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Reflexions de Antifrau de Catalunya
en relació amb el document de treball del
Codi ètic del servei públic de Catalunya

El passat 18 de juliol de 2019 va tenir entrada a Antifrau de
Catalunya (OAC) un correu electrònic de la secretària i
Funció Pública del Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya i del president del Comitè per a

laboració del Codi ètic del Servei Públic de Catalunya en què es
convidava a aportar la nostra visió en relació amb el contingut
primer esborrany de Codi ètic del servei públic de Catalunya. Amb aquesta
finalitat es demanava que us féssim arribar les nostres consideracions.

L document és recollir de manera succinta les nostres
reflexions sobre el document de treball esmentat; també vol servir de punt
de partida per al debat entorn a aquelles qüestions que, des del nostre
punt de vista, cal tenir presents en de les eines
fonamentals en qualsevol sistema

Abans de formular aquestes reflexions, volem agrair al Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i
al Comitè que vulguin comptar amb de la nostra institució en el
procés final de redacció Codi.

Consideracions generals

1. Com indrà 
determinada pel grau d a finalitat que es proposa. En 
conseqüència, com a exercici previ seria necessari reflexionar sobre els 
objectius que persegueix un document , per 
poder-ho fer també sobre el contingut més idoni per assolir-los. 

En aquest context la distinció entre codi ètic i de conducta esdevé 
fonamental. Aquesta és una tasca sovint complexa, com demostra el fet 
que podem trobar textos amb un 
contingut molt divers sota aquestes denominacions, textos que sovint 
barregen ambdós termes o fins i tot els utilitzen com a sinònims. 
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, en termes generals, es podria 

afirmar que mentre els codis ètics busquen recollir i definir el conjunt de 
, els codis de 

que han de contribuir 
que, 

 
 

feina duta a terme pel 
Comitè, que 
els servidors públics de Catalunya ha aconseguit recollir de manera 
complerta i sistemàtica tots els principis i valors que, al nostre entendre i a 

n llenguatge entenedor i concís que en facilita la 
comprensió.  
 
La integritat és 

 i, per tant, com més coherència hi hagi entre la 
persones i els principis, valors i normes establerts, 

més integritat institucional hi haurà. És per això que, tot i que entenem que 
, com argumentarem més tard, de les 

com la comunicació i estratègies que, de manera coordinada, promoguin la 
reflexió individual, són un primer pas amb més rellevància que el que a 
primera vista podria semblar. 
 
2. Un cop dit això, atès que els principis que vinculen les persones que 
treballen en el sector públic català ja estan positivitzats en els diferents 
instruments jurídics aplicables als empleats públics de Catalunya, entenem 
que la compilació en un únic 
només assoleix tot el seu sentit si: 
 
a) i guia i orienta els 

servidors públics sobre quina és la conducta 
prestació del servei públic que tenen encomanat. 
 

b) integritat, en coordinació amb altres 
mesures que, garanteixin una gestió pública el més 
professional possible (mètodes de treball, processos, procediments, etc.) 
i, de , 
de prevenció de la corrupció (mecanismes de detecció i resposta 
eficients, sistemes de gestió de riscos, etc.).   

 
Altrament, com apuntàvem anteriorment, si els codis ètics recullen el 
conjunt de principis ètics que orienten  pública, la missió dels 
codis de conducta és complementar les previsions normatives i també de 
caràcter ètic, i afegir seguretat en pautar les conductes esperables en 
àmbits com la gestió dels conflictes d  el règim  
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els protocols  en relació amb els grups  o la política de 
regals, entre  En aquest marc, entenem que el codi ètic proposat 
hauria  seguit un desplegament vehiculat a partir de rovació de 
codis de conducta sectorials per a cada un dels àmbits del servei públic de 
Catalunya, en línia amb els treballs ja fets en alguns àmbits. Aquests codis 
de conducta haurien de permetre orientar de manera concreta les 
actuacions dels servidors públics, i donar pautes de comportament que 
guiïn i ofereixin seguretat en el seu dia a dia.  
 
En aquest context, volem apuntar que les consideracions que formularem 
sobre el text proposat sovint tenen més a veure amb la seva 
implementació i els mecanismes  dins del 

 que amb la literalitat del text. 
 
Propostes de  Antifrau de Catalunya 

 
1. Formació i sensibilització 
 
E
a les persones al dministració; aquesta és una eina clau en el 

, que contribueix a enfortir la 
integritat institucional.  
 
Seria, doncs, necessari que es preveiés 
objectius i planifiquin les activitats formatives i de sensibilització 
adreçades als servidors públics en què aquestes persones puguin 

al Codi a les seves 
funcions i responsabilitats específiques. Aquestes mesures formatives 
haurien  
contínues. 
 

que es prevegin sessions formatives en 

identificació i resolució dels dilemes ètics que puguin sorgir en el 
desenvolupament de les tasques com a servidors públics, en diversos 
moments de la seva haurien de 
preveure actuacions en aquest sentit:  
 
(1)  en la formació obligatòria . 
 
(2)  en la . 

