
 

 
OBSERVACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  
A L’AVANTPROJECTE DE CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 
L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de la gerència de recursos, en data 
30.3.2016 va trametre a l’Oficina Antifrau el text de l’Avantprojecte de Codi 
Ètic i de Conducta a l’efecte de conèixer el parer de la Institució i, en el seu 
cas, possibilitar la formulació de qualsevol suggeriment, aportació o 
esmena. 
 
La versió presa en consideració per a l’elaboració del present document ha 
estat la de data 21.3.2016 que el propi Ajuntament ha obert a la ciutadania, 
mitjançant el seu portal de transparència a un tràmit de consulta pública 
prèvia al tràmit d’informació pública. 
 
Paral·lelament a aquesta iniciativa normativa, l’Ajuntament ha estat 
treballant en un altre instrument complementari (bústia ètica) establert com 
a canal de comunicació, preferentment telemàtic que s’insereix en 
l’estructura organitzativa d’aquest Codi ètic. Per raons procedimentals 
aquesta darrera iniciativa ja va ser sotmesa al tràmit d’informació pública i 
l’Oficina va formular-hi al·legacions en data 13.1.2016. 
 
 
Consideracions generals 
 
D’entrada cal valorar molt positivament la iniciativa i els motius que 
s'expressen en el seu Preàmbul com a justificació. 
 
Es dóna una especial rellevància a les situacions de conflicte d'interès la 
qual cosa, en parer de l'Oficina, suposa encertar en la diagnosi de què la 
problemàtica dels conflictes d'interès és un dels riscos més importants que 
poden afectar la imparcialitat i l'objectivitat amb què han d'actuar els 
servidors públics i que, per tant, cal gestionar adequadament.  
 
L'Oficina Antifrau de Catalunya ha elaborat l'informe "la gestió dels 
conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya" (en endavant, l'informe 
GCISPC) que tot just acaba de fer públic en el seu web institucional. Es 
tracta d'un document que tracta abastament i de forma novedosa aquesta 
matèria. 
Els resultats dels treballs de l’informe GCISPC permeten constatar múltiples 
febleses en la prevenció dels conflictes d'interès així com nombrosos i 
reiterats incompliments de l'actual regulació. 
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S'ha constatat que les institucions i els seus representants perceben les 
eines de gestió dels conflictes d'interès com a meres obligacions formals 
que cal complir, en comptes de veritables instruments per assegurar la 
imparcialitat i objectivitat dels seus servidors públics. 
Així mateix, s'ha constatat una manca de visió global del conjunt d'eines de 
què disposen els ens públics per gestionar els conflictes d'interès i un dèficit 
de consciència pel que fa a les finalitats a què cadascuna d'elles respon. 
 
En la mesura que entenem que bona part del contingut d’aquest informe 
podria resultar d'utilitat a les tasques d'elaboració i concreció del present 
avantprojecte de codi de conducta, recomanem la seva atenta lectura així 
com la presa en consideració de les recomanacions i plantejaments que s'hi 
incorporen. 
Sens perjudici d'això, en el present escrit s'hi faran remissions a apartats 
concrets per tal de donar suport al raonament de què es tracti.  
 
 
Article 5. Principis ètics 
 
Aquest precepte enumera una sèrie de principis ètics d’acord amb els quals 
les persones subjectes al Codi han d’actuar quan exerceixin les funcions i 
competències que tinguin atribuïdes. 
 
El principi recollit en l’apartat d) és el d’imparcialitat i es desenvolupa en els 
termes següents: 
 

«actuaran de forma legítima i adoptaran les decisions amb 
imparcialitat, amb garantia de les condicions necessàries per a una 
actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos i 
sempre en benefici de l’interès públic.  
L’exercici del càrrec ha de ser al servei exclusiu dels interessos 
generals i amb vocació de servei públic, sense dur a terme cap 
activitat que hi pugui entrar en conflicte d’interessos, ja sigui real, 
potencial o aparent, i amb l’obligació d’abstenir-se de participar en 
aquells assumptes en què concorri algun supòsit legal d’abstenció o 
estigui en perill l’objectivitat i la imparcialitat [...]». 

