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Nota preliminar

Les consideracions i suggeriments que l'Oficina Antifrau fa a aquest Codi Ètic de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les seves societats mercantils (en

endavant Codi) tenen com a origen la petició de col.laboració que es rep per part
d'FGC en data 2o.o2.2o17 i que I'OAC assumeix en base a allò establert a
I'article r i 3 de la Llei t4lzoo9, de 5 de novembre, així com a l'article r3.z.c de
les Normes d'Actuació i Règim Interior de I'OAC.

Iæs valoracions emeses per aquesta Oficina pretenen incidir en el Codi
considerat en la seva totalitat, alhora hem volgut centrar la nostra atenció en
aspectes més concrets que considerem igualment rellevants per a assolir la
finalitat que ha de tenir un Codi Ètic.

La sistemàtica seguida per a I'anàlisi segueix la mateixa estructura que proposa
el Codi, al llarg de la qual es proposaran les recomanacions o els suggeriments
que s'han considerat oportuns.

Consideració general

Atesa la naturalesa d'FGC, s'hauria de valorar l'encaix d'aquest Codi en la
política de compliment de l'empresa, que FGC té previst dur a terme, tenint en
consideració que aquesta política ha de beure del Codi Ètic. És a dir, donat que
als efectes de gestió de l'ètica, estem davant d'un ens que tindria la consideració
d'empresa privada, seria recomanable que, juntament amb el Codi, FGC
desenvolupés la política i el sistema de compliment. Entenem per política de
compliment aquella que estableix els objectius de compliment d'alt nivell:
cultura de la integritat, respecte a les normes i estàndards ètics. La política ha de
tenir projecció en allò establert pel Codi i ha d'observar uns continguts mínims
(que considerem que ara no precedeix entrar a analitzar). El sistema de
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compliment, per la seva banda, desenvolupa les mesures organitzatives per a fer
efectiva la política de compliment.

Estructura/naturalesa del Codi

El Codi ètic de FCG i de les seves societats mercantils s'estructura en 6 apartats
o blocs de continguts:

l.Presentació del President
2. Antecedents
3. Missió, visió i línies estratègiques d'FGC
4. Les parts interessades d'FGC
5. El Codi Etic
6. Definicions

Com a comentari inicial, val a dir que el present Codi ha estat elaborat per un
<grup de treball en el que s'integren persones de diverses àrees de I'empresa

amb I'encàrrec de desenvolupar el projecte i elaborar una proposta

d'infraestructura ètica empresarial. Aquest document és el fruit del treball
realitzat per aquest grup> la qual cosa, sense constituir per sí mateixa una
garantia d'èxit, sí que és un element clau perquè el Codi tingui bona acollida
entre els seus destinataris així com que pugui arribar a reflectir les diverses
perspectives de les àrees participants. Segons l'organigrama d'FGC l'estructura
consta de 7 Direccions i; Direcció General, ii) Direcció Operadora, iii)Direcció
d'Infraestructures, iv) Direcció de Projectes, v) Direcció de Turisme, vi) Direcció
de Serveis Corporatius, vii) Direcció Social Corporativa. Totes elles haurien
d'haver tingut I'oportunitat de participar en I'elaboració del Codi, per tal que les

diferents àrees de risc hagin estat oportunament identificades.

És una bona pràctica, així mateix, haver introduït al Codi la missió, la visió i les

línies estratègiques d'FGC ja que és recomanable que es visibilitzi que la resta

del Codi es basarà en aquests aspectes essencials. Qualsevol aspecte que es

desenvolupi al llarg del Codi ha de trobar encaix en els valors de l'empresa.

No en va, a l'apartat setè de la presentació del President, es verbalitza que el

Codi <esdevé la norma fonamental de FGC>.

En la mateixa línia, hem de destacar que el missatge del President esdevé un
altre element important del Codi.
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Àmbit d'aplicació

Estableix el Codi: < El Codi Ètic és d'aplicació obligada per a totes les persones
que formen part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de les societats
mercantils Vallter SA" Autometro SA, Cargometro SA i FGC Rail i les que en el
futur es puguin vincular a FGC.>

Recomanació 1

Considerem que l'expressió "totes les persones que formen part" i "les
que en el futur es puguin vincular a FGC" és ampla i ambigua, ja que
el Codi s'hauria d'adreçar al personal de FGC i les esmentades
societats mercantils així com als proveidors i contractistes en la
mesura en què la missió, visió i valors els hi poden resultar
d'aplicació.