 
(3)  en la formació específica en canviar de lloc de treball, 

facilitar als empleats públics espais per reflexionar sobre la translació 
a les noves tasques o responsabilitats.  

 
ien de preveure mecanismes o instruments que actuïn 

com a recordatori  i fomentin la reflexió interna periòdicament. Es tracta, 
en definitiva, de vincular i implicar en el compliment del Codi una 
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manera sostinguda en el temps, tots els agents implicats en la 
implementació del Codi i específicament les persones que en són 
destinatàries directes.   
 
2. Difusió externa 
 
A banda de la difusió interna dirigida a les persones destinatàries del Codi, 
en el camí cap a una cultura ètica també esdevé essencial implicar la 
ciutadania.  
 
Per això recomanem preveure campanyes informatives que donin a 
conèixer a la societat, de manera entenedora i gràfica, el conjunt de 
principis que vinculen totes les actuacions del sector públic, per tal que la 
ciutadania els pugui fer valer. 
 
Caldria dissenyar aquesta tasca de manera coordinada, tenint en compte 
també les cartes de serveis aprovades i els diversos drets que assisteixen a 
la ciutadania en les seves relacions amb  
 
3. Actualització 
 
Amb la voluntat de garantir la vigència i adaptació del projecte de Codi 
ètic al pas del temps suggerim que es prevegin mecanismes de revisió, 
avaluació i actualització, els quals ien de vincular a un òrgan de 
garantia amb vocació de permanència i continuïtat. 
 
Al nostre judici aquesta previsió és una bona forma de mostrar que el codi 
continua essent rellevant malgrat el transcurs del temps, així com 

-lo a les necessitats i problemàtiques que pugui posar sobre la 
taula la pròpia evolució de la societat.  
 
Aquesta revisió  de vincular a un sistema  de  
del codi basat en indicadors objectius que la dotin de contingut.  
 
 
4. Òrgan de garantia  
 

 entén que l  en  de qualsevol codi  
característiques està estretament vinculat a la configuració  
estructura orgànica (que pot ser molt simple) de suport al codi. 
 
Si una de les finalitats del codi ha de ser la de propiciar la creació un 
espai de debat i reflexió constant entorn al codi i els principis que conté, 
entenem que la missió última  òrgan ha de ser dinamitzar  aquest 
espai.     
 
Des de  Antifrau venim suggerint que aquest tipus  tinguin 
caràcter col·legiat; que per assegurar-ne una major independència i 
preparació tècnica es nodreixin com a mínim  persona externa a 
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 experta en ètica pública i de reconegut prestigi; que 
eguri que actuaran amb la màxima independència en i de les 

seves funcions, i que  garanteixi la confidencialitat de les respostes a 
les consultes quan així ho demani la persona sol·licitant.   
 
5. Bústia de consultes o dilemes 
 
En relació amb les consideracions anteriors, cal constatar que un òrgan al 
qual els servidors públics puguin adreçar consultes en relació amb les 
previsions del codi i demanar assessorament per dirimir els seus dilemes 
ètics, no només contribueix a aclarir i interpretar el contingut del codi, sinó 
que també reforça la cultura ètica, i normalitza  de dilemes 
ètics i el seu acompanyament: es tracta en definitiva de facilitar  
efectiva de les previsions dels codis i assegurar que els servidors públics no 
es troben sols davant un dilema ètic.  
 
Caldria, doncs, preveure aquests canals de comunicació permanent entre 
les persones destinatàries del codi i  de garantia al qual ens hem 
referit abans mitjançant els quals se li puguin plantejar els dilemes ètics 
que afloren en  de les funcions públiques. 
 
Des de la nostra òptica aquestes bústies haurien  associades als 
codis de conducta sectorials que entenem que  de dictar en 
desplegament del Codi; en tot cas, com a mesura transitòria es podria 
reflexionar sobre la conveniència i utilitat  bústia general  per 
resoldre dilemes en relació amb el Codi ètic del servei públic de Catalunya 
mentre no  completa el desplegament.  

 
6. Canals de denúncia 
 
En premissa que els treballs 

urien de ser la base per a la creació 

les persones destinatàries del Codi i a la ciutadania en general.  
 
En aquest context, entenem que també caldria reflexionar sobre la creació 
de canals de denúncia, canals que 
confidencialitat i protecció de la persona que comunica els fets, per tal 

ocultes, en moltes ocasions, per por a represàlies.  
 
En aquesta data cal constatar que aquests canals de denúncia 
esdevindran obligatoris per als ens del sector públic en un futur 
relativament proper. 
 
Efectivament, a partir de les previsions de la Directiva del Parlament 
Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin 



 

Reflexions en relació amb  de Codi ètic del servei públic de Catalunya  6 

 

Diari Oficial de la Unió Europea1, en un futur immediat la creació de canals 
interns de denúncia serà obligatòria
configurar canals de denúncies tant en el sector públic com en el sector 
privat, efectius i eficaços, com a mitjà que ha de contribuir a desenvolupar 
una cultura de compliment i elevar els estàndards ètics de les 
organitzacions2. 
 

dos dissenys procedimentals clarament diferenciats (relacionats amb els 
codis ètics i també els codis de conducta): la bústia de consultes o dilemes 

 
 
Mentre que, com hem apuntat anteriorment, la primera està pensada per 
atendre els dubtes o dilemes de les persones destinatàries del codi en 
relació amb el 
encarregat mitjançant propostes, recomanacions o informes que fixin 
criteri), el segon està destinat a canalitzar les denúncies de possibles 
incompliments, denúncies que poden venir tant de les persones obligades 
pel codi, com del conjunt de la ciutadania. 
 
