
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/164/2021, de 26 d'octubre, d'adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya per part del
Govern de la Generalitat i l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 306/XI, sobre l'orientació política general del Govern, insta
el Govern de la Generalitat a elaborar el codi ètic del servei públic de Catalunya.

Mitjançant l'Ordre GAH/297/2016, de 27 d'octubre, es crea el Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei
públic de Catalunya, amb la missió d'elaborar una proposta de codi ètic. La composició del Comitè respon a la
voluntat d'establir un marc ètic del servei públic de Catalunya vàlid per a totes les administracions públiques i
organitzacions que presten serveis públics, que pugui servir de guia i orientació en l'actuació de totes les
persones que hi treballen en qualitat de servidores i servidors públics, amb independència de quin sigui el seu
vincle jurídic.

L'Acord del Govern de 13 de juliol de 2021 pel qual s'inicia l'elaboració del Pla de Govern per a la XIV
legislatura preveu que un dels 5 eixos estructuradors dels objectius estratègics de l'acció del Govern sigui el
següent: 1. Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món. Aprofundir en l'exercici de la
democràcia i del bon govern, impulsant l'apoderament i la participació de la ciutadania en la presa de decisions
a través d'una administració eficient, oberta i digital que vetlli per la justícia i la seguretat per a tothom.

L'objectiu estratègic d'instituir el bon govern entronca amb altres planificacions prèvies i s'emmarca en la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el preàmbul de
la qual s'esmenta la concepció de bon govern: Una societat democràtica i la necessitat que els interessos
públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que el capteniment dels servidors
públics, especialment els alts càrrecs, s'ajusti a uns paràmetres que garanteixin el compliment d'aquests
principis. En aquest sentit, la Llei estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals
han d'ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

Hi ha dues altres iniciatives governamentals que impulsen el Codi ètic del servei públic. D'una banda, l'Acord
GOV/132/2019, de 25 de setembre, aprova el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a
Catalunya. Un dels compromisos que s'assumeixen en l'Objectiu de desenvolupament sostenible 16.5
“Corrupció i suborn” és “Explicitar els valors i principis del servei públic, difondre'ls i impulsar-ne la seva
aplicació en l'actuació pública”, i el Codi ètic del servei públic és l'instrument que permet donar compliment a
aquest compromís. D'altra banda, l'Acord del Govern de 15 de gener de 2020 aprova l'Estratègia de lluita
contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu
sector públic, que inclou vint-i-cinc actuacions a implementar en dos anys. Una d'aquestes actuacions
consisteix a “Professionalitzar i estructurar la gestió de l'ètica i desenvolupar els instruments de gestió ètica
que conformen un marc d'integritat”. Dins d'aquesta actuació s'inclou l'impuls d'un “codi ètic del servei públic
d'aplicació a totes les administracions públiques i organitzacions que presten serveis públics”.

El Codi ètic del servei públic de Catalunya és una aspiració de la societat catalana reclamada insistentment des
de la dècada dels anys 90 del segle XX. De fet, la Generalitat de Catalunya s'ha anat dotant de diversos
elements que de manera sinèrgica han anat substanciant un sistema d'integritat pública. Aquest sistema té per
finalitat l'assegurament d'uns estàndards morals i d'excel·lència i la reputació positiva de les institucions. La
finalitat última és impulsar el bon govern, la millora de la qualitat democràtica i la recuperació de la confiança
de la ciutadania en les institucions públiques, i més enllà, la credibilitat del sistema politicoinstitucional.

Els codis ètics expliciten els valors que col·lectivament mereixen ser promoguts i defensats, i que han
d'inspirar les persones concernides. El Codi ètic del servei públic de Catalunya aspira a ser un referent present,
viu i aplicable per orientar l'actuació de les servidores i els servidors públics des de la clau dels valors,
reforçant d'aquesta manera la integritat de la seva actuació. També constitueix un patrimoni col·lectiu de la
ciutadania perquè, en el marc del dret a uns serveis públics de qualitat, pugui exigir, amb plenitud, el conjunt
d'activitats i prestacions que tenen per finalitat preveure, atendre i satisfer de manera regular i constant les
necessitats individuals i col·lectives considerades d'interès general i de responsabilitat de les administracions
públiques de Catalunya, sense perjudici de qui les faci efectives.