 
Suggerim reformular la redacció del segon paràgraf en el sentit de matisar 
l’incís «sense dur a terme cap activitat que hi pugui entrar en conflicte 
d’interessos» doncs així expressat, s'equipara el conflicte d'interès a una 
activitat quan, en realitat, es tracta de situacions. En aquest sentit, vegeu 
l’ap. 2.1 de l’informe GCISPC (pàg. 27 a 33) en què es defineix la noció de 
conflicte d’interès i s’analitzen els seus trets característics per tal d’aclarir 
un concepte que sovint resulta confús. 
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L’apartat e) del precepte contempla el principi de respecte: «tractaran a 
totes les persones de manera respectuosa i amb la cortesia deguda i es 
comportaran sempre de tal manera que aquestes puguin confiar en la 
integritat, la imparcialitat i l’eficàcia en les seves actuacions». 
 
Tal i com apareix formulat, el principi apunta clarament a un aspecte que 
resulta clau: la confiança pública. La confiança pública és un bé jurídic 
particularment rellevant i estretament vinculat als altres dos principis que 
poden posar-se en perill si no es gestionen adequadament les situacions de 
conflictes d’interès: la imparcialitat i l’objectivitat.  
 
L’informe GCISPC (pàg. 40), en el seu ap. 3.1 identifica els tres béns 
jurídics principalment protegits per la regulació dels conflictes d’interès. I en 
l’esmentat informe (pàg. 35 i 36) també es pot trobar una manifestació 
pràctica de com es compromet la confiança ciutadana en els anomenats 
conflictes d’interès aparents (ap. 2.2.3). 
 
Per les raons expressades, suggerim que entre els principis que recull 
l’article 5 de l’avantprojecte s’inclogui expressament i de manera 
diferenciada el de confiança pública. 
 
El principi de rendició de comptes s’expressa en l’apartat h) de 
l’avantprojecte com segueix: «respondran per les decisions i accions 
adoptades, tant pròpies com dels òrgans que dirigeixen, i assumiran les 
responsabilitats polítiques i administratives que se’n puguin derivar». 
 
En parer de l’Oficina caldria trobar una definició més adient al principi de 
rendició de comptes que la contempli com el que realment és: el conjunt de 
mecanismes de què disposa una institució pública que permeten explicar, 
justificadament, els seus objectius i resultats, responent a les necessitats i 
als interessos que li han atorgat legitimitat i s’han vist concernits per les 
seves actuacions. 
 
 
Consideracions sistemàtiques relatives al capítol III (normes de 
conducta) i al capítol IV (pautes de conducta en matèria contractual, 
de subvencions i ajuts públics) 
 
L’anàlisi dels articles 7 a 13 de l’avantprojecte ens condueix a les següents 
reflexions de caràcter sistemàtic: 
 

1. Conveniència de tractar en un únic precepte el contingut dels art. 7 i 
8. 

2. Conveniència de suprimir el títol del capítol IV (pautes de conducta en 
matèria contractual, de subvencions i ajuts públics) mantenint els art. 
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12 i 13 en un únic capítol dedicat globalment a recollir les normes de 
conducta. 

 
A la primera conclusió s’hi arriba fàcilment després de comprovar que el 
contingut dels art. 7 i 8 es refereix en la seva pràctica totalitat als conflictes 
d’interès, per la qual cosa no té sentit un tractament diferenciat. De fet, el 
títol de l’article 7 (normes de conducta general) seria vàlid per encabir 
també el contingut de l’actual article 8 atès que el que caracteritza la 
problemàtica dels conflictes d’interès, és precisament la seva transversalitat 
respecte dels processos decisoris en què intervenen servidors públics. 
 
