Tl'xt aproq1\ Informe de 
Normal¡, a pron10tora de ]'Oficina tan<:ament 

.'\utifrau del Sl'guiment 

Projecte de Decret Departament 15/05/2015 
pel qual es crea i es de Justicia 
regula el Registre 
de Grups d'Interes 
de l'Administració 
de la Generalitat i 
del seu Sector 
Públic 
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Annex 2: Propostes de text pera la memoria anual 

Versió abreujada 

El 15 de maig de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions amb relació al 
projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre de Grups d'Interes de 
l'Administració de la Generalitat i del seu sector Públic com a resposta a la petíció 
d'audiencia del Conseller de Justícia de 21 d'abril de 2015, en atenció a allo establert a 
la llei 19j2014, de transparencia i accés a la informació pública. 

Sobre la titularitat del Registre, 1'0AC limita el seu papera fer palesa la situació en la 
mesura que fer-ho pugui contribuir a orientar amb major encert la tasca de 
desplegament reglamentan. 

Sembla, d'entrada, que l'opció seguida pel Departament impulsor de la iniciativa és que 
el registre de grups d'interes quedi circumscrit a l'Administració de la Generalitat i al 
seu sector públic. Aquesta solució porta implícita, segons interpreta l'OAC, una 
pluralitat de registres que, a l'hora su posa assumir un seguit de consideracions. 

Ambla reflexió de l'OAC, la postura del Departament de Presidencia és la d'optar per 
un registre de l'Administració de la Generalitat i no per un registre únic i així es 
corrobora a la resposta del Conseller de Justícia. 

D'altra banda s'informa que, en relació ambles entitats del sector públic, s'ha modificat 
l'article 2.b) del projecte per tal de completar la definició que s'hi contenía amb 
referencia a l'Ordre EC0/22/2015, de 26 de gener, perla qual es regula el registre del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, que en el seu article 3, determina quines 
entitats es classifiquen als seus efectes com a tals. 

Pel que fa als efectes de la inscripció, l'OAC el considera com un deis preceptes clau 
del Projecte dones estableix quin és el contingut substantiu de les conseqüencies 
derivad es d'estar inscrit en el Registre de Grups d'Interes. 

En aquest sentit l'OAC proposa que el precepte examinat afegeixi un nou apartat 
establint que cap carrec autoritat o empleat públic es pugui reunir amb persones o 
grups que puguin ser considerats grups d'interes i no estiguin inscrits, quan la 
reunió, contacte o trobada tingui per objecte qualsevol de les activitats d'aplicació de 
la norma. 

A més, aquesta mesura hauria d'anar recolzada pcr l'oportuna mesura sancionadora 
que no esta contemplada a l'ordenament jurídic. Es suggereix, per tant, que el 
Govern promogui les reformes pertinents. 
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A la resposta del Departament de Justícia, s'informa que "tenint en compte que la 
inscripció en el registre no té efectes constitutius sinó merament declaratius, res no 
obsta que el reglament prevegi uns determinats efectes pel fet de la inscripció, la 
qual cosa suposa que la manca d'inscripció en el Registre priva de gaudir dels efectes 
que es regulen". 

D'altra banda, "no s'ha incorporat la proposta d'afegir un apartat que estableixi que 
cap carrec, autoritat o empleat públic no es pot reunir amb persones o grups no 
inscrits, precisament perque la Llei 19/2014 no empara a fer-ho. Aquesta regulació 
s'ha de fer a la norma que reguli la conducta dels carrecs públics". 

Pel que fa a la inclusió dels col·legis professionals coma grups d'interes i tal i com 
va suggerir l'OAC, s'ha Iimitat, segons informa el Departament "a aquelles activitats 
fetes en l'ambit privat, excloent-hi de forma expressa d'obligació de registrar-se per 
fer activitats públiques que la llei els hi atribueix". 

Amb relació al codi de conducta, s'informa que, despres de la recomanació de l'OAC, 
"s'ha modificat la regula ció del codi de conducta per fer-la més detallada". 

L'OAC ressalta que el text projectat no preveu quin és l'órgan competent per instruir 
el procediment i que la redacció de l'article 26 del projecte no fa referencia a les 
sancions previstes per la llei, especialment, pel que fa a la suspensió temporal de la 
inscripció. 

Finalment, pel que fa al procediment sancionador, s'informa que s'ha suprimit 
completament, atenent al fet que les sancions no són objecte del Registre d'acord 
ambla llei i per tal que de forma unitaria quan es desplegui la Llei de Transparencia, 
es tipifiquin totes les conductes susceptibles de sanció i s'encomani tot el 
procediment a l'organ competent. 
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Versió extensa 

El 15 de maig de 2015 l'OAC va presentar un seguit de consideracions amb relació al 
projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre de Grups d'Interes de 
l'Administració de la Generalitat i del seu sector Públic com a resposta a la petició 
d'audiencia del Conseller de Justícia de 21 d'abril de 2015, en atencíó a alió establert a 
la llei 19j2014, de transparencia i accés a la informació pública. 

