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Principals febleses en la gestió dels conflictes d’interès  
en el sector públic de Catalunya 

 

Febleses 
generals 

•Gran dispersió i fragmentació de la normativa relacionada amb conflictes d’interès  
(vegeu taula final)  

•No existeix una definició legal transversal de conflicte d’interès 

•Determinats càrrecs i persones que exerceixen funcions públiques que queden al marge  
de la normativa de gestió dels conflictes d’interès 

•Tractament dual per a càrrecs de naturalesa política (electes o per designació) i per al 
personal al servei del sector públic respecte els quals no està previst gestionar certs riscos 

Febleses en 
les eines de 
detecció 

Declaracions 
d’interessos 

Interessos 
pre càrrec 

•No estan obligats a declarar 
 

 

•Els models i continguts de les declaracions s’assenyalen en documents 
no normatius que no concreten suficientment la informació  

•No existeixen mecanismes de verificació de les dades declarades, ni amb 
caràcter aleatori  

•Les declaracions incompletes i la no presentació de declaracions (per 
modificacions o per cessament) són les irregularitats més freqüents 

•No existeix cap eina específica dissenyada per detectar, abans de la presa 
de possessió del càrrec, interessos que puguin arribar a posar en risc la 
imparcialitat del futur servidor públic 

•No hi ha l’obligació de declarar interessos previs a l’exercici de les 
funcions públiques 

•En els nomenaments amb un hearing previ, no s’aprofita per identificar 
aquests interessos 

 
• servidors públics amb alta capacitat 

d’influir en els processos decisoris  
• l’entorn més proper dels càrrecs que sí 

han de declarar 

Punts de 
partida 

•Els conflictes d’interès són situacions que es donen en totes les organitzacions 

•En el sector públic de Catalunya hi presten servei més de 320.000 persones 

•L’organització d’aquest sector públic és complexa: organismes autònoms, entitats de 
dret públic, consorcis, fundacions, societats mercantils, etc.  

Formació i 
assessorament 

•No hi ha obligació dels ens públics d’oferir formació i assessorament  
(a diferència del que passa p. ex. en la prevenció de riscos laborals) 

Transparèn- 
cia i publicitat 

•Escàs control social de les dades declarades (poques sol·licituds d’accés 
a la informació de les declaracions) 
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Febleses en 
eines per 
garantir 
l’eficàcia 
de les 
einesde 
detecció  
i de gestió 

Òrgans  
de control 

•No existeix un òrgan de control extern especialitzat en el control dels 
conflictes d’interès i en la gestió del Registre d’interessos  

•Els òrgans de control extern actuals compensen puntualment les febleses 
del control intern, però ni tenen el control del registre de declaracions ni 
tenen capacitat sancionadora pròpia. 

Règim 
sancionador 

•No hi ha tipus penals especials relatius als incompliments de la normativa 
reguladora dels conflictes d’interès 

•Des de l’any 2005, està pendent de desenvolupament el procediment 
sancionador per els alts càrrecs de la Generalitat. 

•Manca de reacció de les administracions davant d’alertes concretes de 
conflictes d’interès, que provoca la prescripció d’infraccions. 

• els superiors jeràrquics no han integrat la 
prevenció i la correcció dels conflictes 
d’interès dels seus subordinats com una 
prioritat en les seves funcions; 

• els òrgans de control intern  
−no comproven, ni aleatòriament,  

la veracitat de les declaracions  
−no actuen proactivament davant d’alertes 

justificades de conflictes d’interès 

•L’eficàcia dels controls interns 
sobre les conflictes d’interès és 
qüestionable 

Febleses  
en eines 
de gestió 

Deure 
d’abstenció 

Control de 
segones 

ocupacions 

Control 
d’interessos 
post càrrec 

• S’interpreta de forma restrictiva i no abasta molts dels supòsits generadors 
de conflictes d’interès 

•Els superiors jeràrquics no exerceixen la facultat d’ordenar la inhibició a 
les persones al càrrec que no s’abstenen en situacions en les que pertocaria 