Àmbit de ditusió

Manifesta el text que FGC assegurarà que el Codi estigui disponible i que les
persones de nova incorporació també el coneguin.

Recomanació 2

Tan important com donar a conèixer el Codi, és fer-ne formació al
respecte. El text no preveu expressament que FGC doni formació al
respecte. La formació en relació amb la cultura ètica, i més
específicament en el Codi, és essencial i el seu objectiu ha de ser
generar una cultura del compliment. Seria bo deixar palès la intenció
de l'empresa de fer formació al respecte.

Principis rectors del Codi Ètic

Deu són els principis rectors del Codi. A ells s'afegeixen altres quatre derivats
del compromís adquirit amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides. D'aquests
últims ens hem fixat en dos: el respecte al medi ambient i la lluita contra la
corrupció.
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Pel que fa al respecte al Medi Ambient i atès l'impacte que I'activitat de FGC té

sobre el medi creiem que seria bo que fos tractat no només com un principi
rector, sinó com un principi bàsic d'actuació (principi ètic i regles de conducta
segons la nomenclatura del Codi).

Recomanació 3

Creiem que FGC tindrà definides unes polítiques, estratègies i
sistemes de gestió ambiental enfocats a preservar el medi ambient
que s'haurien de plasmar al Codi. Seria raonable, així mateix, que

s'identifiquessin els compromisos ambientals exigibles al personal i
als subjectes que formen part de l'àmbit d'aplicació del Codi.

En paral.lel hauríem de considerar l'assumpció del principi ro del Global
Compact com a compromís de suficient envergadura perquè compti amb

un major protagonisme.

Recomanació 4

A tal efecte, seria recomanable que els principis ètics i regles de

conducta se centressin en la lluita contra la corrupció. Seria

recomanable que es preveiés una definició de corrupció, de suborn i
d'extorsió. A tals efectes, recomanem incorporar els conceptes
previstos als articles 4rg i z4g del Codi Penal.

Principis ètics i regles de conducta generals

Pel que fa a l'exercici del càrrec

Estableix el Codi al seu darrer punt:

<Ser receptius a les inquietuds de les diferents parts interessades empresarials>.
Segons la definició del propi Codi, són parts interessades <<els col.lectius
(entitats i persones) als que pot afectar, o afecten de manera signifìcativa, les

activitats d'FGC [...] >
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Recomanació 5

Tenint en consideració que el Decret Llei rlzot7, de t4 de febrer, pel
qual es crea i regula el Registre de Grups d'interès de Catalunya al
qual insta l'article 4S de la Llei tgf 2ot4, de z9 de desembre de

transparència, accés a la informació pública i bon govern, <<com a

registre de grups d'interès de l'administració de la Generalitat, dels
ens locals i dels organismes públics a què fa referència I'article 3.1.b i
c de la llei r9/zot4>> creiem que seria convenient que el Codi fes

esment a l'obligatorietat de determinats subjectes d'incloure's en

aquest registre.
Així mateix, I'expressió <<ser receptius>> sense cap altre element que

ajudi a la seva valoració podria donar lloc a una interpretació tan
diversa com poc homogènia. Recomanem, per tant, que es revisi
aquesta formulació.

Pel que fa a l'actuació privada i el conflicte d'interès

Al llarg de 6 punts, es tracta la qüestió dels conflictes d'interès que es vincula
amb <<l'actuació privada>.

Recomanació 6

En primer lloc, considerem que seria convenient que el Codi disposés

d'una definició de conflicte d'interès. Conscients que no és una tasca

senzilla proposem incloure la següent:

.<Un conflicte d'interèd és tota situació de risc en què I'interès
particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu

discerniment professional en nom d'una altra que legítimament
confia en aquell judici"'

Atesa la naturalesa de la matèria que ara estem tractant, és bo recordar que cada
grup de professionals que formen part d'FGC es podran trobar, potencialment,
davant una situació o una altra en què el dilema serà radicalment diferent. És a

dir, seria convenient que sota una definició comú de conflicte d'interès, FGC

considerés tractar de forma paral.lela al Codi,les diferents situacions en què pot
aparèixer un conflicte d'interès.

