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Normes d’organització del Registre de grups d’interès
I. Disposicions generals
I.1. Finalitats i caràcter públic del Registre

1. El Registre de grups d’interès del Parlament té com a finalitat la inscripció i
el control dels grups d’interès que duen a terme en l’àmbit parlamentari activitats
tendents a influir directament o indirectament en els procediments d’elaboració de
lleis, en l’exercici d’iniciatives parlamentàries o en l’adopció d’actes o decisions que
corresponen al Parlament.
2. El Registre de grups d’interès del Parlament és públic i el seu contingut és accessible per mitjà del Portal de la Transparència del Parlament.
I.2. Objecte del Registre

1. El Registre de grups d’interès dona publicitat de les activitats que els grups
d’interès acompleixen en l’àmbit parlamentari i de la informació que han de facilitar
al Parlament d’acord amb el Reglament i aquestes normes, sens perjudici, si escau,
de la protecció de dades de caràcter personal i de les altres que hagin d’ésser necessàriament protegides d’acord amb la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
2. La publicitat del Registre de grups d’interès inclou totes les activitats d’influència que els grups d’interès acompleixen en l’àmbit parlamentari amb independència del canal o mitjà utilitzat.
3. La publicitat del Registre de grups d’interès s’estén especialment a:
a) Els contactes i reunions tinguts pels grups d’interès amb els diputats, els grups
parlamentaris i llurs assessors.
b) Els contactes tinguts pels grups d’interès amb els funcionaris del Parlament
que exerceixen activitats i funcions d’assessorament.
c) La informació sobre els actes promoguts pels grups d’interès als quals es convidi els diputats a assistir o participar.
d) La participació dels grups d’interès en tràmits d’audiència de procediments
legislatius i les compareixences a què els convoqui el Parlament.
e) La informació sobre les aportacions dels grups d’interès al Parlament, als diputats i als grups parlamentaris amb relació a iniciatives legislatives o parlamentàries.
4. Els funcionaris del Parlament tenen l’obligació de donar compte als responsables de la gestió del Registre de grups d’interès dels contactes i reunions tinguts
amb els grups d’interès.
I.3. Grups d’interès

1. D’acord amb el que estableix la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern, són grups d’interès:
a) Les persones i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut
jurídic, en interès propi o d’altres persones o organitzacions, duen a terme activitats
susceptibles d’influir en l’elaboració de les lleis o en l’adopció de qualsevol altre acte
inherent a l’exercici de les funcions institucionals que corresponen al Parlament.
b) Les plataformes, xarxes o altres manifestacions d’activitat col·lectiva que, tot
i no tenir personalitat jurídica, són de facto una font d’influència organitzada i duen
a terme activitats incloses en la lletra a.
2. No es consideren activitats pròpies de grups d’interès les que tenen les finalitats següents:
a) La promoció o defensa d’interessos i drets propis afectats per una iniciativa
parlamentària concreta, si no es pot presumir raonablement l’existència d’una voluntat més àmplia de promoció o defensa dels dits interessos.
b) La prestació d’un assessorament jurídic o professional vinculat directament a
la defensa d’interessos o drets afectats per una iniciativa parlamentària.
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c) L’obtenció d’informació sobre l’estat d’una tramitació parlamentària o sobre
l’exercici de drets o iniciatives establerts per les lleis o el Reglament que tinguin relació amb el Parlament.
3. A més de les que estableix el punt 2, tampoc no es consideren activitats pròpies de grups d’interès:
a) Les audiències i compareixences substanciades davant les comissions a petició
d’aquestes, i els escrits presentats en resposta a sol·licituds del Parlament.
b) Les compareixences d’autoritats, càrrecs i empleats públics de les institucions
de la Generalitat, dels ens locals i de les altres administracions i entitats públiques.
c) Les compareixences d’entitats o organitzacions no incloses en l’annex I, en compliment d’atribucions o funcions específicament conferides per l’ordenament jurídic.
I.4. Inscripció en el Registre

