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       Barcelona 18 de desembre de 2019 
 
Generalitat de Catalunya Departament de Justícia 
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 
C/ Pau Claris, 81 Barcelona              

  
Distingits Srs. 
 
Contestant el vostre correu electrònic del 22 de novembre, us fem a mans els 
nostres comentaris a l'Avantprojecte de llei del procediment i elaboració de normes 
dels Grups d'Interés. 
 

1. Considerem important unificar els criteris en tots els apartats en que aparegui 
una definició de "grup d'interés", ja que -ara per ara- és confós i fins i tot 
contradictori. 

 
2. Que una persona sola pugui ser considerada "grup d'interés" ens xoca força. 

Ens fa por que pugui defensar únicament el seu propi interés: "uti singuli". 
 
3. Que et puguis inscriure des del minut 0 (al mateix temps que fas el registre 

d'una Associació o Fundació) com a "grup d'interés", crec que pot ser còmode 
però també es pot tergiversar. Igual que per presentar-te a una convocatòria 
de subvenció has d'haver funcionat durant un mínim de 2 anys, pensem que 
en aquest cas s'ha de demostrar que la teva entitat és capaç de fer "lobby" i 
ser "grup d'interés", devengat de les seves actuacions.  

 
4. És bàsic, al nostre entendre, que la normativa permeti canals de comunicació 

telemàtics i per Internet per tal de tenir les eines innovadores que agilitzin els 
tràmits.  

 
5. Estem d'acord amb els objectius a assolir i sobre tot amb aconseguir el 

principi de transparència i que l'Administració reti comptes a la ciutadania. 
Creiem que no té lògica que essent "grup d'interés" demanem una reunió amb 
la Consellera de Salut, per exemple, i l'hagis de reclamar al cap de sis mesos 
i de nou al cap de dos més. On és el control? A quí serveix? Quins són els 
interessos. Cal que els ciutadans puguin confiar en les Administracions 
corresponents. I, en aquest àmbit, la transparència és cabdal.  

 
Ens posem a la seva disposició per tot allò que considerin oportú.  
Atentament  
 
      Joan Zamora Arnés  
      President  


