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Informe de Registre de Grups d’Interès

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i

bon govern, per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia

de l'organització interna de l'Administració, dels elements més determinants d'acord

amb els quals pren les decisions i dels motius que justifiquen la seva actuació, dedica

un dels seus títols al Registre de grups d’interès.

Els grups d'interès són 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 de Catalunya es crea amb el Decret Llei 1/2017, de 14 de

febrer, constituint-se com un instrument fonamental al servei de la transparència, el

retiment de comptes i la prevenció de la corrupció.

En virtut d’aquesta normativa, la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la

Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de 3 d’agost de 2016 va procedir a

inscriure la Fundació Privada Gentis al Registre de grups d’interès de Catalunya, amb

tots els efectes establerts per la llei; classificar el grup d’interès Fundació Privada

Gentis en la següent categoria registral: Categoria III: Organitzacions no

governamentals, subcategoria Fundacions i associacions; i ordenar l’assignació al grup

d’interès l’identificador únic: 182.

L'existència d'un Registre general reforça la transparència, perquè permet que tots els

ciutadans puguin fer el seguiment de l'activitat dels grups d'interès davant les diverses

administracions en un únic punt, suposa un gran estalvi de recursos públics, perquè

allibera les administracions de la despesa necessària per crear i mantenir un registre

propi, i redueix les càrregues als ciutadans, les entitats i les empreses en establir el

principi d'inscripció única.

Amb aquesta finalitat, la informació sobre l’Entitat i les seves actuacions, especialment

les reunions i audiències amb autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats, i

de les comunicacions, els informes i altres contribucions amb relació a les matèries

tractades, es troben publicades a la web de la Generalitat:

https://serveiscentrals.justicia.gencat.cat/COT/AppJava/detallGRI.do?reqCode=initDetall

&identificador=182
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