1. S’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès les persones, entitats, organitzacions i altres formes de representació d’interessos col·lectius a què fa referència
el punt 1 de la norma I.3 si tenen com a finalitat promoure o defensar amb voluntat
de permanència i continuïtat llurs interessos o els de tercers respecte a les iniciatives
legislatives i parlamentàries que els afectin.
2. La inscripció en el Registre de grups d’interès determina la classificació del grup
d’interès en la categoria que li correspongui, d’acord amb el que estableix l’annex I.
I.5. Relació entre el Registre i l’agenda dels diputats

1. D’acord amb el que estableix l’article 9 del Codi de conducta dels membres del
Parlament de Catalunya, l’agenda dels diputats ha de donar compte de les reunions,
els contactes i les audiències que els diputats hagin tingut amb els grups d’interès
inscrits en el Registre de grups d’interès.
2. L’agenda dels diputats ha de donar compte de les reunions, els contactes i les
audiències que els diputats hagin tingut amb altres persones, entitats i organitzacions si de llur contingut es desprèn una voluntat d’influència amb relació a una iniciativa parlamentària, en defensa d’interessos propis.
3. L’agenda dels diputats ha de donar informació, com a mínim, del tipus de contacte, de la persona, l’entitat o l’organització amb què s’ha contactat, i de l’objecte
del contacte.
I.6. Informació sobre aportacions

Els diputats, directament o per mitjà dels grups parlamentaris, han d’informar
el Registre de grups d’interès de les aportacions documentals rebudes dels grups
d’interès inscrits en el Registre o de les altres persones, entitats i organitzacions a
què fa referència el punt 2 de la norma I.5 relacionades amb iniciatives legislatives
o parlamentàries, a l’efecte del que estableix la lletra e del punt 3 de la norma I.2.
II. Organització i funcionament del Registre de grups d’interès
II.1. Contingut del Registre

1. El Registre de grups d’interès ha d’incloure:
a) La relació, ordenada per categories, de les persones, entitats i organitzacions
inscrites al Registre.
b) La informació que han de subministrar els grups d’interès i les altres persones
obligades sobre les activitats a què fa referència la norma I.2.
c) El Codi de conducta dels grups d’interès.
d) La informació sobre el compliment de les obligacions formals dels grups d’interès d’acord amb el Reglament del Parlament i aquestes normes.
2. El Registre de grups d’interès ha d’incloure, a més del que estableix el punt
1, la informació relativa a l’aplicació del sistema de control i fiscalització que estableix la norma IV i ha de contenir una aplicació electrònica per a facilitar la presentació de denúncies en cas d’incompliment.
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II.2. Gestió del Registre

1. L’òrgan responsable de la gestió del Registre de grups d’interès és la unitat directiva que designi la Mesa del Parlament. Aquest òrgan ha d’actuar sota la supervisió de la Secretaria General.
2. El Registre de grups d’interès té format electrònic i la seva gestió i els tràmits
corresponents es verifiquen per mitjans electrònics. A aquest efecte, els grups d’interès han de disposar d’un mecanisme electrònic segur per a acreditar llur identitat
davant el Registre i fer-hi els tràmits corresponents.
3. L’òrgan responsable del Registre de grups d’interès ha de prestar assistència
als diputats i als grups d’interès amb relació al funcionament del Registre, els requisits d’inscripció, els supòsits d’exclusió i, en general, sobre qualsevol qüestió relacionada amb les normes que regulen el Registre i l’agenda dels diputats.
4. Els diputats poden formular a l’òrgan responsable del Registre de grups d’interès consultes preventives abans d’establir contactes o concertar reunions amb persones, entitats o organitzacions susceptibles d’ésser considerades grups d’interès, per
tal de verificar-ne la inscripció en el Registre i advertir-les, si escau, de la necessitat
de fer-ho.
II.3. Procediment d’inscripció

