
 

 

 

 

 

 

CODI IBEROAMERICÀ 

DEL BON GOVERN 

 

 

 

PREÀMBUL 

 

Els Governs sotasignats, conscients de la necessitat d’apropar representants i 

representats i de la conveniència de facilitar la unió de govern i ciutadania en un 

projecte mútuament compartit de desenvolupament i justícia, moguts pel desig de 

promoure governs sostinguts per la confiança generalitzada i el respecte a les 

institucions democràtiques, subscrivim aquest compromís amb la ciutadania i els 

pobles i ens comprometem a implantar-lo respectant plenament els valors que el 

sustenten. 

El Codi s’insereix en dues tradicions diverses però complementàries. D’una banda, 

és un altre pas endavant en la cerca d’una ètica universal que sigui fruit d’un 

consens pel que fa als principis i els valors bàsics de la convivència global, a 

saber: el respecte a la sobirania i al dret internacional, la no ingerència en els afers 

interns d’altres estats, la tolerància, la convivència pacífica, la solidaritat i la 

cooperació; en resum, una ètica que sigui conseqüència d’un diàleg de 

civilitzacions respectuós amb la pluralitat cultural i social dels diversos pobles del 

món. D’altra banda, el Codi s’insereix en les tendències universals que promouen 



la construcció de codis deontològics o de conducta que guiïn l’exercici correcte de 

les diverses pràctiques professionals.  

Els sotasignats creiem que qualsevol societat raonablement ordenada i que cerqui 

la justícia com a fonament de la seva convivència ha de respectar els principis i els 

valors que permeten a totes les persones que estan subjectes a les normes 

opinar, debatre i argumentar en condicions d’igualtat sobre les bases 

constitucionals de la convivència, per tal d’impulsar des del debat models de 

desenvolupament que promoguin la participació ciutadana i l’eliminació de la 

pobresa i de tot tipus d’exclusió. Això ens porta a establir com a fonament d’aquest 

Codi el principi de la dignitat de la persona humana i com a valors essencials de 

desenvolupament els de la llibertat i l’autonomia de l’ésser humà i la seva igualtat 

intrínseca essencial. És necessari doncs que, per garantir aquestes opcions 

essencials, un bon govern reconegui, respecti i promogui tots els drets humans —

civils, polítics, socials, culturals i econòmics— en la seva naturalesa 

interdependent i en la seva universalitat.   

 

Amb aquest Codi volem contribuir a dignificar socialment el servei públic i 

permetre els seus integrants —autoritats i funcionaris— sentir l’orgull de fer una 

tasca essencial per a la seva comunitat. Volem en definitiva que l’actuació 

governamental consisteixi en la pràctica de la promoció de l’interès general i 

s’allunyi de l‘abús reprovable dels recursos públics amb finalitats d’interès 

partidista o particular.  

En conclusió, a partir del compromís adquirit amb la ciutadania i els pobles i del 

nostre suport als valors del pluralisme democràtic, manifestem de forma explícita 

que: 

Considerem inacceptable: 

1. Un govern que empari i faciliti la corrupció.  

2. Un govern que dificulti l’escrutini públic sobre la seva presa de decisions. 

3. Un govern que no tingui en compte les necessitats dels seus ciutadans.  

4. Un govern irresponsable i que no reti comptes.  

 



Per tot això, establim les obligacions i els principis que es detallen a continuació. 

 

I. Fonaments 

1.  Àmbit d’aplicació. Aquest Codi serà aplicable als presidents de repúbliques, 

els vicepresidents, els presidents de governs o de consells de ministres, els 

primers ministres, els caps de gabinets de ministres, els ministres, els 

secretaris d’estat o equivalents i, en general, tots els alts càrrecs del poder 

executiu, com ara viceministres, subsecretaris, directors d’ens públics o 

directors generals.  

2.  Els principis bàsics que guiaran l’acció del bon govern són: 

a. El respecte i el reconeixement de la dignitat de la persona humana.  

b. La cerca permanent de l’interès general.  

c. L’acceptació explícita del govern del poble i la igualtat política de tots els 

ciutadans i els pobles.  

d. El respecte i la promoció de les institucions de l’Estat de dret i la justícia 

social.  

3.  Els valors que guiaran l’acció del bon govern són, especialment: objectivitat, 

tolerància, integritat, responsabilitat, credibilitat, imparcialitat, dedicació al 

servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, 

igualtat de gènere i protecció de la diversitat ètnica i cultural, com també del 

medi ambient.  

4.  S’entén per bon govern aquell que busca i promou l’interès general, la 

participació ciutadana, l’equitat, la inclusió social i la lluita contra la pobresa, 

respectant al mateix temps tots els drets humans, els valors i els 

procediments de la democràcia i l’Estat de dret.  

