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Guia per a la sol·licitud d’inscripció d’un grup d’interès i la presentació 
d’esmenes a la sol·licitud d’inscripció. 

 
Directius per emplenar el formulari 
 
Informació general sobre el procediment d’inscripció i esmenes 
 
El procediment d’inscripció d’un grup d’interès només es pot tramitar emplenant el 
formulari que trobareu disponible en el portal de la transparència 
(www.santcugat.cat/go/registre-de-grups-d’interes). 
 
Llevat de dades de caràcter personal, la informació que es declara en el formulari és 
pública i qualsevol ciutadà la pot consultar a través del cercador del Registre que figura 
en el mateix portal. 
 
Tipus de sol·licituds 
 
Hi ha dos tipus de formularis: la inscripció del grup al Registre i la presentació d’esmenes 
a aquesta sol·licitud. 
 

• Inscripció: En aquest cas, el formulari s’emplena per sol·licitar la inscripció del 
grup d’interès al Registre, declarar-ne responsablement les primeres dades i 
acceptar el codi de conducta comú. 

 
• Esmenes: Aquest tràmit és el que correspon quan s’ha d’ampliar o rectificar 

informació respecte d’una sol·licitud d’inscripció d’un grup d’interès formulada 
prèviament. 

 
Presentació d’esmenes a la sol·licitud: 
 
En aquest cas, caldrà introduir el codi d’identificació que se li haurà comunicat en la 
inscripció. Modificar les dades que consideri necessaris i rebrà via correu electrònic un 
nou codi d’identificació amb la sol·licitud esmenada per part de l’òrgan responsable del 
Registre. 
 
Informació comuna a totes les categories del Registre. 
 
Dades d’identificació de la persona física que sol·licita la inscripció o que presenta les 
esmenes requerides en nom del grup d’interès (persona responsable de l’organització). 
 
Són les dades corresponents a la persona legalment responsable de l’organització, que, 
d’acord amb les normes de funcionament d’aquesta, està autoritzada a signar documents 
en nom del grup d’interès i a representar-lo com a tal grup en els contactes amb els 
servidors públics. Així mateix aquesta persona és qui subscriu la declaració responsable i 
el Codi de conducta del Registre i qui assumeix les responsabilitats de tot ordre davant el 
Registre en nom del grup d’interès. 
 
Quan el grup d’interès és constituït per una plataforma, xarxa o altres fonts organitzades 
d’influència sense personalitat jurídica, aquestes dades corresponen a la persona física 
designada per l’organització per assumir les responsabilitats a què fa referència el 
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paràgraf precedent. En aquest cas, la plataforma o xarxa ha de disposar de la 
documentació acreditativa de la designació d’aquesta persona: 
 

- Adreça de la persona física. 
- Càrrec que ocupa en l’organització 

 
Informació general bàsica 
 
Dades del grup d’interès i categories del Registre. S’ha de seleccionar la categoria i 
subcategoria que millor s’ajustin a l’organització que sol·licita la inscripció com a grup 
d’interès atenent als aspectes següents: 
 

1. Interessos que defensa el grup d’interès: propis, de terceres persones o generals. 
2. Actuació de les seves estructures: ànim de lucre o sense. 
3. Finalitats generals perseguides. 
4. Forma en què es preveu exercir la influència: directa davant els servidors públics, 

o bé a través de consultories i despatxos professionals, o de mitjans de 
comunicació. 

 
 
Categoria I. Sector de serveis de consultoria i assessorament 
Realitzen activitats professionals per compte propi i influeixen en la defensa d'interessos 
de tercers des de l'àmbit dels serveis professionals organitzats. 
Subcategoria 

1. Consultories professionals. Empreses que realitzen activitats de consultoria 
tecnològica, empresarial, de l’àmbit de la comunicació o altres. Treballen per 
compte propi i realitzen activitats registrals en defensa d'interessos  de tercers: els 
clients per compte dels quals duen a terme les activitats d'intermediació. 

2. Despatxos col·lectius. Despatxos en què diferents professionals liberals que 
treballen per compte propi i de forma organitzada duen a terme activitats amb la 
voluntat d'influir en defensa d'interessos de tercers: els  clients per compte dels 
quals realitzen la intermediació.   

3. Despatxos unipersonals. Són aquells en què un professional liberal, que treballa 
per compte propi i que com a màxim té contractats dos empleats, desenvolupa 
activitats en defensa d'interessos de tercers: els clients per compte dels quals 
realitzen la intermediació.  

