
 

 

 
 
AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA AL PROJECTE DE 
DECRET DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL 
COMITÉ D’ÈTICA DE LA POLICIA DE CATALUNYA 
 
 
 
Sobre la reorientació del paper del Comitè d’Ètica 
 
Segons es desprèn de l’article 1.1 del Projecte, el Comitè és l’òrgan 
consultiu de les institucions pròpies de Catalunya en matèria deontològica 
policial. 
Té per missió «coadjuvar a la millora de la qualitat del servei policial i ser 
espai de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat pública». 
 
Per contrast, l’encara vigent Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es 
crea el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, proclama en el seu article 
1.1 que es tracta d’un òrgan consultiu de les institucions pròpies de 
Catalunya en matèria de conducta ètica dels cossos de policia, quina 
finalitat és «promoure les bones pràctiques i coadjuvar a la prevenció de les 
actituds i activitats contràries a l’ètica i al tracte correcte a les persones en 
l’àmbit policial». 
 
La manera de definir les funcions de l’òrgan en el precepte vigent i en el 
projectat difereix sensiblement, però no resulta suficient per sí mateix per 
conèixer els motius que veritablement inspiren el canvi. 
 
Per això cal acudir tant a l’exposició de motius del Projecte com a la 
Memòria que figura entre la documentació incorporada a l’expedient. 
 
Segons l’exposició de motius, es pretén redefinir les funcions del Comitè i la 
seva composició per tal de potenciar la naturalesa eminentment 
assessora de l’òrgan, que es vol que esdevingui una eina de recerca en 
matèria de deontologia policial i que porti a terme una reflexió ètica sobre 
els problemes que afecten la pràctica policial i el servei que es presta en 
aquest àmbit. 
 
Amb aquesta reorientació, el Comitè perd alguna de les funcions més 
característiques fins ara encomanades. D’una banda, ja no tindrà per missió 
elaborar una proposta de codi d’ètica i el seu ulterior seguiment mitjançant 
un informe anual. I per l’altra, perd l’important paper de control que 
derivava, tant de la possibilitat de sol�licitar informació sobre la totalitat de 
les queixes i denúncies rebudes per les autoritats i òrgans competents en la 
matèria (article 3.1 del Decret 230/2007), com de la d’instar 
responsabilitats (article 2.1 d).  



 

 

 
No correspon a aquesta Oficina pronunciar-se sobre el canvi d’orientació 
funcional, doncs pot entendre’s que es tracta d’una qüestió d’oportunitat  
lligada a la legítima potestat d’autoorganització que té l’Administració. 
 
Sí, en canvi, considerem necessari fer una reflexió sobre les conseqüències 
que se’n poden derivar.  
 
Constatem que la configuració projectada suposa, en la pràctica, deixar 
sense satisfer dues exigències: 
 

• La Recomanació REC(2001)10 del Comitè de Ministres del 
Consell d’Europa als Estats Membres,  que en el seu punt 63 
recull la indicació d’elaboració de codis deontològics i la seva 
supervisió per òrgans adequats. 

 
• El tractament de les queixes i peticions adreçades per la 

ciutadania, en els termes previstos als articles 34 i 35 de la Llei 
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya. 

 
Si bé és cert, com s’afirma en la memòria que acompanya el Projecte, que 
haver deixat sense efecte el Codi d’ètica de la policia de Catalunya aprovat 
per Resolució IRP/3648/2010, de 12 de novembre, no significa que 
desaparegui tot referent normatiu deontològic policial —doncs romanen 
vigents els principis, deures i obligacions consagrats en l’ordenament jurídic 
sectorial i, molt en particular, els contemplats en l’article 5 de la LO 2/1986, 
de 13 de març, de forces i cossos de seguretat—, no ho és menys que la 
mena d’instrument que encarna el codi ètic obeeix a una altra lògica 
diferent a la pròpia de l’establiment de deures jurídics. 
 
En el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 275/10, de 29 de juliol, 
emès amb ocasió del Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’Ètica de 
la Policia de Catalunya, i al que la Memòria del present Projecte hi fa 
referència, ja es reconeixia que la virtualitat jurídica (no normativa) del 
codi, entès com a compilació de principis, valors i pràctiques, era servir com 
a element de control de la discrecionalitat inherent a tota actuació policial i, 
en conseqüència, com a indicador de bona o mala praxis. 
 
