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Rebut el vostre informe que aporta qüestions a repensar per tal de millorar el Decret que 
finalment aprovi el Govern, us faig les següents consideracions : 

Pel que fa la titularitat del Registre, tal com ja vosaltres esmenteu, la llei admet diferent$ 
interpretacions respecte de si el registre ha de ser únic o no per a tots els subjectes que han 
de crear-ne. 

Efectivament no hem optat per un Registre únic i hem preferit pel moment regular el Registre 
de I'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Quant a les entitats del sector 
públic, cal atendre conceptualment al que resulta de les normes SEC 95 i 201 O, amb la 
definició que és implícita en I'Acord de Govern de 17 de juliol de 2012, i atenent a les entitats 
que, com a tals, han estat classificades per l'órgan competent per fer-ho: la lnteNención 
General de la Administración del Estado (IGAE) i així apareixen en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. Certament, en l'ordenament jurídic catala no existeix una definició 
de sector públic adaptada a la realitat de les personificacions jurídiques diferenciades de les 
de I'Administració que en formen part. Amb tot, I'Ordre EC0/22/2015, del 26 de gener, perla 
qual es regula el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en el seu article 
3, determina quines entitats es classifiquen als seus efectes com a tals. Per tant, atenent al 
que s'ha indicat i atenent a d'altres al ·legacions relacionades amb aquesta mateixa qüestió, 
s'ha modificat l'article 2.b) del projecte per tal de completar la definició que s'hi contenia amb 
la referencia a dita Ordre. 

S'han suprimit els esments a "membres electes o diputats" deis arts. 5, 7 i 11 . 

A !'article 9 s'ha substitun "e-Notum" per "módul corporatiu de notificació electrónica de la 
Generalitat". 

Pel que fa l'obligatorietat del Registre, hem de tenir en compte la propia ambigüitat de la llei 
que no estableix de forma clara l'obligatorietat del Registre i es limita a utilitzar expressions 
com "s'ha de .. ". Tenint en compte que la inscripció en el registre no té efectes constitutius 
sinó merament declaratius, res no obsta que el reglament prevegi uns determinats efectes 
pel fet de la inscripció, la qual cosa suposa que la manca d'inscripció en el Registre priva de 
gaudir deis efectes que es regulen. 

No s'ha incorporat la proposta d'afegir un apartat que estableixi que cap carrec, autoritat o 
empleat públic no es pot reunir amb persones o grups no inscrits, precisament perqué la Llei 
19/2014 no empara a fer-ho. Aquesta regulació s 'ha de fer a la norma que reguli el conducta 
deis carrecs públics. 



Pel que fa l'article 11 que regula els efectes, no resulta procedent substituir la paraula 
· "presentar-se" perqué precisament aquest és el sentit literal que s 'ha de donar i es parla de 

presentar-se en el sentit de targeta de presentació. 

No considerem sobrer l'efecte prevista la !letra e) del precepte perqué precisament és una 
conseqüéncia del fet d 'actuar coma grup d ' interés. 

Pel que fa la inclusió deis col·legis professionals com a grups d'interés s'ha limitat tal com 
es demana, a aquelles activitats fetes en l'ambit privat, excloent-hi de forma expressa 
d'obligació de registrar-se per fer activitats públiques que la llei els hi atribueix. 

lgualment, seguint les observacions fetes , s 'ha modificat la regulació del codi de conducta 
per fer-Ia més detallada. 

Arre! de 1 · observació feta , a 1 · article 22 s 'ha substitun "órgan competent per imposar les 
sancions" per "órgan competent per iniciar el procediment sancionador". 

També s'ha revisat la regulació de les alertes i denúncies per fer més entenedors els 
procediments. 

Pel que fa al procediment sancionador, s 'ha suprimit completament, atenent al fet que les 
sancions no són objecte del Registre d 'acord ambla llei i per tal que de forma unitaria quan 
es desplegui la Llei de Transparencia, es tipifiquin tates les conductes susceptibles de 
sanció i s'encomani tot el procediment a l'órgan competent. 

Per últim agrair-vos les vostres aportacions que han resultat enriquidores a efectes de 
millorar el text del decret. 

Cordialment, 

Germa Gordó i Aubarell 

Barcelona, 29 de maig de 2015 