Si bé es mira, els ap. a) i b) de l’art. 7 no fan altra cosa que reiterar un 
principi que ja ha estat recollit prèviament en l’art. 5 g), el de respecte. Per 
tant, no caldria reproduir-los ara sota la forma de norma de conducta. I pel 
que fa els restants ap. c) i d) de l’art. 7 tracten, indiscutiblement, qüestions 
relacionades amb els conflictes d’interès. 
 
A la segona conclusió encara resulta més senzill d’arribar-hi des del moment 
que els àmbits de la contractació o del foment no es diferencien 
substancialment dels àmbits, també sectorials, com poden ser la gestió de 
personal o dels recursos. Amb la unificació proposada, considerem que es 
guanyaria en simplificació, sens perjudici de què el tractament d’algun 
d’aquests àmbits pugui ser més detallat en atenció a la seva complexitat o 
risc associats. 
 
Tot seguit, analitzarem amb més detall el contingut dels preceptes inclosos 
en aquests capítols.  
  
 
Article 7. Normes de conducta generals 
Article 8. Normes de conducta relatives als conflictes d’interessos 
 
L’ap. c) de l’article 7 inclou com a norma general de conducta: «adoptar les 
decisions amb respecte als principis d’objectivitat i legalitat i prenent en 
consideració allò exposat per les i els tècnics municipals en els informes 
pertinents. Exterioritzar i justificar les seves decisions, evitant qualsevol 
mena de discriminació i arbitrarietat, amb les raons objectives d’aquestes i 
els elements que demostrin la seva proporcionalitat, imparcialitat i 
conformitat amb l’interès públic». 
 
Aquest apartat descriu, en puritat, el principi d’objectivitat. En l’ap. 3.1 de 
l’informe GCISPC (pàg. 40) s’explica que «[d]’acord amb el Diccionari de la 
Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, podem definir la imparcialitat com 
la manca de designi anticipat o de prevenció, a favor o en contra d’algú o 
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alguna cosa, que permet jutjar o actuar amb rectitud. És, per tant, un estat 
de la ment, una condició necessària i prèvia per a l’objectivitat. En canvi, 
l’objectivitat comporta haver tingut en compte tots els elements en joc i 
haver-los ponderat adequadament, independentment de la manera pròpia 
de pensar o sentir». 
 
D’acord amb això, suggerim reformular la redacció proposada per una que 
afegeixi a la presa de consideració dels informes dels tècnics municipals la 
resta d’elements i interessos en joc. També els que posin de manifest 
legítimament les pròpies persones interessades o d'altres. 
 
L’apartat d) de l'art. 7 tracta una de les eines de gestió dels conflicte 
d’interès com són les segones ocupacions. En aquest sentit, vegeu el 
catàleg d'eines contingut en la taula núm. 5 obrant a la pàg. 57 de l'informe 
GCISPC. També l'ap. 5 (Catàleg d'eines preventives) de l'informe (pàg. 59 a 
61), així com l'ap. 5.6 dedicat al control de les segones ocupacions i altres 
fonts d'ingressos. 
 
Cal fer notar que la remissió que per als càrrecs electes es fa a la legislació 
sobre incompatibilitats resulta insuficient. Vid. pàg. 108 i 109 de l’informe 
GCISPC. De fet, no es tracten les segones ocupacions. És per això que, en 
parer de l’Oficina, el codi hauria d'incorporar pautes de conducta derivades 
de l'avaluació de risc que propugna l'OAC. 
 
L’article 8.1 defineix els conflictes d’interès de la següent manera: 
 

«Als efectes d’aquest Codi s’entén que existeix, o pot existir, conflicte 
d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera 
que poden afectar negativament l’exercici de les funcions públiques 
de manera independent, objectiva, imparcial i honesta.  
 