A això hi podem afegir que el codi aporta als servidors policials guies de 
comportament o de conducta en supòsits de conflicte ètic quina utilitat 
pràctica resulta evident. 
 
 
Pel que fa les queixes i peticions, el mandat legal adreçat al Govern es 
produeix en els termes següents: 



 

 

 
 

«Article 34 
Queixes i peticions 

 
1. Els ciutadans poden dirigir a les autoritats de seguretat les queixes i les 
peticions que creguin oportunes sobre la prestació dels diversos serveis de 
seguretat i l’actuació dels agents. 

 
2. El Govern, mitjançant decret, ha de crear, en el si del departament titular 
de les competències en matèria de seguretat pública, un servei que permeti 
la recepció i la resposta de les queixes i les peticions dels ciutadans en 
matèria de seguretat pública i, si escau, el seguiment d’actuacions ulteriors, 
i que constitueixi una via permanent de comunicació amb els ciutadans en 
l’àmbit de la seguretat». 

 
 
 
Aquest relevant aspecte de les relacions amb la ciutadania derivat del 
principi de proximitat, reconegut com a tal a l’article 2 de l’esmentada Llei 
4/2003, resulta d’obligat desenvolupament per considerar adequadament 
satisfets els estàndards internacionals de control sobre la policia, 
especialment si, com resultaria de l’aprovació del present Projecte de 
decret, el Comitè d’Ètica deixa de jugar el paper de control que fins ara 
tenia atribuït.    
 
De fet, l’únic compromís que avui podem trobar en l’organització és la 
funció encomanada a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de 
Catalunya consistent en «[l]’impuls d’un servei que permeti la recepció, la 
resposta i el tractament de les queixes i peticions dels ciutadans en matèria 
de seguretat i policia» (article 51.1 d) Decret 320/2011, de 19 d’abril, de 
reestructuració del Departament d’Interior). 
 
D’altra banda, l’article 5.1 f) del Decret 415/2011, de 13 de desembre, 
d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia, entre 
les funcions que encomana a la Comissaria General de Relacions 
Institucionals, Prevenció i Mediació es troba la de «[d]ur a terme la gestió i 
el tractament de les queixes i peticions dels ciutadans, preguntes 
parlamentàries, consultes del Sínidic de Greuges o altres requeriments 
similars». 
 
I sota la dependència orgànica d’aquesta Comissaria, li correspon a l’Àrea 
de Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana la funció consistent en 
[a]tendre les queixes, suggeriments i agraïments de la ciutadania en relació 
amb les actuacions en què intervinguin els membres de la policia de la 
Generalitat-mossos d’esquadra» (article 6 g) de l’esmentat Decret). 
 



 

 

Els termes en què apareixen redactats els esmentats preceptes 
organitzatius no permeten establir amb claredat si el sistema de tractament 
de les queixes i peticions s’ubica en l’estructura administrativa del 
departament o en l’estructura de la funció policial, la qual cosa no és 
indiferent o neutra doncs sempre serà preferible que aquest aspecte de 
control es trobi el més allunyat possible del servei policial implicat. 
 
 
INDICACIÓ 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya manifesta la seva preocupació perquè el 
canvi de règim del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya no vingui 
acompanyat de garanties pel que fa a la implementació d’un codi d’ètica de 
la policia i d’un adequat tractament de les queixes i peticions adreçades per 
la ciutadania en relació al servei policial. 
 
 
 
 
Sobre les funcions de Comitè d’Ètica 
 
Entre el llistat de funcions que l’article 2.1 del Projecte encomana al Comitè, 
la lletra b) preveu «informar i, si escau, donar resposta a les qüestions que 
li adrecin la persona titular del departament amb competències en matèria 
de seguretat pública i els alcaldes com a responsables de la seguretat en els 
respectius municipis, així com dictaminar, a petició dels mateixos, sobre 
l’adequació de determinades conductes als principis ètics policials». 
 
La redacció incorpora la funció més destacada o característica de tot òrgan 
consultiu, com és la d’emetre pronunciaments sota la forma d’informes o 
dictàmens. 
 
D’una banda, es limita la legitimació per adreçar-se al Comité, doncs només 
la tenen el conseller o consellera i els alcaldes. I de l’altra, s’empra una 
fórmula oberta respecte la possibilitat de demanar pronunciaments quin 
objecte puguin ser tant situacions genèriques, com d’adequació de 
determinades conductes en concret als principis ètics policials. 
 