•Hi ha col·lectius sense règim específic d’incompatibilitats (sols per remissió 
a causes d’inelegibilitat) 

• Les segones ocupacions no autoritzades són una de les irregularitats més 
freqüents  

 

•En queden al marge servidors públics que han exercit funcions amb gran 
responsabilitat decisòria o que han adquirit informació sensible que es pot 
utilitzar en l’àmbit privat 

•Existeixen diferències inexplicables entre els diferents col·lectius afectats 
tant pel que fa al contingut de les limitacions i prohibicions post càrrec com 
al seu control 

Polítiques de 
regals 

•Regulació escassa, manca de regles clares 

•No hi ha obligació d’aprovar polítiques de regals i la majoria dels ens 
públics no disposen d’aquestes eines: la decisió resta a mans de l’individu 
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Cas 1. Conflicte d’interès del Sr X 

 Descripció del cas 
• Just abans de prendre possesió en el seu nou càrrec públic, el Sr. X ven les accions de 

l’empresa priva A al seu cónjuge  
• En motiu de la presa de possessió, el Sr. X presenta la declaració d’interessos en la que no 

consta cap referència a l’empresa privada A 
• El cònjuge del Sr. X opta per no presentar la seva declaració d’interessos 
• En l’exercici del càrrec públic, el Sr. X ha de resoldre sobre una solicitud de llicència 

d’ampliació de l’activitat presentada per l’empresa B que opera en el mateix sector 
d’activitat que la del seu cònjuge 

 Esquema del cas 

 

 

 Febleses sistèmiques en el cas 
 

Eines de 
detecció 

• Interessos pre càrrec  No es va detectar el conflicte potencial d’interès del Sr. 
X perquè no està prevista una revisió dels interessos amb anterioritat a la pressa 
de possessió  

• Declaracions  Ni el Sr. X ni la seva cònjuge varen declarar la propietat de 
l’empresa A, de fet varen oculatr aquest interès 

  

Eines de 
gestió 

• Abstenció  El Sr. X no es va abstenir davant del conflicte real. Tampoc el seu 
superior jeràrquic no li va ordenar la inhibició 

  

Eines per 
garantir 
eficàcia 

• Control intern  Els òrgans de control intern no van actuar sobre el cas  
• Sanció  El cas va quedar sense sanció perquè les infraccions no es varen 

detectar fins després de la seva prescripció 
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Cas 2. Conflicte d’interès del Sr Y 

 Descripció del cas 
• El Sr Y és conseller delegat de l’empresa privada C en la que ostenta amplíssims poders, tal 

com consta inscrit en el Registre mercantil 
• El Sr Y és nomenat per un càrrec públic 
• Dies després de prendre possessió, el Sr Y solicita a l’empresa C ser cessat en els càrrecs 

mercantils 
• El Sr Y no s’absté d’intervenir com a càrrec públic en un contracte amb l’empresa C 
• El Consell d’Administració de l’empresa C acorda la dimisió i la revocació de  
• El Sr Y no s’absté d’intervenir com a càrrec públic en un contracte amb l’empresa C 
• El s’inscriu en el Registre Mercantil la dimisió i la revocació de poders del Sr Y 

 Esquema del cas 

 

 Febleses sistèmiques en el cas 
 

Eines de 
detecció 

• Interessos  pre càrrec  No es va detectar el conflicte potencial del Sr. Y perquè 
no està prevista una revisió dels interessos amb anterioritat a la pressa de 
possessió 

• Declaracions  El Sr. Y no va declarar la seva relació mercantil amb l’empresa C 
en la declaració de pressa de possessió ni va presentar cap declaració de 
modificació de fets  

  

Eines de 
gestió 

• Abstenció  El Sr. Y no es va abstenir davant del conflicte real. Tampoc el seu 
superior jeràrquic no li va ordenar la inhibició 

  