Per tal de generar confiança en el sistema i no condicionar 
pronunciaments, caldria atribuir aquestes funcions a unitats diferents. La 
unitat que articularà les respostes a les denúncies 
dotada de la màxima independència i de capacitat investigadora. 
 

Codi, que preveu que les entitats que presten serveis públics han de 
canismes de denúncia en cas de pràctiques 

reprovables i protegir les persones alertadores. No obstant això, voldríem 
formular dues consideracions: 
 
- 

compte la Directiva esmentada (i també les iniciatives legislatives que 
sobre aquesta matèria es tramiten en aquest moment al Parlament de 
Catalunya). 

 
- La segona, que per tal de reforçar aquestes previsions es podria incloure 

un

pràctiques produïdes en el marc del servei públic.  

                                                 
1 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-
blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/ 
 
2 Quant al sector públic, tindran  de crear aquests canals totes les entitats del sector públic, 
tot i que els estats membres podran eximir de  els municipis de menys de 10.000 habitants o 
amb menys de 50 treballadors o altres entitats amb menys de 50 treballadors; els estats membres 
també poden preveure que diversos municipis comparteixin els canals de denúncia interna o que siguin 
gestionats per autoritats municipals conjuntes, sempre que els canals de denúncia compartits es 
diferenciïn dels canals de denúncia externa també previstos per la Directiva.Un cop publicada la 
Directiva, els estats disposaran de dos anys per transposar-la al Dret intern. 
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7. Ubicació de les previsions relatives als conflictes  i altres 

qüestions de detall 
 
Per concloure voldríem formular algunes consideracions de més detall. 
 
Constatem que en el text del Codi no  defineix  subjectiu 

 per a major claredat seria recomanable definir-hi què  
per   a  del Codi i si aquest concepte inclou 
únicament els empleats públics o també la resta de persones que 

 en  dels diferents ens públics a què   
 
La següent consideració de detall és en relació amb ígraf 3.4.1 a) de 

at 3.4, dedicat a la relació amb els grups . Aquest apartat 
preveu que els servidors públics han de desenvolupar la seva tasca: 

 les regles que garanteixin la imparcialitat en  de llurs 
funcions i, en particular, les previsions relatives als conflictes   
 
Atès el major abast del concepte conflictes , suggerim que 
aquesta previsió  en un altre apartat del codi i vinculada al principi 

: els conflictes  no només se circumscriuen a  
dels grups  sinó que poden derivar de qualsevol situació en què 

 particular  persona podria interferir en  adient del 
seu discerniment professional3.  
 
Finalment, sotmetem a la vostra consideració la conveniència de revisar 
les següents previsions del Codi: 
 
- La lletra f) de  2.3, que determina que el servidor públic ha de 

desenvolupar la seva tasca amb legitimitat,  amb els principis 
democràtics. Sense cap més explicació podria esdevenir difícil entendre 
exactament a què es fa referència en aquest apartat quan  el 
terme  

 
- La lletra e) de  3.1.1, que recull el deure de preservar 

escrupolosament  de les dades personals confidencials. En el context 
de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal podria 
esdevenir confusa aquesta especificació de  relativa a les 
dades de caràcter personal. 

 
- La lletra c) de t 3.2.1, que recull el deure de desenvolupar les 

funcions amb bona fe i neutralitat ideològica, i amb consciència de la 
transversalitat de les polítiques públiques; es tracta bligacions de 
diferent abast que entenem que haurien de ser tractades de manera 
separada. 

 

                                                 
3  Antifrau de Catalunya va analitzar amb profunditat aquesta matèria a e  gestió 
dels conflictes  en el sector públic de  emès el 2016 i disponible a la nostra pàgina 
web. 
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- La lletra f) de  3.2.1, que sembla tenir un contingut més propi de 
les relacions amb els mitjans de comunicació (3.6) que no pas de les 
intraorganitzatives i interorganitzatives.  

 
- La lletra a) de  3.3.1 i la lletra e) de  2.3, que tenen el 

mateix contingut. 
 

-  3.3.2 pel que fa a  del concepte   que 
podria esdevenir poc clar. 

 
-  3.5.2 c) quan es refereix al manteniment del secret o la reserva 

de la informació, la redacció del qual podria semblar poc clara. 
 

- partat 3.6 quan recull  de vetllar per la veracitat de la 
informació que pugui ser sensible, ja que icació podria semblar 
estranya. Al nostre entendre  de vetllar per la veracitat de tota la 
informació, la que pugui ser sensible i la que no tingui aquesta 
consideració.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miguel Ángel Gimeno Jubero 
Director de l Oficina Antifrau de Catalunya 
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