En opinió de l’Oficina, és precisament aquest darrer aspecte —la facultat 
de dictaminar sobre l’adequació de determinades conductes als principis 
ètics policials— el que obre la porta a possibilitar que el Comitè jugui un 
paper més important en un aspecte tant sensible per a tot cos policial com 
és el disciplinari. 
 
Es tractaria de què el present Projecte establís com a funció expressa del 
Comitè l’emissió d’informe no vinculant en determinats expedients 



 

 

disciplinaris que s’instrueixin derivats de comportaments contraris a l’ètica 
professional. 
 
Raons d’eficàcia i eficiència, però també juridiques, aconsellen acotar la 
necessitat d’informe del Comitè, doncs, certament, amb caràcter general, es 
podria sostenir que tota infracció disciplinària comporta necessàriament una 
vulneració de l’ètica o deontologia professional. 
 
D’entre les diverses accions i omissions tipificades legalment com a 
infraccions molt greus, greus o lleus, suggerim sotmetre a informe els 
expedient disciplinaris que s’instrueixin per les següents faltes: 
 

• Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos 
d’esquadra: 

 
«Article 69 
 
Són faltes greus: 
 
»a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o) [...] 
 
p) En general, l’incompliment per negligència greu dels deures i 
obligacions que es deriven de la pròpia funció. 
 
q); r); s) [...].» 
 

 
«Article 70 
 
Són faltes lleus: 
 
»a) [...] 
 
b) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les 
funcions o de les ordres rebudes. 
 
c); d); e); f); g); h) [...].» 

 
 

• Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: 
 

«Article 49 
 
Són faltes greus: 
 
»a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n) [...] 
 
o) L’incompliment per negligència greu dels deures derivats de la 
pròpia funció. 
 
p) [...].» 
 

 



 

 

«Article 50 
 
Són faltes lleus: 
 
»a) [...] 
 
b) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les 
funcions o de les ordres rebudes. 
 
c); d); e); f); g); h) [...].» 

 
 
La raó d’aquesta selecció es troba en què, amb caràcter general, en la resta 
d’infraccions el component il�lícit —injust— de la conducta apareix prou 
definit en el corresponent tipus legal, de tal manera que la seva aplicació al 
cas concret es redueix a un problema d’adequada acreditació del supòsit de 
fet. 
 
Per contrast, en les infraccions descrites més amunt trobem com a comú 
denominador que el tipus es remet en genèric a l’incompliment o defectuós 
compliment dels deures i obligacions que deriven de la funció policial. Això 
comporta que l’adequada aplicació d’aquests tipus infractors exigeix 
prèviament un rigorós anàlisi i definició de quins siguin els principis bàsics 
d’actuació de la policia, més enllà de l’estricte lletra de la llei, la qual cosa 
ens situa precisament en l’àmbit més pròxim a l’ètica o deontologia 
professional. 
 
El Projecte podria establir-ho amb caràcter preceptiu per a la policia de la 
Generalitat-mossos d’esquadra, i facultatiu per a les policies locals. 
 
En el cas de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, caldria introduir 
la corresponent adaptació en el Reglament de règim disciplinari, així com 
tenir present l’eventual delegació de les facultats sancionadores. 
 
Això permetria incorporar en el procediment decisori disciplinari, el 
coneixement qualificat de l’òrgan consultiu especialitzat en matèria d’ètica 
policial, la qual cosa contribuïria a què l’òrgan sancionador disposés d’un 
addicional i rellevant element de judici que, deixant intacta la seva potestat 
sancionadora, es veuria reforçada.     
 
 
INDICACIÓ 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya suggereix que, en la línia que inspira la 
reforma de potenciar la naturalesa assessora del Comitè, sigui valorada la 
conveniència d’atribuir-li la funció consistent en l’emissió d’informe no 
vinculant en aquells expedients disciplinaris que s’instrueixin derivats de 



 

 

comportaments contraris a l’ètica professional, en els termes més amunt 
indicats. 
 
 
 
 
La lletra d) del mateix precepte conté com a funció del Comitè: «ser 
informat o tenir coneixement dels principals procediments penals i de la 
doctrina jurisprudencial més rellevant d’aplicació al camp de la deontologia 
policial als efectes de la seva valoració i difusió». 
 
