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Resolució per la qual s'inscriu i es classifica el grup d’interès Fundació 

Areté en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i 

del seu sector públic 

 

Fets 
 

1. En data 19/10/2016, la senyora Mercè Generó Prat, en representació del grup d’interès 

Fundació Areté, ha presentat davant el Departament de Justícia una sol·licitud d’inscripció 

en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 

públic. El grup sol·licita ser inscrit en la Categoria III: Organitzacions no governamentals, 

subcategoria Fundacions i associacions. 

 

2. En aquesta sol·licitud s’han declarat responsablement dades i informació relatives al 

grup d’interès, les activitats que pretén dur a terme com a tal, el seu àmbit d’interès i el 

finançament de les seves activitats. En el mateix document, el representant del grup 

declara, sota la seva responsabilitat, que es disposa de la documentació acreditativa 

corresponent a la informació declarada. 

 

3. En la sol·licitud esmentada, el sol·licitant ha declarat la seva acceptació del codi de 

conducta comú aplicable als grups d’interès de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 

i el seu sector públic, així com les obligacions que comporta la inscripció en el Registre. 

 

4. La sol·licitud ha estat signada electrònicament mitjançant un certificat digital que  

s’ajusta a les previsions tècniques i normatives per efectuar aquest tipus de sol·licituds.  

 

5. S’ha aportat la documentació necessària per procedir a la inscripció del grup d’interès 

Fundació Areté en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del 

seu sector públic. 

 

6. La Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès  ha emès l’informe 

proposta de resolució favorable a la inscripció del grup en qüestió en el Registre de grups 

d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.  

 

 

Fonaments de dret 
 

I. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern (LTAIBG), en el títol IV regula el Registre de grups d’interès. Concretament, 

els articles 47 i 48 determinen les persones i activitats incloses i excloses d’aquest 

Registre.  
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En desplegament de dita Llei, el Decret 171/2015, del 28 de juliol (en endavant, el 

Reglament), crea i regula el Registre de grups d’interès de l’Administració de la 

Generalitat i del seu sector públic. 

 

D’acord amb els articles 2.a) i 6.2 del Reglament, són grups d’interès les persones 

físiques i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i 

l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 

públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions i les plataformes, 

xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, 

constitueixen de facto una font d’influència organitzada i duen a terme activitats incloses 

en l’àmbit objectiu del Registre de grups d’interès.  

 

Segons l’article 10 del Reglament, la sol·licitud d’inscripció es formalitza a instància del 

grup d’interès mitjançant la presentació d’una sol·licitud del seu representant adreçada a 

l’òrgan responsable del Registre. Aquest article també preveu que, quan es declara tota 

la informació necessària per a la inscripció, la sol·licitud només pot ser denegada si qui 

pretén la inscripció o les activitats declarades no estan inclosos dins l’àmbit d’aplicació del 

Registre. En el cas que les sol·licituds o les declaracions responsables no reuneixin els 

requisits legalment establerts o continguin errades, o bé s’hi ometin dades i informació 

determinades per l’article 16.4 del Reglament, l’òrgan gestor del Registre requereix el 

declarant perquè les esmeni o les completi en els termes establerts a la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Els apartats 1 al 4 de l’article 15 del Reglament estableixen les obligacions dels 

declarants en el Registre. 

 

D’acord amb l’article 16 del Reglament, la sol·licitud d’inscripció en el Registre s’ha 

d’acompanyar amb una declaració responsable que ha de contenir la informació general i 

bàsica i l’específica establertes en el precepte esmentat. Alhora, a l’empara de l’article 

16.3 del Reglament, la presentació d’aquesta declaració faculta l’òrgan responsable del 

Registre per comprovar la conformitat de les dades que conté. I, a aquest efecte, l’article 

16.5 del Reglament determina la informació que té caràcter essencial i les conseqüències 

derivades de la inexactitud, la falsedat o les omissions en la declaració d’aquestes dades 

essencials. 

 

L’article 17 del Reglament disposa que, com a requisit previ a la inscripció en el Registre, 

els grups d’interès han d’acceptar de forma expressa el codi de conducta comú que 

l’article estableix.  