El conflicte d’interessos sorgeix quan les persones subjectes a aquest 
Codi adopten decisions vinculades a l’Ajuntament que afecten els 
seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional, 
per suposar un benefici o perjudici als mateixos.  
 
Es consideren interessos personals:  
a) els interessos propis;  
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b) els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui 
convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del quart 
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat;  
c) els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent;  
d) els de les persones amb qui tingui amistat íntima o enemistat 
manifesta;  
e) els de les persones jurídiques o entitats privades a les que les 
persones destinatàries del codi hagin estat vinculats per una relació 
laboral o professional en els dos anys anteriors al nomenament;  
f) els de les persones jurídiques o entitats privades a les que els 
familiars de la lletra b) estiguin vinculats per una relació laboral o 
professional, sempre que aquesta impliqui exercici de funcions de 
direcció, assessorament o administració.  
 
Es consideren decisions vinculades a l’Ajuntament:  
a) subscriure un informe preceptiu, una resolució administrativa o un 
acte equivalent sotmès a dret privat;  
b) intervenir, mitjançant vot o la presentació de la proposta 
corresponent, en sessions d’òrgans col·legiats en el que s’adopti dita 
decisió.» 

 
Pel que fa al primer paràgraf recomanem definir d'una altra manera la noció 
de conflicte d'interès, i fer-ho d'acord amb l'informe GCISPC. En aquest 
sentit, vegeu novament l’ap. 2.1 de l’informe (pàg. 27 a 33) en què es 
defineix la noció de conflicte d’interès i s’analitzen els seus trets 
característics per tal d’aclarir un concepte que sovint resulta confús. 
 
En relació amb el segon incís, suggerim reconsiderar la supressió d'aquest 
paràgraf atès que en el mateix no s'està descrivint una situació de conflicte 
d'interès sinó, més aviat, un acte de corrupció. Es tracta de dues coses molt 
diferents que cal no confondre. 
 
El tercer paràgraf del redactat projectat efectua un llistat del que es 
consideren interessos particulars. En realitat, si bé es mira, els interessos 
descrits en les lletres b) a f) són interessos particulars del propi servidor 
públic si bé projectats en l'àmbit familiar, professional,  econòmic o d'altres 
relacions personals. 
Per tal d'evitar l'aparent paradoxa que representa fer passar com a 
particulars del servidor públic interessos que es descriuen com a 
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pertanyents a altres persones, suggerim reconsiderar la redacció del 
precepte suprimint aquest incís. 
 
L’art. 8.2 imposa a les persones subjectes al Codi les següents normes de 
conducta en relació amb els conflictes d’interès: 
 

«a).- inhibir-se de participar en qualsevol assumpte que pugui 
considerar-se que hi concorren interessos personals que perjudiquin 
l’assoliment dels interessos públics que motiva i guia la seva actuació, 
o en els què puguin concórrer qualsevol altra causa d’abstenció o 
recusació legalment prevista, i comunicar aquesta situació de manera 
immediata.  
En el cas de les i els càrrecs electes, han d’inhibir-se d’intervenir i 
votar en qualsevol assumpte en el qual hi tinguin un interès personal 
en els que pugui existir conflicte d’interessos. 
b).- abstenir-se d’emprar el càrrec per agilitzar o entorpir 
procediments o proporcionar algun benefici a una tercera persona, 
amb infracció del principi d’igualtat de tracte.  
c).- abstenir-se de desenvolupar, o participar de manera indirecta, en 
qualsevol activitat aliena a les funcions municipals que pugui 
confrontar amb els interessos públics municipals.  
d).- no fer ús de la posició institucional o prerrogatives derivades del 
càrrec o lloc de treball per a obtenir avantatges personals o per a 
afavorir o per a perjudicar a d’altres persones, físiques o jurídiques, 
que puguin relacionar-se amb l’Administració.  
e).- abstenir-se d’acceptar regals o presents que superin els usos 
habituals, socials o de cortesia ni, tampoc, favors o serveis en 
condicions més favorables que puguin condicionar el 
desenvolupament de les seves funcions.  
En tot cas, es considera que superen els usos habituals, socials o de 
cortesia els regals o presents que, individualment o agrupats, superin 
els cinquanta euros.  
Cas de rebre regals o presents de valor superior s’hauran de retornar 
o, cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament 
onerosa, hauran de ser entregats a l’òrgan competent perquè siguin 
incorporats al patrimoni de la Corporació.  
f).- En matèria de viatges, efectuar-los en aquells casos que 
esdevingui imprescindible per al desenvolupament de les funcions o 
competències i per les persones indispensables i directament 
vinculades a aquestes.  
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Només s’acceptarà, per part de terceres persones, el pagament del 
desplaçament, hotel i manutenció, quan les persones subjectes a 
aquest Codi hagin d’assistir, convidats oficialment per part 
d’institucions privades o públiques, a activitats sobre matèries 
directament relacionades amb les seves funcions o competències.  
El règim d’invitacions a terceres persones per activitats 
desenvolupades per l’Ajuntament es regirà, també, per aquestes 
normes de conducta.  
g)- en el cas dels càrrecs electes i del personal d’alta direcció, 
formular declaració dels béns patrimonials i de la participació en 
societats de qualsevol tipus, tant en el moment de prendre possessió 
del càrrec com en el moment de cessament.» 

