LES AGENDES DELS ALTS CÀRRECS I LES
ACTIVITATS I REGISTRE DELS GRUPS D’INTERÈS
Entrevistes o reunions amb grups d’interès
(obligatori)
Per major transparència:

Què s’ha de publicar
a l’agenda?

Assistència a actes institucionals
Participació en òrgans col·legiats
Reunions amb càrrecs i personal d’altres
administracions públiques
Reunions amb entitats, consultores i empreses
Viatges

Què és un grup d’interès?

Exemples:

Persones físiques o jurídiques privades que duen
a terme activitats susceptibles d’influir en
l’elaboració i l’aplicació de les polítiques
públiques, de projectes normatius o en la presa
de decisions.

Empreses, societats, consultories professionals,
despatxos d’advocats i/o consultors que
treballen per compte propi.
Associacions i agrupacions comercials i
empresarials, col·legis professionals.

Organitzacions, plataformes, xarxes i altres
formes d’activitat col·lectiva que, amb
personalitat jurídica o no, constitueixen una font
d’influència.

Grups de reflexió, institucions acadèmiques o
de recerca.

Què és activitat de grup d’interès?

Exemples:

Qualsevol activitat feta davant d’un servidor
públic amb la voluntat d’influir, directa o
indirectament, en l’elaboració i l’aplicació de
polítiques públiques, de projectes normatius o en
la presa de decisions, en defensa d’un interès
propi o de tercers o d’un interès general.

Contactes orals i escrits adreçats a plantejar
ofertes de serveis, nous contractes o subvencions.

Representants d’esglèsies i comunitats
religioses.

Organització d’actes, reunions, conferències,
jornades als quals es conviden servidors públics.
Preparació, difusió i comunicació d’escrits,
informes, material informatiu o documents de
debat i de presa de posició.
Prestació d'assessorament tàctic o estratègic,
l'abast i el calendari del qual estigui adreçat a
influir els servidors públics.
Activitats privades amb voluntat d’influir que
realitzen corporacions de dret públic, sindicats i
associacions empresarials i professionals diferents
de les seves funcions pròpies.

Què no és activitat de grup d’interès?

Informació sobre una situació jurídica general o relativa a un
procediment en què es té condició de persona interessada.

Exercici del dret d’accés a la informació pública o el dret
de petició.

Prestació d’assessorament jurídic o professional vinculat
directament a defensar els interesos afectats per
procediments administratius.

Presentació de propostes de millora, suggeriments,
consultes i queixes.
Conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei.

Assessorament amb finalitats informatives per a l’exercici de
drets o iniciatives establerts per l’ordenament jurídic.

Defensa i promoció dels interessos econòmics i socials.
Reunions i contactes quan tinguin per objecte el
seguiment i l’execució de contractes públics o d’activitats
subvencionades.

Intervenció en processos de participació ciutadana.

Procediment a seguir

No
Donar hora

Sí
Persona sol·licita
reunir-se amb alt
càrrec

Demana tema
a tractar

És un grup
d’interès?

Sí
Comprovar
inscripció al
Registre de GI

Donar hora per
a la reunió

No
ON REGISTRAR-SE?
http://justicia.gencat.cat/ca/
ambits/grups_interes/
Més info: 933 164 123 / 24

La persona interessada
s’ha d’inscriure al
Registre de GI

Amb la condició que
sol·liciti la inscripció en
el termini de 10 dies
(en situacions excepcionals)

Inscriure la reunió
realitzada a l’agenda
institucional