 

Finalment, d’acord amb l’article 14 del Reglament, l’òrgan responsable del Registre, en 

dictar la resolució d’inscripció, ha de classificar el grup en una de les categories i, si 
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escau, de les subcategories fixades a l’article 13. Segons l’article 10.6 del Reglament, 

amb la inscripció del grup d’interès s’ha d’assignar i comunicar l’identificador únic del 

grup. 

 

Pel que fa al Registre, l’article 8 del Reglament estableix que dóna publicitat de les 

persones i organitzacions inscrites, ordenades per categories; de la informació que ha 

estat declarada davant el Registre; del codi de conducta comú i, si escau, dels 

compromisos més rigorosos de conducta; però no de les dades personals, que se 

subjecten al règim derivat de la normativa de dades de caràcter personal. Segons 

disposa l’article 3 del Reglament, la publicitat registral es fa efectiva a través del portal de 

la transparència de la Generalitat. 

 

II. La sol·licitud d’inscripció s’ha adreçat a l’òrgan corresponent a què fa referència l’article 

10.1 del Reglament. Alhora, d’acord amb l’article esmentat, la sol·licitud ha estat 

formulada per qui declara ser el representant del grup i el signant de la sol·licitud i la 

declaració ha acreditat llur identitat davant el Registre de forma correcta, a través d’un 

certificat de signatura electrònica vàlid.  

 

Al seu torn, la sol·licitud d’inscripció s’ha acompanyat de la declaració responsable 

regulada a l’article 16 del Reglament, la qual conté la informació necessària per inscriure 

el grup d’interès i s’ajusta al que disposa l’article 15, apartats 1 al 4.  

 

Finalment, el sol·licitant i declarant ha acceptat el codi de conducta comú, d’acord amb 

l’apartat 1 de l’article 17 del Reglament, i, en ús de la facultat conferida per l’article 18.1, 

hi ha afegit la regla de conducta més rigorosa següent: 

 

- Orientar les actuacions des dels principis de la no discriminació, l'igualtat efectiva 

d'oportunitats i l'acció positiva envers les persones amb transtorn de salut mental 

 

Les activitats que han estat declarades pel grup sol·licitant de la inscripció estan incloses 

en l’àmbit del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i el seu 

sector públic, d’acord amb el que disposen els articles 47 de la LTAIBG i 7 del 

Reglament. I qui pretén la inscripció, segons la informació declarada responsablement, 

formaria part de l’àmbit subjectiu d’aplicació del Registre esmentat. 

 

Atenent a la naturalesa jurídica del grup d’interès que pretén la inscripció, els interessos 

que defensa i la forma d’actuació que ha estat declarada, i atenent també al que disposa 

l’article 13 del Reglament, correspon inscriure el grup sol·licitant en la Categoria III: 

Organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i associacions. 
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D’acord amb l’informe proposta de resolució emès per la Subdirecció General de Dret, 

Entitats Jurídiques i Grups d’Interès, que és conforme als fonaments jurídics antecedents, 

i en ús de les facultats que em confereix l’article 10.4 del Reglament,  

 

Resolc 
 

1. Inscriure el grup d’interès Fundació Areté en el Registre de grups d’interès de 

l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb tots els efectes establerts per 

les lleis. 
 

2. Classificar el grup d’interès Fundació Areté en la categoria registral: Categoria III: 

Organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i associacions. 
 

3. Ordenar l’assignació al grup d’interès l’identificador únic: 738  
 

4. Fer pública la inscripció, la classificació i la informació declarada en el Registre, sens 

perjudici de les facultats de comprovació d’aquesta informació a l’empara de l’article 16.3 

del Reglament. 
 

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la persona o les persones 

interessades hi poden interposar recurs d’alçada davant del conseller de Justícia, en el 

termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, o qualsevol altre recurs  

que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, de conformitat amb allò 

previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 

El recurs d’alçada es podrà entendre desestimat si al cap de tres mesos d’haver-se 

interposat no se n’ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la persona o les 

persones interessades hi podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini 

de sis mesos a comptar de l’endemà de la data en què s’hagi produït l’acte presumpte 

desestimatori del recurs, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya. 

 

Barcelona, 20 d'octubre de 2016 

 

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques  

 
Xavier Bernadí i Gil   
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