  
Pel que fa l’incís final del paràgraf primer de la lletra a), es preveu una 
adequada mesura de transparència consistent en posar en coneixement de 
manera immediata la situació, però no s'especifica ni a qui ni com fer 
aquesta comunicació. 
 
En la lletra b), en realitat, s'està descrivint una conducta de corrupció que 
res té a veure amb els conflictes d'interès. 
 
En relació amb la lletra c), aquí sembla que s'està pensant en una situació 
de segona activitat que hauria de ser tractada com a tal per no confondre 
amb les situacions descrites en l'article anterior. 
 
En la lletra d), novament, s'està posant de manifest una típica situació de 
corrupció, diferent dels conflictes d'interès. 
 
Les lletres e) i f) descriuen situacions relacionades amb una possible font de 
conflictes d'interès com són els regals.  
Al respecte suggerim prendre en consideració els criteris establerts en l'ap. 
5.7 de l'informe GCISPC i adequar l'actual redacció als mateixos. 
 
Pel que fa el contingut de la lletra g), en realitat, aquesta declaració no 
serveix per "evitar les situacions de conflicte d'interessos" com semblaria 
desprendre's de l’encapçalament de l'art. 8.2 sinó per a detectar-los. Vid. 
ap. 5.2 de l'informe GCISPC. 
 
Finalment, Les situacions contemplades en l’article 8.3 guarden relació amb 
les eines de gestió tractades en els ap. 5.4 i 5.8 de l'informe OAC. 
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Recomanem, igualment la seva lectura i la corresponent adaptació del text 
proposat. 
 
 
Article 9. Normes de conducta relatives a la gestió de personal 
 
Es troba a faltar entre les normes de conducta previstes en aquest precepte 
les relatives als processos de selecció i provisió tant de caràcter definitiu 
com provisional. És aquest un àmbit de la gestió de personal particularment 
sensible als riscos per a la integritat. 
 
 
Article 11. Normes de conducta relatives a la transparència i accés a 
la informació 
 
Es troba a faltar alguna regla de conducta que incideixi més directament en 
el tractament del dret d'accés a la informació pública. A tall d’exemple, es 
podria valorar la inclusió d’una regla de conducta consistent en optar per 
aquella de les possibles interpretacions de la norma que resulti més 
favorable a l’efectiu dret d’accés a la informació 
 
En l'àmbit dels grups d'interès, suggerim introduir el compromís de no rebre 
ni facilitar l'accés a l'agenda d'aquelles entitats o persones que tenint la 
consideració de grup d'interès no s'hagin registrat en el corresponent 
registre. Aquesta mesura contribuiria a reforçar el compromís dels alts 
càrrecs de l'Ajuntament amb la transparència en els processos de presa de 
decisió i a fomentar la inscripció en el registre. En aquesta línia es pot 
esmentar l'avantprojecte de Llei de transparència i bon govern de Castella-
La Manxa (art. 45 i 50).  
 
