
 
 

La Coordinadora Catalana de Fundacions s'inscriu  
al Registre de Grups d'Interès de la Generalitat 
 
 Amb aquesta acció, el col·lectiu dóna un pas més en l'exercici de les 
bones pràctiques i la transparència 
 
 
La Coordinadora Catalana de Fundacions ha formalitzat la inscripció al Registre de 
Grups d'Interès de la Generalitat de Catalunya. 
 
Amb aquest tràmit, l'organització que representa els interessos de més de 500 
fundacions catalanes davant l'administració i la societat dóna compliment al mandat 
assenyalat per la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. El decret que desplega la llei preveu en l'article 2 la seva aplicació a "les 
persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació 
activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb 
la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques en defensa d’un interès propi o 
de tercers, o d’un interès general".  
 
La Coordinadora està inscrita dins el capítol 3, "organitzacions no governamentals". 
 
El Registre de Grups d'interès donarà publicitat al Portal de la Transparència de la 
Generalitat de les actuacions de la Coordinadora, especialment de les reunions i 
audiències tingudes amb autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats, i de 
les comunicacions, els informes i altres contribucions amb relació a les matèries 
tractades. 
 
La Coordinadora Catalana de Fundacions fa un pas més en la seva vocació de 
transparència. En el nostre web publiquem el Codi ètic i un manual de bones 
pràctiques perquè serveixin de guia a les fundacions associades. A més, hi figura un 
directori amb la totalitat de les fundacions censades a Catalunya amb indicació de la 
fitxa bàsica i, en el seu cas, de la pàgina web corporativa on cada fundació reflecteix 
els seus òrgans de govern, les activitats i les fonts de finançament.  
 
A més de la inscripció de la Coordinadora Catalana de Fundacions al Registre de 
Grups d'Interès, les fundacions que reben ajuts o subvencions públiques en 
determinades quanties estan obligades a publicitar-les d’acord amb l’esmentada Llei 
de Transparència. 

www.ccfundacions.cat 
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