Mitjançant aquest Acord del Govern, el Govern de la Generalitat recepciona el Codi ètic del servei públic de
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Catalunya elaborat pel Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya, l'adopta per a si
mateixa, i en promou l'adopció per part de les altres administracions públiques de Catalunya.

L'àmbit subjectiu de l'Acord del Govern abasta l'àmbit institucional de la Generalitat i totes les persones amb
responsabilitats polítiques, directives i professionals que s'hi vinculen. El Codi també és d'aplicació a aquelles
entitats i organitzacions privades que presten serveis públics mitjançant les diverses fórmules de col·laboració
existents, que hauran de preveure l'adhesió al Codi en la realització d'aquests serveis, en especial en allò que
afecta la ciutadania.

El Codi ètic del servei públic de Catalunya està concebut com un codi marc. Ara mateix, diverses institucions,
entitats i àmbits professionals disposen de codis ètics o codis de conducta. Atès que el contingut del Codi ètic
del servei públic de Catalunya aspira a ser el més general i transversal possible a totes les modalitats de
serveis públics, és raonable assegurar la coherència dels diversos instruments d'integritat.

Queda pendent la identificació i el desplegament dels diversos elements que, a banda de la difusió i la
formació, han de coadjuvar al desplegament i l'aplicació plena del Codi ètic en l'àmbit del Govern i
l'Administració de la Generalitat. Per això, s'encarrega al Departament de la Presidència la concreció, en un
termini de 6 mesos, d'un pla d'acció que inclogui les actuacions i procediments que l'han de fer plenament
present, viu i aplicable. S'hi inclou la previsió que aquest pla d'acció s'elabori de manera participativa.

La rellevància del Codi ètic del servei públic de Catalunya comporta la seva consideració com a contingut de
coneixement obligatori per a les servidores i servidors públics de l'Administració de la Generalitat i de les
entitats del seu sector. Per això, l'Acord del Govern encarrega que, des del mateix moment de l'adopció, es
despleguin, per part de les institucions formatives de la Generalitat sota la coordinació de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, accions de difusió i de formació. Més, tenint en compte que l'actuació 22
de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat, preveu “crear un contingut formatiu
bàsic en integritat i ètica, i obligatori per a tots els servidors i servidores públics, alts càrrecs i personal
directiu”. També es preveu que la Direcció General de Funció Pública inclogui aquest contingut en els temaris
de selecció.

L'Acord del Govern preveu que el Govern lliuri al Parlament el Codi ètic del servei públic de Catalunya per
donar compliment al seu mandat i perquè la resta d'administracions públiques de Catalunya i les universitats
puguin fer-se seu el Codi ètic a través dels seus propis procediments d'aprovació, adopció o adhesió.

Finalment, escau dissoldre el Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya adscrit al
Departament de la Presidència. Aquest Comitè ha estat integrat per persones expertes en l'àmbit de l'ètica i la
integritat públiques i per representants de les diverses administracions públiques de Catalunya, universitats i
entitats, i per agents socials. El Comitè ha elaborat una proposta de Codi ètic fruit de la col·legialitat, el
consens i d'un procés participatiu obert a la ciutadania. Tot plegat li atorga la màxima representativitat i la
màxima legitimitat pròpies d'aquest tipus de documents.

El Govern vol agrair al president del Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya,
Àngel Castiñeira Fernández, i a totes les persones que n'han format part la dedicació desinteressada i els
serveis prestats. El Govern també fa extensiu l'agraïment a tota la resta de persones i institucions que han
contribuït a l'elaboració del Codi ètic.

A proposta de la consellera de la Presidència i de la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, el Govern

Acorda:

1. Adoptar el Codi ètic del servei públic de Catalunya elaborat pel Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del
servei públic de Catalunya, que s'incorpora com a annex, per tal que sigui aplicable als membres del Govern de
la Generalitat, alts càrrecs, personal directiu i persones treballadores de l'Administració de la Generalitat i de
les entitats del seu sector públic, i que constitueixi el marc de referència bàsic per als codis ètics i de conducta
existents i els que puguin desenvolupar-se en l'àmbit institucional de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic.