Eines per 
garantir 
eficàcia 

• Control intern  Els òrgans de control intern no van verificar la completesa de 
les dades declarades en la presa depossessió. Tampoc no van actuar sobre el cas, 
malgrat que en el seu moment hi van haver alertes que justificaven l’actuació  

• Sanció  El cas va quedar sense sanció perquè les infraccions no es varen 
detectar fins després de la seva prescripció 

4 



 

Cas 3. Conflicte d’interès del Sr Z 

 Descripció del cas 
• Just després del seu cessament com a càrrec públic, el Sr. Z constitueix una empresa 

privada per desenvolupar la seva activitat professional  
• Poc després, però dins del termini, el Sr. Z presenta la seva declaració d’interessos en motiu 

del cessament sense informar sobre la empresa constituïda 
• L’empresa del Sr. Z presta serveis a l’empresa D  
• Aquests serveis estan relacionats amb els expedients en els que va intervenir directament el 

Sr. Z en l’exercici del seu càrrec públic, i han estat prestatats dins el període de 
“refredament” de dos anys després del cessament  

 Esquema del cas 
 

 

 Febleses sistèmiques en el cas 
 

Eines de 
detecció 

• Declaracions  El Sr. Z no va declarar la seva empresa malgrat estar constituïda 
en el moment de presentació de la declaració per cessament 

  

Eines per 
garantir 
eficàcia 

• Control intern  Els òrgans de control intern no van verificar la completesa de 
les dades declarades en motiu del cessament 

• Control intern  Tampoc no van actuar sobre el cas, malgrat que en el seu 
moment hi van haver alertes que justificaven l’actuació 

• Sanció  El cas va quedar sense sanció perquè les infraccions no es varen 
detectar fins després de la seva prescripció 
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Taula. Dispersió i fragmentació de la regulació de conflictes d’interès 

Normes amb rang de llei  
 
 Aplicació total  
 Aplicació parcial (s’assenyalen els articles de la norma) 

Generalitat Local Universitats 

President i 
membres 

del Govern 

Alts càrrecs 
i assimilats 

Personal al 
servei 

Càrrecs 
electes 

Personal 
directiu 

local 

Habilitats 
estatals 

(lliure 
designació) 

Personal al 
servei 

Membres 
del consell 

social 

Personal 
al servei 

Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat          

Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern  (+ apartats 1 i 2 del art. 11 de la Llei 3/1982, de 23 
de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat) 

 
Arts 9 i 22 

Incompatibilitats 
        

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de 
l'Empresa Pública Catalana 

  
Art. 18.2 

Incompatibilitat 

 
Art. 18.2 

Incompatibilitat 
      

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general    
 

Arts. 6, 177 i 178 
Inegibilitats 

Incompatibilitats 

     

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local     
Art. 75.7 

Declaracions 

 
Art. 75.7 

Declaracions 

 
Art. 75.7 

Declaracions 
   

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya     

Art. 163 
Registre d’interessos      

Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt 
càrrec de l’Administració General de l’Estat     

Arts. 15 
Activitats post càrrec 

 
Arts. 15 

Activitats post càrrec 
    

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern 

 
Arts. 25 a 27 
Bon govern 

 
Arts. 25 a 27 
Bon govern   

Arts. 25 a 27 
Bon govern  

Arts. 25 a 27 
Bon govern     

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern 

 
Arts. 54 a 57 
Bon govern 

 
Arts. 54 a 57 
Bon govern   

Arts. 54 a 57 
Bon govern 

 
Arts. 54 a 57 
Bon govern     

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat     

Art. 3 
Incompatibilitats 

     

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques 

 
Art. 5 

Incompatibilitats 
   

Art. 5 
Incompatibilitats 

     

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic    
Arts. 52 a 54 

Codi conducta 
  

Arts. 52 a 54 
Codi conducta 

 
Arts. 52 a 54 

Codi conducta 

 
Arts. 52 a 54 

Codi conducta 

 
Arts. 52 a 54 

Codi conducta 

 
Arts. 52 a 54 

Codi conducta 

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya   
 

     
Arts. 86 

Incompatibilitats 
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