Aquest Codi, a partir dels principis i els valors fonamentals reconeguts, s’articula 

en tres tipus de regles de conducta, vinculades a: la naturalesa democràtica del 

govern, l’ètica governamental i la gestió pública.   

 

II. Regles vinculades a la naturalesa democràtica del govern 

El poder executiu: 



5. Ha de promoure, reconèixer i protegir els drets humans i les llibertats dels 

ciutadans i els pobles i ha d’evitar tota actuació que pugui produir cap 

discriminació per raó de naixement, ètnia, sexe, religió, opinió o qualsevol 

altra condició o circumstància personal o social que atempti contra la dignitat 

humana.  

6. Ha de perseguir sempre la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans 

i els pobles, i les seves decisions i actuacions s’han de fonamentar en 

consideracions objectives orientades a l’interès comú, al marge de qualsevol 

altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, 

clientelars, o qualssevol altres que puguin col·lidir amb aquest principi. 

7. Ha d’impulsar i garantir el debat polític amb transparència, juntament amb els 

mecanismes d’informació i participació per al desenvolupament d’aquest 

debat.  

8. S’ha de sotmetre a la llei i al dret, i promoure i respectar la independència i la 

imparcialitat del poder judicial, col·laborant activament en les seves activitats 

investigadores.  

9. Ha de procurar que, quan pertoqui i en l’àmbit de les seves competències, els 

membres dels tribunals suprems i dels tribunals constitucionals siguin juristes 

de trajectòria reconeguda, honestedat provada i independència acreditada.  

10. Ha de promoure, en virtut de la seva iniciativa legislativa, i en l’àmbit de les 

seves competències, normes de finançament polític que: garanteixin la 

igualtat entre els participants d’eleccions; resguardin la independència de les 

seves decisions en els càrrecs als quals accedeixin; limitin raonablement les 

despeses de campanya; garanteixin la transparència d’ingressos i despeses; 

sancionin de forma equitativa i eficaç els incompliments i protegeixin les 

activitats investigadores dels òrgans de control.  

11. Ha de respectar la independència i garantir els mitjans materials, personals i 

informatius necessaris perquè els tribunals i els òrgans electorals acompleixin 

de manera eficaç i imparcial la seva funció.  



12. Ha de garantir la imparcialitat i l’objectivitat de les actuacions públiques i la 

professionalitat dels empleats públics, combatent, entre d’altres, les 

pràctiques clientelars, nepotistes i patrimonialistes.  

13. Ha de promoure la igualtat de drets, oportunitats i tracte entre homes i dones, 

i ha d’eliminar els obstacles que puguin dificultar-la. 

14. Ha de combatre la pobresa i l’exclusió social i cultural. 

15. Ha d’afavorir, en l’àmbit de la seva iniciativa legislativa, el reconeixement dels 

drets ancestrals dels pobles i les comunitats indígenes i ha de promoure 

accions afirmatives per a la seva consecució. 

 

III. Regles vinculades a l’ètica governamental 

Els membres del poder executiu: 

16. Han d’evitar l’ús abusiu del poder, en especial els privilegis informatius, 

reguladors i de competència per perseguir persones, institucions o empreses 

que actuïn en el marc de la legalitat.  

17. Han d’abstenir-se de qualsevol activitat privada que pugui constituir un 

conflicte d’interessos amb el seu càrrec públic; s’entén que hi ha conflicte 

quan els alts càrrecs intervenen en les decisions relacionades amb 

assumptes en els quals, realment o aparentment i d’acord amb criteris 

raonables, conflueixin o puguin confluir en el futur interessos del seu càrrec 

públic i interessos privats propis, de familiars directes, o interessos compartits 

amb terceres persones. 

18. S’han de sotmetre a les mateixes condicions i exigències previstes per a la 

resta dels ciutadans en les operacions financeres, obligacions patrimonials o 

negocis jurídics que duguin a terme, sense propiciar ni admetre favoritismes.  

19. No han d’acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o 

avantatge injustificat per part de persones físiques o jurídiques.  

20. Han de rebutjar qualsevol regal, favor o servei, personal o familiar, en 

condicions avantatjoses que, més enllà dels usos habituals, socials i de 

cortesia, puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions.  



21. No han d’influir en l’agilitació o resolució d’un tràmit o procediment 

administratiu sense causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi 

en benefici dels titulars d’aquests càrrecs o el seu entorn familiar i social o 

quan suposi un menyscapte dels interessos de terceres persones, i han 

d’impedir el tràfic d’influències.  

22. En tot moment, s’han de responsabilitzar políticament de les decisions i 

actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, sense perjudici d’altres 

que fossin exigibles legalment; i han d’assumir les responsabilitats davant 

dels seus superiors i no les han de derivar cap als seus subordinats sense 

causa objectiva. 