"'La gestió dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya" Oficina Antifrau de
Catalunya zo16
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Observem que al punt tercer s'apel.la al concepte de <<persones vinculades>>,

aquest es desenvolupa a l'annex r de la següent manera:

<A efectes del Codi Ètic, s'entén per persones vinculades:
o Cònjuge o persona unida per una relació efectiva-conjugal anàloga a la conjugal.
o Els fills o altres parents que convisquin i estiguin al seu càurec.

o Les societats o persones jurídiques en les que ocupin un cà,rrec directiu o

estiguin encarregades de les seva gestió o s'hagin creat per al seu benefici o
tinguin interessos econòmics equivalents als seus o als que controli efectivament
en els termes establerts en la Ley del Mercado de Valores.

o Les persones interposades o amb les que actui en concert.>>

Volem apuntar que aquesta definició conté conceptes poc clars. En primer lloc,
la relació <efectiva-conjugal anàloga>>, pot ser un concepte confús.

Recomanació 7

Ajustar la redacció al concepte establert a la Llei 2Sf 2oto, del z9 de
juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya que defineix la parella
estable de la següent manera:

<<Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la
matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos

següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública>.

En segon lloc, diu el Codi <els fills o altres parents que convisquin i estiguin al

seu càrrec>>. La formulació proposada constreny les persones vinculades a la
simultaneïtat de dos fets: la convivència i la cura de la mateixa. Volem apuntar
que aquesta definició no sembla abastar tots els casos en què pot arribar a

donar-se un conflicte d'interès per la qual cosa suggerim la seva revisió.

I finalment, respecte I'expressió <<amb les que actui en concert)>, recomanarÍem
la seva revisió per tal que es concretés en quins termes s'ha d'entendre.

Estableix el punt 6.6.t.6 <<és aconsellable, i en un futur puguin arribar a ser

exigibles, que les seves pràctiques ètiques laborals, ambientals i anticorrupció
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siguin homologables a les dels que regeixen en el Pacte Mundial de les Nacions
Unides (UN Global Compact)>.

Recomanació I

Considerem que, per tal d'assolir el màxim de compromís dels
proveidors de béns, de serveis, licitadors i empreses contractistes,
l'exigibilitat d'aquest compromís hauria de ser immediata, d'altra
manera no queda clar el significat d'incloure aquí aquesta previsió de

futur incpndicionada i sense horitzó temporal. Val dir, a més que el

Pacte Mundial de les Nacions Unides és una iniciativa internacional
amplament estesa per la qual cosa FGC estaria legitimada per a

exigir-ne la seva adhesió.

Quan al punt 6.6.2 relatiu <als Clients>> el considerem de dificil encaix en la en

el context que ara ens ocupa. En primer lloc, no esdevé clara quina conducta
ètica és exigible, mitjançant el Codi, als usuaris d'un servei, ni tampoc com
aquest Codi pot orientar la conducta dels mateixos ni com FGC pot arribar a
divulgar, en el sentit de donar a conèixer i assegurar la seva comprensió, el Codi
entre els usuaris. Així mateix, els apartats 6.6.2.2.t fins al 6.6.2.2.4 són més
propis d'unes normes de procediment o condicions d'ús d'un servei que no d'un
Codi de conducta.

Recomanació 9

Valorar la possibilitat de prescindir d'aquests apartats.

6,7 Pel que fa a la col'laboració amb la Generalitat de Catalunya, el
Parlament de Catalunya i altres institucions

Aquest apartat se centra en la lleialtat institucional.

Recomanació 10

Suggerim que aquí es porti a col.lació el concepte de transparència, ja
tractat als principis rectors, atès que qualsevol relació d'FGC amb les

administracions públiques hauria d'impregnar-se d'aquest principi i
atendre les previsions legals vigents.
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Recomanació L 1

En relació amb això últim, considerem que es podria afegir un
apartat (el 6.8 actual quedaria desplaçat per aquest), relatiu a la
relació d'FGC amb els mitjans de comunicació. Així, creiem que seria
el lloc adequat per exigir d'FGC i els seus empleats informar de

manera transparent i lleial. És a dir, sense promulgar informacions o

manifestacions falses o enganyoses, amb el compromís de corregir
qualsevol informació inexacta o esbiaixada, exigint que tota la
publicitat que es faci el seu d'FGC sigui lleial, honesta i lícita i no
atempti contra cap dels principis rectors del Codi.