2. Promoure l'adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya per part de les entitats i organitzacions
privades que presten serveis públics a Catalunya mitjançant la seva adhesió.
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3. Encarregar al Departament de la Presidència l'elaboració d'un pla d'acció per al desplegament del Codi en el
termini de sis mesos, que s'ha d'elaborar de manera participativa i en col·laboració amb els agents i actors
socials que han format part del Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya.

4. Establir que el Codi ètic del servei públic de Catalunya sigui un contingut de coneixement obligatori per a les
servidores i els servidors públics de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i
encarregar a les institucions formatives de la Generalitat, sota la coordinació de l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya, la inclusió del Codi en els programes de formació, acollida i difusió, i a la Direcció General de
Funció Pública la inclusió del Codi en els temaris de selecció.

5. Rebre el Codi ètic del servei públic de Catalunya elaborat pel Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del
servei públic de Catalunya i lliurar-lo al Parlament de Catalunya, en resposta al seu mandat, perquè les altres
administracions públiques, les universitats públiques i altres institucions i entitats concernides el puguin
adoptar.

6. Encarregar a la consellera de la Presidència l'adopció de les mesures necessàries per a la dissolució del
Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya creat mitjançant l'Ordre GAH/297/2016,
de 27 d'octubre.

7. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l'annex, que es
pot consultar al web https://administraciopublica.gencat.cat/codietic.

8. Aquest Acord produeix efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 26 d'octubre de 2021

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(21.300.004)
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ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACÒRDI GOV/164/2021, de 26 d'octobre, d’adopcion deth Còdi etic deth servici public de Catalonha per part
deth Govèrn dera Generalitat e dera Administracion dera Generalitat e es entitats deth sòn sector public.

Eth Parlament de Catalonha, mejançant era Resolucion 306/XI, sus era orientacion politica generau deth
Govèrn, demane ath Govèrn dera Generalitat d'elaborar eth còdi etic deth servici public de Catalonha.

Mejançant era Orde GAH/297/2016, de 27 d'octobre, se cree eth Comitat entara elaboracion deth Còdi etic
deth servici public de Catalonha, damb era mission d'elaborar ua prepausa de còdi etic. Era composicion deth
Comitat respon ara volontat d'establir un encastre etic deth servici public de Catalonha valid entà totes es
administracions publiques e organizacions que presten servicis publics, que pogue servir de guida e orientacion
ena accion de totes es persones que i trabalhen en qualitat de servidores e servidors publics, damb
independéncia de quin sigue eth sòn ligam juridic.

Er Acòrd deth Govèrn de 13 de junhsèga de 2021 peth quau s'inície era elaboracion deth Plan de Govèrn entara
XIV legislatura preve qu'un des 5 èishi estructuradors des objectius estrategics dera accion deth Govèrn sigue
çò que seguís: «1. Per un país just, damb bon govèrn e referent democratic en mon. Apregondir en exercici
dera democràcia e deth bon govèrn, en tot possar er apoderament e era participacion dera ciutadania ena
presa de decisions a traués d'ua administracion eficienta, dubèrta e digitau que velhe pera justícia e era
seguretat entà toti.»

Er objectiu estrategic d'instituir eth bon govèrn ligue damb d'autes planificacions prealables e s'encastre ena Lei
19/2014, deth 29 de deseme, de transparéncia, accès ara informacion publica e bon govèrn, qu'en preambul
nomente eth concèpte de bon govèrn: «Ua societat democratica e eth besonh de qu'es interèssi publics siguen
servits damb objectivitat, neutralitat e imparcialitat obliguen a qu'eth comportament des servidors publics, mès
que mès es nauti cargues, s'ajuste a uns paramètres que garantisquen eth compliment d'aguesti principis. En
aguest sens, era Lei establís es principis de bon govèrn que cau hèr possible, qu'an d'èsser desvolopadi
mejançant còdis etics e de bon comportament.»