En el DOGC de 30 dejuliol de 2015, es publica el Decret 171j2015, de 28 dejuliol, sobre 
el registre de grups d'interes de l'Administració de la Genera1itat i del seu sector públic. 

L'OAC va fer les següents recomanacions: 

Sobre la titularitat del Registre 

La qüestió previa que ha volgut tractar l'OAC se centra en fixar l'ambit deis 
poders públics de Catalunya a que es refereix el sistema, es a dir, esclarir la 
qüestíó de sobre qui s'exerceix la influencia. 

Sembla, d'entrada, que l'opció seguida pel Departament impulsor de la 
iniciativa és que el registre de grups d'interes quedi circumscrit a 
l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic. Aquesta solució porta 
implícita, segons interpreta l'OAC, una pluralitat de registres . L'OAC recorda 
que la llei 19j2014 preveu la gestió centralitzada del Registre per part de 
l'Administració de la Generalitat. 

Així, l'OAC, donant per fet que amb aquesta iniciativa el Govern pretén 
limitar-se a crear un registre per l'ambit de l'Administració, apunta una serie 
de qüestions: 

• Mantenir la coherencia ambla llei 19/2014 i emprar una mateixa terminología 
de la 1lei de tal manera que es faci referencia expressa tant a les societats amb 
participació majoritaria com als consorcis i a les fundacions del sector públic. 

• En diverses ocasions es fa esment a "membres electes o diputats" de manera 
incoherent amb la pretesa restricció del registre a l'ambit de l'Administració de 
la Generalitat. 

• L'OAC planteja que davant el repte que representa }'existencia de multiplicitat 
de registres de grups d'interes, seria bo contemplar altres mecanismes de 
coHaboració interadministrativa i no limitar-se a una mera coordinació tecnica. 

A la resposta del Conseller de Justícia s'insisteix en la decisió d'optar per un Registre de 
l'Administració de la Generalitat, enlloc d'un Registre únic. 

D'altra banda s'informa que, en relació ambles entitats del sector públic, s'ha modificat 
1'article 2.b) del projecte per tal de completar la definició que s'hi contenia amb 
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referencia a l'Ordre EC0/22/2015, del 26 de gener, perla qual es regula el registre del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, que en el seu article 3, deterrrrina quines 
entitats es classifiquen als seus efectes com a tals. 

Així, l'article 2.b) del text definitiu estab1eix: 

Als efectes d'aquest decret, s'entén per: 

b) Sector públic de l'Administració de la Generalitat: els organismes, els ens 
públics, els ens instrumentals, les entitats independents i les entitats vinculades 
amb l'Administració de la Generalitat inventariades en el Registre del sector 
públic de la Generalitat de Catalunya. 

S' opta per suprimir els esments a "membres electes o diputats" deis articles 5, 7 i 11. 

Article 9· Gestió i tramitació electrónica. 

L'OAC aconsella que les mencions que fa el precepte al recurs tecnológic e
Notum, es facin amb caracter dinamic, per tal d'evitar que eventuals canvis 
hagin de comportar una modificació de la norma. 

A l'article 9 s'ha substitu}t "e-Notum" per "módul corporatiu de notificació 
electrónica de la Generalitat". 

Article u. Efectes de la inscripció 

L'OAC qualifica aquesta com un dels preceptes clau del Projecte dones 
estableix quin és el contingut substantiu de les conseqüencies derivarles 
d'estar inscrit en el Registre de Grups d'Interes. 

L'OAC recorda que el sistema del registre de lobbies dissenyat per la Uei 
19/2014 és de caracter obligatori i que al mateix temps el projecte té vocació 
de completud. 

Segons l'estudi de Transparency International Lobbying in Europe. Hidden 
influence, privileged access, amb independencia de que el metode de registre 
sigui obligatori o facultatiu, el que resulta veritablement determinant per a 
l'exit del sistema és que l'activitat d'influcncia sigui duta a terme en el marc 
de la llei i no passi a un planol soterrat o paral·lel. 

Així l'OAC propasa que el precepte examinat afegeixi un nou apartat que 
estableixi que cap carrec autoritat o empleat públic es pugui reunir amb 
persones o grups que d'acord amb la definició de l'article 2 puguin ser 
considerats grups d'interes i no estiguin inscrits, quan la reunió, contacte o 
trobada tingui per objecte qualsevol de les activitats descrites a l'article 7· 
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Aquesta mesura hauria d'anar recolzada per ]'oportuna mesura sancionadora 
que no esta contemplada a l'ordenament jurídic. Ai.xi, es suggereix que el 
Govern promogui les reformes pertinents. 

Es suggereix reconsiderar l'ús de 1'expressió "presentar-se davant dels 
carrecs, autoritats i empleats públics, membres electes o diputats com a grup 
d'interes inscrit en el Registre", dones l'OAC entén que resulta massa 
imprecisa i, en conseqüencia recomana la seva substitució. 

