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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).
Havent observat errades en el text de la Llei esmentada, enviat al DOGC i publicat al núm. 6780, de
31.12.2014, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 20/38, a l’article 6, apartat 1
On hi diu:
«Article 45. Creació del Registre
1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i els organismes públics a què fa referència l’article 3.1.b i c
han de crear el Registre de grups d’interès.
2. El Registre té com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per
compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en defensa d’interessos de
terceres persones o organitzacions.
3. És responsabilitat de cada ens obligat la incorporació en el Registre de les dades que s’hi han d’incloure
d’acord amb aquesta llei, sens perjudici que l’Administració de la Generalitat faci la gestió centralitzada del
Registre.»
Hi ha de dir:
«Article 45. Creació del registre
1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals i els organismes públics a què fa referència l’article 3.1.b i c
han de crear un registre de grups d’interès.
2. El registre té com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per
compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en defensa d’interessos propis,
de terceres persones o d’organitzacions.
3. És responsabilitat de cada ens obligat la incorporació en el seu registre de les dades que s’hi han d’incloure
d’acord amb aquesta llei, sens perjudici que l’Administració de la Generalitat en faci una gestió centralitzada.»

A la pàgina 20/38, a l’article 6, apartat 1
On hi diu:
«Article 47. Persones i activitats incloses en el Registre
1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès:
a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès d’altres
persones o organitzacions duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, normes amb
rang de llei o disposicions generals o en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques.
b) […]»
Hi ha de dir:
«Article 47. Persones i activitats incloses en el registre
1. S’han d’inscriure en el registre de grups d’interès:
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a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès propi,
d’altres persones o d’organitzacions duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis,
normes amb rang de llei o disposicions generals o en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques.
b) […]»

A la pàgina 29/38, a l’article 6, apartat 1
«Article 77. Infraccions molt greus
1. […]
a) […]
b) Incomplir, les persones físiques o jurídiques, les obligacions a què resten subjectes d’acord amb el que
estableix l’article 3.2.»
Hi ha de dir:
«Article 77. Infraccions molt greus
1. […]
a) […]
b) Incomplir, les persones físiques o jurídiques, les obligacions a què resten subjectes d’acord amb el que
estableix l’article 3.2 i 4.»

(15.092.021)
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