23. Han d’exercir les seves competències segons els principis de bona fe i 

dedicació al servei públic i s’han d’abstenir no només de conductes que en 

siguin contràries, sinó també de qualssevol altres que comprometin la 

neutralitat en l’exercici dels serveis públics que tinguin encomanats. 

24. Han d’evitar qualsevol ús indegut de la informació que coneguin per raó del 

càrrec.  

25. Es comprometen que el fet d’ocupar un càrrec en l’òrgan executiu de la 

direcció d’un partit polític, o en una associació o una fundació, en cap cas no 

ha de menyscabar o comprometre l’exercici eficaç i imparcial de les seves 

funcions. 

 

IV. Regles vinculades a la gestió pública 

Els membres del poder executiu: 

26. Han d’actuar d’acord amb els principis de legalitat, eficàcia, celeritat, equitat i 

eficiència, i han de vigilar sempre la consecució de l’interès general i el 

compliment dels objectius de l’Estat. 

27. Han de garantir que la gestió pública tingui un plantejament centrat en el 

ciutadà, en el qual la tasca fonamental sigui millorar contínuament la qualitat 

de la informació, l’atenció i els serveis prestats.  



28. Han de garantir l’exercici del drets dels ciutadans i dels pobles a la informació 

sobre el funcionament dels serveis públics que tinguin encomanats, amb les 

especificacions que estableixin les lleis. 

29. Han de ser accessibles, en l’exercici dels seus càrrecs, a la ciutadania i als 

pobles, i han d’atendre eficaçment i contestar de manera oportuna i 

fonamentada tots els escrits, sol·licituds i reclamacions que aquests els 

adrecin. 

30. Han de procurar, en el compliment de les seves funcions, que la seva tasca 

sigui una referència efectiva d’exemplaritat en l’actuació dels empleats 

públics. Aquesta exemplaritat s’ha de predicar, igualment, en el compliment 

de les obligacions que, com a ciutadans, els exigeixen les lleis. 

31. Han d’administrar els recursos materials i financers de l’Estat amb austeritat i 

han d’evitar qualsevol tipus d’ús impropi. 

32. Han de protegir el patrimoni cultural i el medi ambient en el marc de les seves 

competències. 

33. Han de garantir la integritat, la conservació i la permanència dels documents i 

els arxius oficials, per tal de mantenir la informació essencial per a l’Estat i 

transmetre-la als responsables posteriors. 

34. Han de promoure la creació, la millora de la qualitat i l’ús compartit 

d’estadístiques, bases de dades, portals de govern en línia i, en general, tot 

allò que faciliti la tasca interna dels seus empleats i el millor accés de la 

ciutadania a la informació i als serveis públics.  

35. Han de fomentar la participació dels ciutadans i els pobles en la formulació, la 

implantació i l’avaluació de les polítiques públiques, en condicions d’igualtat i 

raonabilitat. 

36. Han de promoure l’avaluació permanent de les seves polítiques i programes 

per garantir el rendiment i l’eficàcia. També han de propiciar una regulació 

que consideri els impactes de les normes i la rendició de comptes d’acord 

amb la normativa de cada país.  

37. Han de promoure i garantir polítiques i programes de carrera, capacitació i 

formació que contribueixin a la professionalització de l’administració pública.  



38. Han de donar un tracte adequat, digne i respectuós als funcionaris i als 

empleats públics, i els han d’implicar en la definició i la consecució dels 

objectius i els resultats de l’organització.  

39. Han de promoure una administració receptiva i accessible i l’ús d’un 

llenguatge administratiu clar i comprensible per a totes les persones i els 

pobles.  

40. Han de garantir la protecció de les dades personals i la classificació, el 

registre i l’arxiu adequats dels documents oficials, al temps que reconeixen el 

dret de tots els ciutadans a conèixer i actualitzar les dades personals 

custodiades per l’Estat. 

 

V. Compliment del Codi 

41. Els governs sotasignats han de determinar autònomament la manera que 

incorporaran el contingut d’aquest Codi a la seva pràctica i el seu dret intern. 

42. Els governs sotasignats es comprometen a fer un seguiment permanent del 

compliment del Codi per garantir-ne l’eficàcia. El poder executiu, per la seva 

banda, durà a terme les activitats necessàries per promoure-ho. 

 

Montevideo, 23 de juny del 2006. 

 

[signatures de representants de l’Argentina, Bolívia, el Brasil, Xile, Colòmbia, 

Costa Rica, Cuba, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Panamà, el Paraguai, 

el Perú, la República Dominicana, l’Uruguai i Veneçuela] 

 


