Codi de conducta comú

Avantatges

El codi de conducta inclou, entre
d’altres, les regles següents:

Per als grups d’interès, possibilitat de relació i
participació amb l’Administració. Així mateix,
els
confereix
un
major
prestigi
i
contribueixen a la qualitat democràtica del
país. La inscripció en el Registre de grups
d’interès els permet accedir a tota la informació
sobre l’activitat i les iniciatives públiques.

·
·

Actuar de forma transparent i no incitar a
infringir la llei o els codis de conducta.

Informar les autoritats, els càrrecs i empleats
públics amb qui es relacionin que estan
actuant com a grup d’interès inscrit.

·
·
·

Facilitar i actualitzar la informació relativa al
grup d’interès.
Actuar amb integritat i honestedat i no
generar conflictes d’interessos.
No influir en la presa de decisions ni obtenir
informació de manera deshonesta o amb
comportament inapropiat.

·

Acceptar que la informació proporcionada
es faci pública i no difondre informació confidencial

Per als servidors públics, una major confiança i
tranquil·litat. Si el grup d’interès està inscrit en
el Registre es poden establir relacions i contactes legítims, adequats i en un marc de transparència.
Per a la societat, més transparència, control i
confiança en les institucions. L’existència del
Registre i la informació que difon permeten al
conjunt de ciutadans conèixer les relacions que
s’estableixen entre les institucions públiques i
els grups d’interès.
Direcció General de Dret
i dʼEntitats Jurídiques
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/
Telèfons: 93 316 41 23 / 93 316 41 24
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Què són?
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 de
les polítiques públiques, de propostes
normatives o en la presa de decisions, en defensa
d’un interès propi o de tercers o d’un interès
general.

·
·
·
·
·
·

Obligacions
Inscriure’s en el Registre de grups d’interès.
Acceptar que la informació proporcionada es faci

pública.
Actualitzar periòdicament la informació declara-

da.
Garantir que la informació proporcionada sigui

completa, correcta i fidedigna.
Complir el codi de conducta.
Acceptar l’aplicació del règim de control i fiscalit-

zació previst.

·
·
·
·

Registre

Drets
Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i
empleats públics, membres electes o diputats.
Formar part de les llistes de correu per rebre
alertes automàtiques sobre les matèries del seu
interès.
Fer constar la seva contribució en les consultes
públiques en qualitat de grups d'interès inscrits
al Registre.
Exercir els altres drets que se'ls pugui reconèixer
pel fet d’estar inscrits en el Registre.

·
·
·
·
·

de grups d’interès
Té com a finalitat la inscripció i la publicitat dels
grups d’interès i de les seves activitats d'influència.
És telemàtic, públic i gratuït.
Permet consultar els grups d’interès inscrits i les
dades que hi constin.
Permet actualitzar, modificar o, si escau, cancel·lar
les dades inscrites.
Inclou mecanismes de control i supervisió dels
grups d’interès i les dades inscrites per mitjà de:
- Les actuacions de verificació
- El procediment d’alertes

Els alts càrrecs només poden rebre els
grups d’interès:

·
·
·

Que estiguin inscrits en el Registre de grups
d’interès.
Que acreditin que han presentat la sol·licitud
d’inscripció en el Registre de grups d’interès.
Excepcionalment, quan el grup d’interès es

- La tramitació de denúncies

El Registre de grups d’interès és gestionat pel
Departament de Justícia, per mitjà de la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
Adreça web per Grups d’interès:
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/

comprometi per escrit a inscriure’s en el Registre
de grups d’interès en el termini de 10 dies.

Telèfons de contacte per temes de GI:
93.316.41.23 / 24