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès es formalitza a instàncies del
grup d’interès, mitjançant una sol·licitud adreçada a l’òrgan responsable del Registre.
2. L’acte d’inscripció en el Registre de grups d’interès ha de classificar el grup
d’interès en una de les categories i, si escau, subcategories de l’annex I.
3. La inscripció en el Registre de grups d’interès només es pot denegar si la persona, entitat o organització sol·licitant no pot ésser considerada com a grup d’interès
d’acord amb el que estableixen el Reglament del Parlament i aquestes normes.
4. La sol·licitud d’inscripció en el Registre de grups d’interès s’entén estimada si
en el termini d’un mes no s’ha dictat ni notificat una resolució expressa.
5. El Registre de grups d’interès pot habilitar un procediment de declaració prèvia amb la finalitat de facilitar les relacions immediates entre els grups d’interès i
els diputats i altres persones compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquestes normes,
condicionat al compliment dels requisits d’inscripció en el termini que s’estableixi.
II.4. Cancel·lació de la inscripció

1. Són causes de cancel·lació de la inscripció dels grups d’interès en el Registre:
a) La renúncia expressa del declarant.
b) L’extinció de la persona jurídica, la dissolució de les formes d’activitat col·lectiva organitzada o la mort o incapacitat sobrevinguda si es tracta d’una persona física.
c) La modificació sobrevinguda de les condicions necessàries per a ésser considerat grup d’interès.
d) La imposició d’una sanció que comporti la cancel·lació de la inscripció.
2. La cancel·lació de la inscripció en el Registre de grups d’interès es pot practicar a sol·licitud de part o d’ofici; en aquest darrer cas, amb l’audiència prèvia de
l’afectat. En tots els casos s’ha de notificar a l’interessat la resolució de cancel·lació
amb la indicació de la data en què és efectiva.
3. L’adopció de la cancel·lació de la inscripció en el Registre de grups d’interès
correspon a l’òrgan encarregat del Registre, llevat del cas a què fa referència el punt
1.d, en què correspon a la Mesa del Parlament.
III. Drets i obligacions dels grups d’interès
III.1. Drets dels grups d’interès

1. La inscripció en el Registre dona als grups d’interès els drets següents:
a) Actuar en promoció i defensa dels interessos que representen davant els diputats, els grups parlamentaris i els funcionaris del Parlament.
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b) Accedir a les dependències del Parlament per a acomplir llurs activitats mitjançant l’obtenció de passis de llarga durada per a les persones que representin els
grups d’interès o treballin per a ells.
c) Organitzar o copatrocinar actes a les dependències del Parlament, amb l’autorització prèvia de la Mesa.
d) Estar inclosos en les llistes de correu del Parlament per a poder tenir coneixement immediat de les tramitacions parlamentàries respecte a les matèries de llur
interès.
e) Deixar constància expressa de les aportacions i contribucions fetes amb relació a les tramitacions parlamentàries.
f) Obtenir un distintiu o segell de qualitat en transparència expedit pel Parlament.
2. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació
del que estableix el punt 1 i ha de determinar, si escau, les condicions d’exercici dels
drets.
III.2. Obligacions dels grups d’interès

1. La inscripció dels grups d’interès en el Registre comporta les obligacions següents:
a) Acceptar que la informació que han de proporcionar al Parlament es faci pública, sens perjudici del que estableix el punt 1 de la norma I.2.
b) Garantir que la informació proporcionada al Parlament és completa, concreta
i fidedigna.
c) Complir aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès.
d) Acceptar l’aplicació del sistema de control i fiscalització i les mesures corresponents, en cas d’incompliment de les obligacions que estableixen el Reglament,
aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès.
III.3. Deure d’informació

1. Els grups d’interès han d’informar de les activitats que duen a terme, de llur
àmbit d’influència i de llur finançament mitjançant la declaració a què fa referència
la norma III.4, que han de presentar al Registre de grups d’interès en el moment de
sol·licitar la inscripció.
2. Els grups d’interès que actuïn per compte de tercers han d’informar sobre els
clients, persones o organitzacions per als quals treballen, sobre les percepcions econòmiques que reben, si escau, i sobre les despeses relacionades amb llur activitat
com a grup d’interès.
3. La informació subministrada pels grups d’interès ha d’ésser veraç, precisa,
transparent i ben estructurada. L’òrgan de direcció de l’entitat o organització de què
es tracti s’ha de fer responsable del seu contingut.
III.4. Contingut de la declaració