I a dues autes iniciatives governamentaus que possen eth Còdi etic deth servici public. D'un costat, er Acòrd
GOV/132/2019, de 25 de seteme, apròve eth Plan nacionau entara aplicacion dera Agenda 2030 en Catalonha.
Un des compromesi que s'assumissen en Objectiu de desvolopament sostenible 16.5 «Corrupcion e suborn» ei
«Explicitar es valors e principis deth servici public, difoner-les e possar-ne era aplicacion ena accion publica», e
eth Còdi etic deth servici public ei er estrument que permet de dar compliment ad aguest compromés. De un
aute costat, er Acòrd deth Govèrn de 15 de gèr de 2020 apròve era Estrategia de luta contra era corrupcion e
d'enfortiment dera integritat dera Administracion dera Generalitat e des entitats deth sòn sector public,
qu'includís vint-e-cinc accions a aplicar en dus ans. Ua d'aguestes accions consistís en «Professionalizar e
estructurar era gestion dera etica e desvolopar es estruments de gestion etica que conformen un encastre
d'integritat». Laguens d'aguesta accion s'includís era promocion d'un «còdi etic deth servici public d'aplicacion a
totes es administracions publiques e organizacions que presten servicis públics».

Eth Còdi etic deth servici public de Catalonha ei ua aspiracion dera societat catalana reclamada insistentaments
a compdar deth decènni des ans 90 deth sègle xx. De hèt, era Generalitat de Catalonha s'a anat dotant de
diuèrsi elements que de manèra sinergica an anat substanciant un sistèma d'integritat publica. Era tòca
d'aguest sistèma ei d'assegurar uns estandards moraus e d'excelléncia e era reputacion positiva des
institucions. Era tòca darrèra ei de possar eth bon govèrn, era melhora dera qualitat democratica e era
recuperacion dera hidança dera ciutadania enes institucions publiques e, ath delà, dera credibilitat deth sistèma
politicoinstitucional.

Es còdis etics expliciten es valors que collectivament meriten èster promoigudi e defenudi, e qu'an d'inspirar as
persones tanhudes. Eth Còdi etic deth servici public de Catalonha aspire a èster un referent present, viu e
aplicable entà orientar era accion des servidores e es servidors publics ena clau des valors, en tot refortir-ne
d'aguesta manèra era integritat d'accion. Tanben constituís un auviatge collectiu dera ciutadania entà que, en
encastre deth dret a uns servicis publics de qualitat, pogue exigir, damb plenitud, eth conjunt d'activitats e
prestacions qu'an per tòca preveir, atier e satisfèr de manèra regulara e constanta es besonhs individuaus e
collectius consideradi d'interès generau e de responsabilitat des administracions publiques de Catalonha, sense
perjudici de qui les hèsque efectives.
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Mejançant aguest Acòrd deth Govèrn, eth Govèrn dera Generalitat recepcione eth Còdi etic deth servici public
de Catalonha elaborat peth Comitat entara elaboracion deth Còdi etic deth servici public de Catalonha, l'adòpte
entada era madeisha, e ne promò era adopcion per part des autes administracions publiques de Catalonha.

Er encastre subjectiu der Acòrd deth Govèrn artenh ar encastre institucionau dera Generalitat e totes es
persones damb responsabilitats politiques, directives e professionaus que se i restaquen. Eth Còdi tanben ei
d'aplicacion as entitats e organizacions privades que presten servicis publics mejançant es diuèrses formules de
collaboracion existenta, qu'auràn de preveir era adesion ath Còdi ena realizacion d'aqueri servicis,
especiaument en çò que tanh ara ciutadania.

Eth Còdi etic deth servici public de Catalonha ei concebut coma un còdi marc. Ara madeish, diuèrses
institucions, entitats e airaus professionaus dispausen de còdis etics o còdis de conducta. Vist qu'eth contengut
deth Còdi etic deth servici public de Catalonha aspire a èster tan generau e transversau coma sigue possible a
totes es modalitats de servicis publics, ei rasonable assegurar era coeréncia des diuèrsi estruments d'integritat.

Demore pendenta era identificacion e eth desplegament des diuèrsi elements que, a despart dera difusion e era
formacion, an d'ajudar ath desplegament e ara aplicacion plea deth Còdi etic en encastre deth Govèrn e era
Administracion dera Generalitat. Per aquerò s'encargue ath Departament dera Presidéncia era concrecion, en
un tèrme de 6 mesi, d'un plan d'accion qu'includisque es accions e procediments que l'an de hèr pleaments
present, viu e aplicable. Se i includís era prevision de qu'aguest plan d'accion s'elabòre de manèra
participativa.

