
 

Expedient núm.: 482/2019
Títol: Adhesió al Registre de grups d'interès de Catalunya

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  482/2019,  relatiu  a  l’adhesió  d’aquest  Ajuntament  al  registre  de 
grups d’interès de Catalunya, implantat pel Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya. 

II. Relació de Fets
La llei 19/2014, de 29 de desembre, de  Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern  reconeix  l´existència  de persones i  organitzacions que porten a  terme 
activitats susceptibles d´influir en l´elaboració i l´aplicació de les polítiques públiques, 
en interès de tercers o per l´interès general. 
Per  donar  coneixement  públic  i  transparentar  aquestes  activitats  s´estableix  la 
necessitat de crear el Registre de grups d´interès.

Amb aquesta finalitat es va aprovar el Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es 
crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.

Aquest registre actua, segons el seu article únic, com a registre de grups d’interès de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya. 

El registre de grups d’interès és un registre públic i electrònic. Les dades que conté 
han d’estar  disponibles i  organitzades de manera que es pugui conèixer els grups 
d’interès que actuen davant de cadascuna de les administracions que l’integren així 
com de les activitats d’influència o intermediació que desenvolupen.

La  seva  gestió  correspon a  la  Direcció  General  de Dret  i  d’Entitats  Juridiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat  de Catalunya, que és la responsable dels 
actes d’inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les 
potestats de seguiment, fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cada 
una de les administracions.

La  inscripció  al  registre  té  caràcter  individual  i  és  obligatòria  per  a  poder  exercir 
activitat  d’influència.  Es  formalitza  a  instància  del  grup  d’interès  mitjançant  la 
presentació d’una sol·licitud que ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable 
a l’adreça electrònica següent:
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/registre-grups-interes.

Un cop registrat, el grup d’interès disposa d’un identificador únic.
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III. Fonaments de dret
Primer.- De conformitat amb el títol IV de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 2014, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Segon.- Atès l’establert al Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula 
el Registre de grups d’interès de Catalunya.

Tercer.- En atenció a l’Acord entre el Parlament Europeu i la Comissió Europea relatiu 
al Registre de transparència sobre organitzacions i persones que treballen per compte 
pròpia que participen en l’elaboració i aplicació de les polítiques de la Unió Europea.

Quart.- Vist el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local.

RESOLC
 
Primer.- Declarar la voluntat d’aquest consistori de no crear un registre propi de grups 
d’interès i, en conseqüència, procedir a l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès al 
Registre de grups d’interès de Catalunya implantat pel Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya
 
Segon.-  Publicar  aquest  acord  al  portal  de  transparència  municipal,  a  efectes  de 
facilitar la seva consulta per part de la ciutadania i a la pàgina web municipal.
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat per tal de 
fer efectiva l’adhesió prevista al punt primer.

 
Badia del Vallès, document signat electrònicament al marge per l’Alcaldessa, sra. Eva 
Menor Cantador, del que com a Secretària en dono fe.
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