1. La declaració que els grups d’interès han de presentar per a inscriure’s en el
Registre de grups d’interès ha d’indicar, com a mínim:
a) El nom de la persona, entitat o organització, el seu domicili o seu social, el telèfon, l’adreça de correu electrònic i, si escau, la del seu web corporatiu.
b) El nom de les persones legalment responsables de l’entitat o organització i de
les que integren els seus òrgans de direcció.
c) Les finalitats i els objectius de l’entitat o organització.
d) Els àmbits materials d’interès sobre els quals es projecta l’activitat del grup
d’interès.
e) La relació de clients en nom dels quals acompleix l’activitat de grup d’interès.
f) Els empleats o professionals de l’entitat o organització encarregats de les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre.
g) L’import i la font dels recursos percebuts del sector públic.
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2. La informació de la declaració s’ha de mantenir actualitzada. Els grups d’interès han de comunicar al Registre els canvis que es produeixin. En el cas de grups
d’interès que actuen per compte de tercers, la relació de clients ha d’estar permanentment actualitzada, amb la indicació de les altes i de les baixes.
3. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre pot requerir en qualsevol moment
als grups d’interès l’aportació de la informació necessària per a verificar les dades
que estableix el punt 1. El requeriment ha d’ésser atès en el termini de deu dies.
4. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre, a més de la documentació a què
fan referència els apartats 1 i 3, també pot demanar als grups d’interès, si ho considera necessari, la informació complementària següent:
a) Els ingressos previstos o estimats procedents de remuneracions dels clients en
representació dels quals acompleixen les activitats.
b) El volum de negoci imputable a les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació
del Registre.
c) L’import de les aportacions rebudes de qualsevol entitat privada per raó de les
activitats acomplertes com a grup d’interès.
d) L’estimació de les despeses vinculades a les activitats acomplertes com a grup
d’interès.
e) Qualsevol altre document.
III.5. Regles ètiques i Codi de conducta

1. Els grups d’interès han d’ajustar llur capteniment a les regles ètiques i de bona
conducta exigibles amb caràcter general i al deure de respecte i cortesia envers els
diputats i el personal del Parlament.
2. Els grups d’interès han d’ajustar especialment llur actuació al codi de conducta comú que estableix l’annex II, han de complir-lo i han assumir, si escau, les conseqüències derivades del seu incompliment.
IV. Sistema de control i fiscalització
IV.1. Instruments de control i fiscalització

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès pot controlar i fiscalitzar
l’activitat dels grups d’interès i el compliment de les obligacions a les quals estan
subjectes, per mitjà de procediments de verificació, d’alerta i de tramitació i investigació de denúncies.
2. Els procediments de verificació tenen per finalitat comprovar la veracitat de
les dades declarades pels grups d’interès i detectar, si s’escauen, errors o omissions.
3. Els procediments d’alerta tenen per finalitat comprovar si la informació subministrada pels grups d’interès conté cap omissió o error rellevant o si s’ha produït
una situació d’incompliment.
4. Les actuacions de verificació i d’alerta s’han de concretar en un requeriment
motivat que el grup d’interès ha d’atendre en el termini que indiqui el mateix requeriment, que no pot ésser inferior a cinc dies hàbils.
5. Si el requeriment a què fa referència el punt 4 no és atès o ho és de manera insuficient, l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès pot acordar la incoació
d’un procediment d’investigació i adoptar, si es considera necessari, la mesura cautelar de suspensió temporal de la inscripció del grup d’interès en el Registre.
IV.2. Procediment d’investigació

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès pot acordar la incoació d’un
procediment d’investigació si té indicis d’incompliment dels deures i obligacions
que estableixen la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès.
2. El procediment d’investigació es pot incoar d’ofici o per denúncia presentada
al Parlament. D’acord amb el que estableix el punt 2 de la norma I.1, el Portal de la
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Transparència del Parlament ha de posar a l’abast dels ciutadans un formulari de denúncia que s’ha de poder gestionar directament per via electrònica.
3. El grup d’interès afectat ha de col·laborar en el procediment d’investigació i
facilitar les dades i la informació que li demani l’òrgan encarregat del Registre i té
dret a formular al·legacions en la seva defensa i a aportar la documentació i les altres
dades que consideri pertinents.
4. La incoació del procediment d’investigació pot donar lloc a l’adopció de la
mesura cautelar a què fa referència el punt 5 de la norma IV.1.
IV.3. Procediment sancionador