 
Categoria II. Sector empresarial i de base associativa  
Influeixen en defensa d'interessos de tercers, corporatius i col·lectius.  
 Subcategoria 

1. Empreses i grups d'empreses. Empreses i grups d’empreses que treballen per 
compte propi, que exerceixen activitats d’influència en defensa d’interessos  de 
tercers: clients, mutualistes, accionistes, sector de negoci, etc. Inclou empreses 
que desenvolupen qualsevol  tipus d’activitats inclosos els serveis financers, 
mutualistes i d’assegurances. S’hi inclouen les cooperatives, societats laborals, 
agràries, mútues i altres entitats que no són del tercer sector, ni estrictament 
pertanyen a les entitats de capital. També les agrupacions d'interès econòmic i les 
unions temporals d'empresa. 

2. Corporacions de dret públic. Col·legis professionals, cambres i acadèmies que 
desenvolupen activitats per compte propi amb la finalitat d'influir en defensa 
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d'interessos de tercers: els dels membres i sectors als quals representen. 
S'inscriuen com a grup d'interès i només declaren les activitats incloses en el 
Registre, diferents de les funcions públiques legalment encomanades.   

3. Associacions professionals, empresarials i sindicals. Que treballen per compte 
propi i desenvolupen activitats amb la finalitat d'influir en defensa d'interessos de 
tercers: els membres als quals representen (empresaris, treballadors i 
professionals). S’inscriuen com a grup d'interès i només declaren les activitats 
incloses en el Registre, diferents de les corresponents als agents de diàleg social i 
econòmic o professionals. 

4. Altres organitzacions. Entitats amb ànim de lucre organitzadores d’actes, 
conferències, jornades, simposis, actes socials, divulgatius, relacionats amb les 
finalitats de l’empresa i adreçats a servidors públics, o amb participació d’aquests 
per invitació expressa de l’organització. Mitjans de comunicació vinculats a 
empreses i entitats privades amb ànim de lucre que informen o publiquen sobre 
treballs d'investigació. Treballen per compte propi i fan activitats registrals en 
defensa d’interessos  de tercers: els de les empreses i entitats amb les que es 
vinculen els mitjans de comunicació. 
 

 Categoria III. Organitzacions no governamentals 
Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica o sense, que fan 
activitats registrals en defensa d'interessos que poden ser propis, de tercers o generals. 
Subcategoria 

1. Fundacions i associacions. Inclou les fundacions, associacions, cooperatives 
d’iniciativa social, entitats de cooperació al desenvolupament i del tercer sector de 
l’economia social. Defensen interessos de tercers: els dels seus associats, 
cooperativistes, beneficiaris, etc. 

2.  Plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes 
d’activitat col·lectiva, sense ànim de lucre. Són fonts d'influència organitzada, 
sense personalitat jurídica, que no tenen ànim de lucre i realitzen activitats 
registrals en defensa d’interessos propis, de tercers o generals.  

 
Categoria IV.  Sector científic i d’investigació 
Institucions, entitats i organitzacions de l’àmbit de les ciències i la investigació, amb 
personalitat jurídica o sense, que fan activitats registrals en defensa d’interessos de 
tercers. 
Subcategoria 

1. Grups de reflexió i institucions acadèmiques o d’investigació en general. Amb 
personalitat jurídica o sense: instituts, think tanks... Fan activitats registrals en 
defensa d'interessos de tercers: la societat, el progrés de la ciència i la tècnica, els 
estudiants, la comunitat científica, etc. 

2. Grups de reflexió i institucions d’investigació vinculades a partits polítics, a 
sindicats o a organitzacions empresarials. Amb personalitat jurídica o sense: think 
tank, instituts, etc. Treballen per compte propi i fan activitats registrals en defensa 
d’interessos de tercers: els de les entitats i organitzacions amb les quals es 
vinculen.  
 

Categoria V. Oficines, xarxes i entitats que representen esglésies i comunitats religioses 
Persones físiques, jurídiques, oficines, xarxes i altres entitats amb personalitat jurídica o 
sense que defensen els interessos de les entitats i institucions amb les quals es vinculen.  
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Els clients de les consultores i els despatxos de la categoria I també s’han d’inscriure en 
el Registre. 
 
També s’ha d’especificar l’àmbit d’interès, és pot escollir de les que proposa el formulari. 
Aquests àmbits es poden anar modificant al llarg del temps. 
 
Adreça per notificacions. S’utilitzarà l’adreça complimentada de forma obligatòria en el 
formulari. 
 
Faculta l’òrgan responsable del Registre per realitzar procediments de verificació aleatoris 
o específics sobre la informació declarada i la documentació de suport amb què 
s’acompanyi, així com per fiscalitzar i controlar els grups d’interès. 
 
L’acceptació del codi de conducta comú, és el que fa referència a l’article 51 de la llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i al bon 
govern, és un requisit imprescindible per a la inscripció en el Registre de grups d’interès, 
que es formalitza a través de la declaració responsable. 
 
Amb tota indemnitat d’aquest estàndard ètic comú, els grups poden haver aprovat codis 
de conducta propis que afegeixin compromisos més rigorosos als del codi comú. En 
aquest cas, es fan constar a través del formulari en l’apartat corresponent. 