Al respecte, l’Oficina entén que així formulat, aquí no s’està defininit 
pròpiament una funció de l’òrgan sinó més aviat el contingut obligacional 
derivat de la tasca.  
 
 
INDICACIÓ 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya suggereix que la funció prevista en la lletra 
d) de l’article 2.1 del Projecte sigui expressada en els termes següents: 
«valorar i difondre el coneixement científic i la doctrina més rellevant 
emanada de la pràctica judicial d’aplicació al camp de la deontologia 
policial». 
 
 
 
 
L’apartat 3 de l’article 2 expressa: «[e]n l’exercici de les funcions atribuïdes 
al Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, els seus membres actuen 
d’acord amb els principis d’independència, objectivitat, imparcialitat, 
confiança i integritat personal». 
 
Centrem la nostra atenció en la inclusió, com a novetat respecte de la 
regulació vigent, del principi de confiança com a principi d’actuació.  
 
De la lectura de l’article 3 del Projecte es desprèn que el nomenament de 
tots els membres del Comitè correspon al conseller o consellera del 
departament amb competències en matèria de seguretat pública, amb la 
precisió que un dels vocals —el de procedència dels cossos de policia local— 
ho és a proposta de les entitats municipalistes. 
 
A això s’afegeix que, a diferència del que succeeix fins ara, segons el 
Projecte de Decret, la designació dels membres ja no caldrà que se sotmeti 
a informe previ del Consell de Seguretat de Catalunya (l’òrgan consultiu i de 
participació superior a Catalunya en matèria de seguretat) sinó que, 
simplement, aquest en serà informat amb posterioritat al nomenament. 



 

 

 
Així doncs, el marge de discrecionalitat per al nomenament és pràcticament 
absolut. 
 
Però una cosa és que els membres del Comitè siguin escollits per raons de 
confiança, i una altra molt diferent és que en l’exercici de la tasca que se’ls 
encomana hagin de sotmetre’s permanentment a aquesta confiança. De ser 
així, difícilment té cabuda el principi d’independència que també es 
proclama com a principi d’actuació. En aquest sentit resulta significativa la 
projectada supressió de l’incís final que encara avui inclou l’article 2.2 del 
Decret 230/2007 en els termes: «sense estar sotmesos a cap tipus 
d’instrucció». 
 
Precisament per la naturalesa d’òrgan assessor, i atenent a les facultats 
indicatives que li atorga la pròpia norma (article 2.1 e) del Projecte), resulta 
essencial l’absència de cap element que pugui comprometre la sinceritat 
dels seus pronunciaments. 
 
Cal tenir present que la persona titular del departament és l’autoritat de la 
Generalitat que dirigeix la política de seguretat de Catalunya, d’acord amb 
el Govern (article 4.1 Llei 4/2003) i a qui correspon el comandament i la 
direcció superior del cos de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra 
(article 16.2 Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra). 
 
Sota aquestes premises, és perfectament imaginable que el Comitè rebi 
l’encàrrec de dictaminar, d’acord amb l’article 2.1 b) del Projecte, o 
pretengui efectuar alguna recomanació sobre l’adequació de determinades 
conductes als principis ètics policials. En tal cas, què succeiria si la pràctica 
o comportament sotmesos a consideració afectessin el cos de la policia de la 
Generalitat-mossos d’esquadra i que derivessin o poguessin guardar relació 
amb instruccions emanades del més alt nivell de la cadena de 
comandament? 
 
En casos com el descrit, és d’interès general que el Comitè d’Ètica, sense 
estar condicionat per cap adhesió o principi de confiança, pugui efectuar un 
assessorament sincer, objectiu i complet. 
 
Sens dubte, en aquestes condicions resultaria afavorida la transparència del 
procés i enriquit el debat ètic que justifica la mateixa existència de l’òrgan.   
 
 
INDICACIÓ 
 



 

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya no està a favor que el principi de confiança 
figuri entre els principis d’actuació dels membres del Comitè d’Ètica de la 
Policia de Catalunya. 
 
 
 
 
Sobre la composició del Comitè d’Ètica 
 
La composició de l’òrgan col�legiat es troba regulada a l’article 3 del 
Projecte. 
 