7. Eines de control i seguiment del compliment

7.L Comitè d'Ètica

Recomanació 12

Juntament amb el mandat de crear un Comitè d'Ètica, seria bo
preveure quin encaix organitzatiu tindrà aquest Comitè i quin serà el

mecanisme de presa de decisions del mateix. Aquesta presa de

decisions haurà de tendir, en tot cas, a la imparcialitat i objectivitat.
Atesa la naturalesa d'FGC, com a règim supletori hauria de preveure
les previsions de la normativa sobre procediment i règim jurídic del
sector públic.

Recomanació L3

Considerem que el Comitè d'Ètica hauria de tenir la funció
d'encarregar-se de l'acceptació i compliment del Codi, es a dir,
adoptar les mesures necessàries per a fer efectiu el Codi, vetllar
perquè les futures incorporacions i les <<parts interessades>> el

coneguin i l'assumeixin expressament.

Entre les funcions del Comitè d'Ètica hem trobat a faltar també la
funció de vetllar perquè tot el personal obtingui formació en relació
amb el present Codi. Tan important és I'existència del Codi com que

el personal l'entengui i I'interioritzi. S'hauria d'assegurar que tothom
el coneix i sap interpretar-lo.
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Recomanació 14

La sisena de les funcions previstes diu: <<Elevar al Consell
d'Administració d'FGC propostes d'actualització del Codi Èticr,
mancaria determinar la periodicitat de les actualitzacions del Codi,
per la qual cosa aconsellem la seva inclusió.

Recomanació 15

Finalment, el Codi preveu establir una bústia electrònica amb la
garantia de confidencialitat. Suggerim, tant bon punt es disposi
d'aquesta bústia, es mencioni expressament en aquest apartat, això
facilita que qualsevol persona que ho necessiti trobi tàcilment on
adreçar-se.

7,2 Composició del Comitè d'Ètica

Recomanació 16

Al respecte de la composició hauríem de proposar que FGC valorés
l'oportunitat que el Comitè d'Ètica, comptés, no només amb 3
persones, sinó més aviat amb un representat de cada una de les

branques (Z) en què es divideix la Direcció d'FGC. Així mateix,
aconsellem que s'integri en aquest Comitè un expert en ètica, ja que

les seves aportacions podrien enriquir els debats que es produeixin.

7.4 Consultes i comunicacions al Comitè d'Ètica

Considerem que dins del terme consultes i comunicacions s'ha obviat el fet que

el que es poden arribar a formular són autèntiques denuncies d'incompliments,
per tant aquestes haurien de revestir una sèrie de garanties com ara, valorar
I'oportunitat d'acceptar o no denuncies anònimes, quins serien llavors els

mecanismes o les característiques del procediment d'investigació, com seria la
recollida d'informació o proves, com s'articularia la presa de decisions al
respecte i si es publicaran les resolucions en forma d'orientacions generals.
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Recomanació L7

En tot cas, creiem convenient, preveure un sistema de protecció del
denunciant per tal d'evitar que aquest pugui patir qualsevol tipus de

represàlia.

Estableix I'apartat en el seu darrer paràgraf: <<Es garanteix la no represàlia

davant qualsevol comunicació sempre i quan es realitzi de bona fe.> Considerem
important aturar-nos en aquest apartat per cridar l'atenció respecte la
interpretació que es pot donar d'aquesta formulació. No queda clar quin
tractament es donarà a les comunicacions falses o fraudulentes, és a dir, no es

desprèn del Codi si es preveu fer una anàlisi prèvia de les comunicacions ni
quina serà la reacció de I'empresa en cas de rebre una comunicació falsa,

aquestes mancances poden interferir en la decisió dels potencials alertadors.

7.6 Incompliment det Codi Etic

Considerem que aquest apartat es podria desenvolupar amb més amplitud.

A més, la redacció addueix uns termes <directrius empresarials> i <actuació

laboral> que s'allunyen de l'esperit del Codi.

Recomanem, (recomanació I B) per tant, modificar aquest apartat.

Vigència del Codi

Seria bo, i per tant suggerim, fer-ne una referència al respecte en coherència
amb la revisió del Codi que es proposi tenint en consideració la recomanació
número 14.

Barcelona, T de març de zotT

Mar Cardona Martínez
Tècnic jurista

Pablo
d'àrea
M
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