 
Article 12. Pautes de conducta en matèria contractual 
 
Les dues primeres regles de conducta d’aquest precepte tenen el següent 
contingut: 
 

«a).- abstenir-se de promoure o participar en cap procediment de 
contractació pública amb persones físiques o jurídiques amb les quals 
hagin mantingut algun tipus de vinculació laboral o professional en 
els darrers dos anys previs al nomenament. 
b).- abstenir-se de participar en més d’un 10% de manera, directa o 
indirecta, en empreses que tinguin algun concert o contractes de 
qualsevol naturalesa amb l’Ajuntament i entitats municipals 
vinculades o dependents d’aquest.  
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Aquesta limitació no s’aplica als membres de la Corporació i als 
consellers i conselleres del Districte sense dedicació especial.» 

 
En realitat, les situacions descrites en les pautes a) i b) es tracten de 
limitacions per tal de gestionar una situació de conflicte d'interès real i per 
eliminar l'interès particular, respectivament. Per raons de coherència, 
aquesta regulació hauria de situar-se en seu del tractament dels conflictes 
d'interès. 
 
Pel que fa el segon paràgraf de la regla b), observem que aquesta exclusió 
no està degudament justificada doncs la modalitat de dedicació no altera la 
naturalesa de l'interès particular present que podria esbiaixar el judici 
professional. 
 
 
Article 13. Pautes de conducta en matèria de subvencions i ajuts 
públics 
 
En relació amb la pauta descrita en la lletra g) consistent en «abstenir-se de 
participar en més d’un 10% de manera, directa o indirecta, en empreses 
que percebin subvencions o ajuts municipals», donem aquí per reproduïda 
la mateixa consideració feta en tractar els ap. a) i b) de l'art. 12 de 
l'avantprojecte. 
 
 
Capítol V. Sistemes de seguiment i avaluació 
 
Amb caràcter general, no resulta clara la delimitació entre les funcions del 
gestor ètic i les del comitè d'ètica. 
 
Alguna funció sembla atribuir-se a tots dos òrgans, com seria el cas de 
l’avaluació del compliment del Codi. I, d’altra banda, el pes de la 
responsabilitat en la missió de revisar i proposar actualitzacions del Codi 
recau en la figura del gestor ètic, limitant-se el Comitè a donar-li suport, tal 
i com es dedueix de la redacció de l’ap. e) de l’art. 17. 
 
 
Article 16. Comitè d’ètica 
 
Segons l’ap. segon del precepte: «[e]l Comitè d’Ètica, de composició 
paritària, estarà integrat per un màxim de 5 persones nomenades d’entre 
professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa de l’ètica, la 
integritat i la transparència pública». 
 
Com a observació, no s'acaba d'entendre la naturalesa paritària de l'òrgan. 
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A la previsió continguda en el darrer incís de l’article consistent en què el 
Comitè d’ètica aprovi el seu propi reglament de funcionament, suggerim 
afegir al text que dita normativa ha fer-se pública al portal de 
transparència. També recomanem fer constar una clàusula supletòria 
d'aplicació del règim general de funcionament dels òrgans col·legiats. 
 
 
Article 18. Règim sancionador 
 
Suggerim afegir a l’apartat tercer d’aquest precepte la previsió de quin és 
l’òrgan competent per a la instrucció del procediment atès que la redacció 
actual només preveu a qui correspon incoar-lo i resoldre’l. 
 
 
Barcelona, 15 de juny de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’àrea de legislació 
i assumptes jurídics 
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