1. Si el resultat del procediment d’investigació palesa l’existència d’indicis fonamentals d’incompliment de les obligacions que afecten els grups d’interès, la Mesa
del Parlament, a proposta de l’òrgan encarregat del Registre, pot acordar la incoació
d’un procediment sancionador.
2. El procediment sancionador també es pot incoar a instància del Síndic de
Greuges, la Sindicatura de Comptes i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya,
d’acord amb el que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
3. El procediment sancionador ha d’ésser instruït per l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès i ha de garantir l’audiència de l’interessat, el qual pot proposar la pràctica de les proves que consideri convenients en descàrrec seu.
4. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès ha de decidir si durant la
tramitació del procediment sancionador es mantenen les mesures cautelars que prèviament s’hagin establert o pot acordar-les en aquest moment processal.
IV.4. Infraccions

1. Són infraccions comeses pels grups d’interès els incompliments de les obligacions i dels deures que estableixen la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, aquestes normes i el Codi de conducta dels grups d’interès,
establert en l’annex II.
2. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus, en funció de la naturalesa i rellevància de l’obligació incomplerta, de l’existència o no de voluntarietat, de
la possible reincidència o reiteració i de les altres circumstàncies concurrents que
sigui pertinent de valorar.
IV.5. Sancions

1. L’incompliment lleu de les obligacions pot donar lloc a una amonestació pública o a la imposició d’una multa de 300 a 600 euros, o a les dues sancions conjuntament.
2. L’incompliment greu de les obligacions pot donar lloc a la suspensió temporal
de la inscripció en el Registre de grups d’interès per un termini de sis a divuit mesos
i a la imposició d’una multa de 601 a 6.000 euros.
3. L’incompliment molt greu de les obligacions pot donar lloc a la cancel·lació de
la inscripció en el Registre de grups d’interès i a la imposició d’una multa de 6.001
a 12.000 euros.
4. La Mesa del Parlament, si s’ha acordat la cancel·lació de la inscripció, la pot
rehabilitar a petició del grup d’interès un cop transcorreguts tres anys des de la imposició de la sanció. Aquesta rehabilitació no és possible si el grup d’interès ja ha
estat objecte anteriorment de la mateixa sanció.
5. S’ha de donar publicitat de les sancions imposades en el Portal de la Transparència del Parlament.
IV.6. Òrgan competent per a sancionar

Correspon a la Mesa del Parlament imposar les sancions que estableixen aquestes normes, a proposta de l’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès.
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V. Règim de recursos
V.1. Actes d’inscripció, cancel·lació i adopció de mesures cautelars

1. Contra les resolucions adoptades per l’òrgan encarregat del Registre de grups
d’interès en matèria d’inscripció i cancel·lació d’inscripcions i d’imposició de mesures cautelars, el grup d’interès afectat pot interposar un recurs davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes.
2. La interposició del recurs a què fa referència el punt 1 és necessària per a exhaurir la via administrativa.
V.2. Sancions

Els grups d’interès poden interposar un recurs davant la Mesa del Parlament contra les decisions d’aquesta en matèria sancionadora en el termini d’un mes.
V.3. Accés a la via contenciosa administrativa

Contra les resolucions de la Mesa del Parlament els interessats poden interposar
un recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que estableix la legislació de la
jurisdicció contenciosa administrativa. A aquest efecte, les decisions relatives al Registre de grups d’interès tenen la consideració d’actes d’administració.
VI. Memòria anual

1. L’òrgan encarregat del Registre de grups d’interès ha d’elaborar i elevar a la
Mesa del Parlament una memòria anual sobre l’activitat i el funcionament del Registre durant l’exercici corresponent i sobre les actuacions de control, fiscalització i
sanció dels grups d’interès que s’hagin produït en el mateix període.
2. La memòria anual del Registre de grups d’interès s’ha de trametre als grups
parlamentaris i s’ha de fer pública en el Portal de la Transparència del Parlament.
Annex I. Classificació dels grups d’interès

