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Informe resum  

Seguiment de les aportacions 24/2019 

Reflexions en relació amb el document de treball 

del Codi ètic del servei públic de Catalunya  

 

 

  

1. APORTACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

El dia 18.07.2019 la secretària d’Administració i Funció Pública del 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la 

Generalitat de Catalunya i el president del Comitè per a l’elaboració del 

Codi ètic del Servei Públic de Catalunya (en endavant el Comitè) van 

convidar l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant l’Oficina) a aportar 

consideracions en relació amb el contingut d’un primer esborrany de Codi 

ètic del servei públic de Catalunya (en endavant el Codi).  

 

Atenent aquesta petició, el dia 24.10.2019 l’Oficina va trametre al Comitè 

un document que recollia, de manera succinta, diverses reflexions sobre el 

document de treball esmentat, que volia servir de punt de partida per al 

debat entorn a aquelles qüestions que, des del punt de vista de l’Oficina, 

cal tenir presents en l’elaboració de codis ètics. 

 

Amb posterioritat, el Comitè de referencia va fer arribar a l’Oficina la 

darrera versió del document, que integrava les aportacions de les diferents 

entitats a qui s’havia sol·licitat opinió.  

 

Finalment, el dia 26.10.2021, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 

acordar adoptar el Codi (Acord GOV/164/2021), de la qual cosa va donar 

Legislació i Assumptes Jurídics 
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publicitat a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 

8532, de 28.10.2021.  

 

Pel que fa a les reflexions de l’Oficina, destacarem que, en l’escrit de 

referència, formulàvem 14 aportacions, 12 de les quals han estat acollides. 

  

De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam fer 

aportacions van ser les següents: 

— En relació amb la implementació del Codi i els mecanismes que l’han 

d’acompanyar recomanàvem: 

 Preveure sessions formatives en matèria d’integritat, i més 

concretament sobre els principis del Codi i la identificació i 

resolució dels dilemes ètics que puguin sorgir en el 

desenvolupament de les tasques que duen a terme les persones 

destinatàries del Codi, en diversos moments de la seva vida 

professional. 

 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. 

 Preveure mecanismes de revisió, avaluació i actualització del 

contingut del Codi.  

 Preveure la creació de canals de comunicació que permetin a les 

persones destinatàries del Codi plantejar els dilemes ètics que 

afloren en l’exercici de les funcions públiques. 

 Reforçar i posar en valor el deure dels servidors públics d’alertar 

sobre possibles infraccions de la normativa o males pràctiques 

produïdes en el marc del servei públic.  

— En relació amb l’àmbit subjectiu d’aplicació del Codi recomanàvem 

definir-lo de manera explícita.  

— En relació amb els conflictes d’interès recomanàvem no circumscriure’ls 

a l’àmbit dels grups d’interès, ja que aquests poden derivar de 

qualsevol situació en què l’interès particular d’una persona podria 

interferir en l’exercici adient del seu discerniment professional.  

— En relació amb algunes qüestions de detall recomanàvem:  

 Revisar l’adequació de l’expressió “legitimitat, d’acord amb els 

principis democràtics” per fer referència a la tasca de les persones 

que presten serveis a l’administració pública.  
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 Revisar l’adequació de l’expressió “confidencials” en relació amb 

les dades de caràcter personal, ja que podria esdevenir confusa en 

el context de la normativa sobre protecció de dades de caràcter 

personal.  

 Que els conceptes “bona fe”, “neutralitat” i “consciència de la 

transversalitat de les polítiques públiques” es tractessin de 

manera separada, atès que es tracta d’obligacions de diferent 

abast.  

 Reubicar el punt dedicat a les manifestacions públiques dels 

servidors públics, atès que semblava que tenia un contingut més 

propi de les relacions amb els mitjans de comunicació que no pas 

de les intraorganitzatives i interorganitzatives.  

 Revisar l’ús del concepte “responsables polítics”, atès que podria 

esdevenir una expressió poc clara. 

 Revisar la redacció del punt referit al manteniment del secret o la 

reserva de la informació, atès que podria semblar poc clara. 

 Ampliar l’obligació de vetllar per la veracitat de la informació, de 

manera que incorpori la que pugui ser sensible i la que no tingui 

aquesta consideració.  

2. INDICADORS 

A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 

de les quals vam fer aportacions, posant-les en relació amb el text aprovat 

definitivament: 

Al·legacions    Previsions Afectades 

Formació i sensibilització  Punt 2 – Aspiracions del Codi 

Difusió externa  Punt 3 – Aspiracions del Codi 

Actualització i avaluació  Punt 4 – Aspiracions del Codi 

Bústia de consultes o dilemes ètics  Punt 2 – Aspiracions del Codi 

Deure d’alertar  Apartat 2.3.d. 

Àmbit subjectiu  Punt 1 – Aspiracions del Codi 

Conflicte d’interès  Apartat 3.4.a.a. 

Detall: legitimitat  Apartat suprimit (2.3.f.) 

Detall: dades confidencials  Apartat 3.1.a.e. 

Detall: distinció conceptes  Apartats 3.2.a.c. i 3.2.a.d. 

Detall: manifestacions públiques  Apartat 3.2.a.g.  

Detall: responsables polítics  Apartats 3.3.b.a. i 3.3.b.b. 

Detall: reserva d’informació   Apartat 3.5.b.c. 

Detall: veracitat informació  Apartat 3.6.  
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3. GRAU D’ACOLLIDA  

A partir del text definitivament aprovat es pot concloure que les 

aportacions han tingut el següent grau d’acollida: 

 

Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 

 
 

 

 

Al·legacions  S’han acceptat? 

Formació i sensibilització  Sí 

Difusió externa  Sí 

Actualització i avaluació  Sí 

Bústia de consultes o dilemes ètics  Sí 

Deure d’alertar  Sí 

Àmbit subjectiu  Sí 

Conflicte d’interès  No 

Detall: legitimitat  Sí 

Detall: dades confidencials  Sí 

Detall: distinció conceptes  Sí 

Detall: manifestacions públiques  No 

Detall: responsables polítics  Sí 

Detall: reserva d’informació   Sí 

Detall: veracitat informació  Sí 

 