Finalrnent, l'OAC apunta que el dret a "fer constar la seva contribució en les 
consultes públiques en qualitat de grups d'interes inscrits al registre" no 
sembla que incorpori un contingut prou rellevant dones aquesta constancia 
ja ve determinada per la normativa de transparencia i accés a la informació 
aplicable. 

A la resposta del Departament de Justícia, s'informa que "tenint en compte que la 
inscripció en el registre no té efectes constitutius sinó merament declaratius, res no 
obsta que el reglament prevegi uns determinats efectes pel fet de la inscripció, la 
qual cosa suposa que la manca d'inscrípció en el Registre priva de gaudir dels efectes 
que es regulen". 

D'altra banda, "no s'ha incorporat la proposta d'afegir un apartat que estableixi que 
cap carrec, autoritat o empleat públic no es pot reunir amb persones o grups no 
inscrits, precisament perque la Llei 19j2014 no empara a fer-ho. Aquesta regulació 
s'ha de fer a la norma que reguli la conducta deis carrecs públics". 

"No resulta procedent substituir la paraula presentar-se perque precisament aquest 
és el sentit literal que s'ha de donar i es parla de presentar-se en el sentit de targeta 
de presentació" 

El Departament de Justícia també informa que no es considera sobrer l'efecte 
previst a la lletra e) del precepte perque precisament és una conseqüencia del fet 
d'actuar coma grup d'interes. 

Article 13. Categories del Registre 

Aquest artide indou una subcategoria; col·legis professionals, associacions 
professionals i síndicats. Aixo es contradiu amb el Preambul del projecte 
segons el qualla naturalesa de les persones i organitzacions classificades com 
a grups de interes ''ha de ser semprc privada". 

En conseqüencia l'OAC suggereix que sigui tinguda en compte aquesta 
circumstfmcia 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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Pel que fa a la inclusió dels col·legis professionals coma grups d'interes s'ha limitat, 
segons informa el Departament "a aquelles activitats fetes en l'ambit privat, 
excloent-hi de forma expressa d'obligació de registrar-se per fer activitats públiques 
que la llei els hi atribueix". 

Contingut del Codi. de Conducta 

L'article 18 del projecte, que és el que regula el Codi de Conducta renuncia, 
segons el parer de l'OAC, a complir amb la funció característica de tot 
reglament que és desplegar el mandat legal. La Llei 19/2014, resulta més 
explícita i completa que el projecte de reglament que l'ha de desenvolupar. 
Aquesta manca de desenvolupament, comportaria deixar sense contingut el 
regim sancionador volgut pe] legislador. 

L'OAC recomana, dones, reconsiderar l'actual redacció i desenvolupar amb 
detall el codi de conducta apuntat perla Llei. 

S'informa que "s'ha modificat la regulació del codi de conducta per fer-la més 
detallada. 

Així, es pot observar que el text definitiu inclou un article 18.2 punts a) fins o) en que 
s'enumeren normes de conducta que els grups d'interes i les persones amb qui es 
relacionen en el desenvolupament de la seva activitat han de complir. 

Article 22. Procediment d'investigació i trarnitació de denúncies 

El procediment descrita l'apartat tercer del precepte és comú als mecanismes 
de verificació d'ofici, d'alertes i de denúncia. Per aixó l'OAC recomana que 
per raons de sistematica, el procediment quedi integrat a l'article 19. 

Aquest suggeriment no es observat. 

També es suggereix que l'expressió "organ competcnt per imposar les 
sancions" sigui substituida per "órgan competent per iniciar el procediment 
sancionador" per resultar més adient a la finalitat pretesa. 

Tot i que no es comunica explícitament, aquesta última observació és incorporada al 
text final 
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Procediment sancionador 

El text projectat no preveu quin és l'organ competent per instruir el 
procediment. 

D'altra banda, la redacció de 1'article 26 del projecte no fa referencia a les 
sancions previstes perla llei, especialment, pel que fa a la suspensió temporal 
de la inscripció. 

D'altra banda el legislador de transparencia, en establir les sancions 
aplicables en materia de grups d'interes sembla prescindir de la previa 
tipificació coro a infracció molt greu i dissenya les sancions d'acord amb }a 
divisió en fundó de si la infracció és mo}t greu, greu o lleu. 

L'OAC creu que caldria efectuar una interpretació integradora de la llei i 
afavorir la possibilitat que puguin resultar d'aplicació les sancions de menor 
gravetat que el propi legislador ha previst en materia de grups d'interes. 

Pel que fa al procediment sancionador, s'informa que s'ha suprimit completarnent, 
atenent al fet que les sancions no són objecte del Registre d'acord ambla llei i per tal 
que de forma unitaria quan es desplegui la Uei de Transparencia, es tipifiquin tates 
les conductes susceptibles de sanció i s'encomani tot el procediment a l'organ 
competen t. 
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