1. Categoria I. Consultories professionals, despatxos d’advocats i consultors que
treballen per compte propi.
Subcategories:
a) Consultories professionals.
b) Despatxos d’advocats.
c) Consultors o advocats que treballen per compte propi.
2. Categoria II. Grups d’interès propis i agrupacions comercials, empresarials i
professionals.
Subcategories:
a) Empreses i grups d’empreses.
b) Associacions comercials i empresarials.
c) Col·legis professionals, associacions professionals i sindicats.
d) Entitats organitzadores d’actes:
3. Categoria III. Organitzacions no governamentals.
Fundacions i associacions, plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures
temporals i altres formes d’activitat col·lectiva, sense ànim de lucre.
4. Categoria IV. Grups de reflexió, institucions acadèmiques i de recerca.
Subcategories:
a) Grups de reflexió i institucions acadèmiques o de recerca en general.
b) Grups de reflexió i institucions de recerca vinculats a partits polítics, a sindicats o a organitzacions empresarials.
5. Categoria V. Representants d’interessos no inclosos en les categories anteriors:
a) Organitzacions que representen esglésies i comunitats religioses.
b) Altres entitats.
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Annex II. Codi de conducta dels grups d’interès

Els grups d’interès inscrits en el Registre de grups d’interès del Parlament de Catalunya han d’ajustar llurs relacions amb el Parlament, els diputats, el personal dels
grups parlamentaris i els funcionaris a les regles següents:
1. Han d’indicar, sempre que l’òrgan encarregat del Registre els ho requereixi,
el nom i el número de registre i l’entitat o entitats que representen o per a les quals
treballen, els interessos i els objectius o fins que persegueixin, i, si escau, els clients
que representen.
2. S’han d’abstenir d’obtenir o intentar obtenir informació o de forçar decisions
de manera deshonesta o mitjançant una pressió abusiva o un capteniment inadequat
sobre els diputats, el personal dels grups parlamentaris i el personal al servei del
Parlament.
3. No han d’explicitar ni han de donar a entendre, en llur tracte amb tercers, que
tenen una relació formal amb el Parlament.
4. No han de subministrar al Registre dades inexactes que puguin induir a error
els diputats, tercers o els funcionaris del Parlament.
5. S’han d’abstenir d’utilitzar sense autorització expressa els logotips i qualsevol
altre signe o imatge institucional del Parlament.
6. Han d’aportar, durant el procés d’inscripció i quan correspongui, informació
completa, actualitzada i no enganyosa sobre les activitats i altres dades que han de
constar en el Registre.
7. Han d’acceptar que tota la informació facilitada al Registre sigui sotmesa a
revisió i han d’atendre les sol·licituds administratives d’informació complementària
i d’actualitzacions.
8. S’han d’abstenir de vendre a tercers còpies de documents facilitats pel Parlament o d’obtenir-ne qualsevol benefici econòmic.
9. Han de respectar les normes, els codis i les pràctiques de bon govern establerts
pel Parlament i no n’han d’obstruir l’execució ni l’aplicació.
10. Han d’evitar d’incitar els diputats, els grups parlamentaris i llurs assessors i
els funcionaris del Parlament a infringir les normes i regles a què s’han d’ajustar per
raó del càrrec o funció que exerceixen.
11. Han de respectar, si contracten persones que hagin estat vinculades al Parlament o als grups parlamentaris, l’obligació d’aquestes persones de complir les normes i exigències en matèria de confidencialitat que els són aplicables.
12. Han d’obtenir l’autorització prèvia del diputat interessat si volen establir una
relació contractual amb una persona que treballa en l’entorn específic d’aquell.
13. Han de respectar les normes establertes sobre els drets i les responsabilitats
dels antics diputats del Parlament.
14. Han d’informar sempre les persones que representen de llurs obligacions envers el Parlament i de les conseqüències que poden derivar de llur incompliment.
15. Han d’exhibir la targeta d’accés de manera sempre visible dins el recinte del
Parlament.
16. Han de respectar estrictament les disposicions de la Mesa del Parlament amb
relació a les condicions a què s’han d’ajustar els grups d’interès per a acomplir llur
activitat en les dependències del Parlament, i també les indicacions que a aquest fi
els doni el personal del Parlament.
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