En l’apartat anterior ja hem introduït algunes consideracions sobre la 
naturalesa del nomenament dels membres del Comité. Aquí correspon 
focalitzar l’atenció en d’altres aspectes. 
 
En primer lloc, la norma no estableix cap criteri de nomenament del 
president o de la presidenta del Comitè. En canvi, pels vocals, sí dóna claus 
com ara; el reconegut prestigi, l’antiguitat mínima de deu anys en el cos, o 
l’acreditada solvència i experiència. 
 
 
INDICACIÓ 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya suggereix que per al nomenament de la 
persona que hagi de presidir el Comitè sigui introduït en la norma algun 
criteri d’idonitat que ofereixi garanties d’encert. 
 
A tal efecte, una fórmula possible podria ser la següent: «la persona que 
ocupi la presidència ha de reunir els requisits d’aptitud i professionalitat 
necessaris per a exercir el càrrec, i tenir la condició política de català» 
 
 
 
 
Des d’una altra perpectiva, l’apartat 5 de l’article 3 estableix que «[e]ls 
membres del Comitè són nomenats per un únic període de quatre anys». 
Per contrast amb la regulació vigent —que estableix un mandat de cinc 
anys—, la duració del mandat es fa coincir amb el termini previst per als 
cicles electorals polítics. 
 
Aquesta mesura pot considerar-se coherent amb el principi de confiança 
proclamat a l’article 2.3 del Projecte i, per tant, donem aquí per reproduïda 
l’observació feta més amunt respecte la conveniència de prescindir-ne en 
ares a la independència dels membres del Comitè. 
 



 

 

 
INDICACIÓ 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya recomana que la norma estableixi que els 
membres del Comitè, durant el seu mandat, només podran ser separats per 
incompliment greu de les obligacions i els deures del càrrec, previ expedient 
contradictori. 
 
 
 
 
 
Sobre la transparència del funcionament del Comitè 
 
La desitjable transparència en l’actuació dels poders públics no és un fi en si 
mateixa, sinó una eina que ha de permetre que la ciutadania accedeixi a la 
informació pública i, d’aquesta manera, pugui participar en els afers que a 
tothom interessen. 
 
La participació així entesa, enriqueix el debat i la reflexió previs a l’adopció 
de decisions per part de qui té la competència, augmenta les possibilitats 
d’encert, i contribueix a enfortir la confiança de la ciutadania en les seves 
institucions i a un millor control sobre aquestes. En definitiva, es veu 
afavorit el principi democràtic. 
 
Com afirma el Preàmbul de la Llei 4/2003, el conjunt de principis 
explícitament establerts en què s’inspira el sistema de seguretat de 
Catalunya «constitueix un pauta apropiada d’orientació general de les 
actuacions de les diverses administracions i llurs relacions en aquest 
àmbit». Així, l’article 2 i) proclama, entre d’altres, el principi general de 
transparència i informació als ciutadans. 
 
Tanmateix, la norma projectada res no diu de la projecció externa de 
l’activitat del Comitè. 
 
La publicitat de l’actuació dels òrgans públics és una manifestació pràctica 
del principi de transparència. 
 
L’ordenament jurídic vigent a Catalunya és, cada vegada més, sensible a les 
exigències de transparència. 
 
El propi Estatut d’Autonomia, reconeix el principi de transparència al que es 
troba sotmesa l’Administració de la Generalitat (article 71.4). 
 



 

 

Al seu torn, l’article 28.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, reconeix a la 
ciutadania el dret a obtenir una informació veraç i de qualitat. 
 
I de lege ferenda, val a dir que el proppassat dia 7.4.2011 va quedar 
nomenada la ponència que ha d’elaborar el text d’una proposició de llei al 
Parlament de Catalunya sobre transparència i accés a la informació pública. 
 
En el context supranacional, tant comunitari com internacional, encara és 
més patent el compromís amb aquests principis. 
 
 
INDICACIÓ 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya suggereix potenciar el principi de publicitat 
introduïnt en la norma una doble previsió: 
D’una banda, que, sens perjudici de la normativa vigent en matèria d’accés 
a la informació, els pronunciaments del Comitè es facin públics. 
De l'altra, que la pròpia norma estableixi la publicació al DOGC del 
reglament de funcionament intern de què pugui dotar-se el Comitè en virtut 
de la potestat d’autoregulació. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 31.1.2012 
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