Era importància deth Còdi etic deth servici public de Catalonha ne compòrte era consideracion coma contengut
de coneishença obligatòria entàs servidores e servidors publics dera Administracion dera Generalitat e des
entitats deth sòn sector. Per aquerò er Acòrd deth Govèrn encargue que, deth madeish moment dera adopcion,
se despleguen, per part des institucions formatives dera Generalitat jos era coordinacion dera Escòla
d'Administracion Publica de Catalonha, accions de difusion e de formacion. Encara mès en tot auer en compde
qu'era accion 22 dera Estrategia de luta contra era corrupcion e de refortiment dera integritat preve «crear un
contengut formatiu basic en integritat e etica, e obligatòri entà toti es servidors e servidores publics, nauti
cargues e personau directiu». Tanben se prevedec qu'era Direccion Generau de Foncion Publica includisque
aguest contengut enes temaris de seleccion.

Er Acòrd deth Govèrn preve qu'eth Govèrn liure ath Parlament eth Còdi etic deth servici public de Catalonha
entà dar compliment ath sòn mandat e entà qu'era rèsta d'administracions publiques de Catalonha e es
universitats se poguen hèr sòn eth Còdi etic a traués des sòns pròpris procediments d'aprovacion, adopcion o
adesion.

Fin finau, ei pertinent de dissòlver eth Comitat entara elaboracion deth Còdi etic deth servici public de
Catalonha adscrit ath Departament dera Presidéncia. Aguest Comitat a estat integrat per persones expèrtes en
airau dera etica e dera integritat publica e per representants des diuèrses administracions publiques de
Catalonha, universitats e entitats, e per agents sociaus. Eth Comitat a elaborat ua prepausa de Còdi etic frut
dera collegialitat, deth consens e d'un procès participatiu dubèrt ara ciutadania. Tot compdat li autrege era
maxima representativitat e era maxima legitimitat pròpries d'aguest tipe de documents.

Eth Govèrn vò arregraïr ath president deth Comitat entara elaboracion deth Còdi etic deth servici public de
Catalonha, Angel Castiñeira Fernández, e a totes es persones que n'an hèt part, era dedicacion desinteressada
e es servicis prestadi. Eth Govèrn tanben hè extensiu er arregraïment a tota era rèsta de persones e
institucions qu'an contribuït ara elaboracion deth Còdi etic.

A prepausa dera conselhèra dera Presidéncia e dera conselhèra d'Accion Exteriora e Govèrn Dubèrt, eth Govèrn

Acòrde:

1. Adoptar eth Còdi etic deth servici public de Catalonha elaborat peth Comitat entara elaboracion deth Còdi
etic deth servici public de Catalonha, que s'incorpòre coma annèxe, entà que sigue aplicable as membres deth
Govèrn dera Generalitat, nauti cargues, personau directiu e persones trabalhadores dera Administracion dera
Generalitat e des entitats deth sòn sector public, e que constituïsque eth marc de referéncia basica entàs còdis
etics e de conducta existents e es que se poguen desvolopar en encastre institucionau dera Generalitat de
Catalonha e deth sòn sector public.

2. Promòir era adopcion deth Còdi etic deth servici public de Catalonha per part des entitats e organizacions
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privades que presten servicis publics en Catalonha mejançant era sua adesion.

3. Encargar ath Departament dera Presidéncia era elaboracion d'un plan d'accion entath desplegament deth
Còdi en tèrme de sies mesi, que s'a d'elaborar de manèra participativa e en collaboracion damb es agents e
actors sociaus qu'an hèt part deth Comitat entara elaboracion deth Còdi etic deth servici public de Catalonha.

4. Establir qu'eth Còdi etic deth servici public de Catalonha sigue un contengut de coneishença obligatòria entàs
servidores e es servidors publics dera Administracion dera Generalitat e des entitats deth sòn sector public e
encargar as institucions formatives dera Generalitat, jos era coordinacion dera Escòla d'Administracion Publica
de Catalonha, er includiment deth Còdi enes programes de formacion, acuelhuda e difusion, e ara Direccion
Generau de Foncion Publica er includiment deth Còdi enes temaris de seleccion.

5. Recéber eth Còdi etic deth servici public de Catalonha elaborat peth Comitat entara elaboracion deth Còdi
etic deth servici public de Catalonha e liurar-lo ath Parlament de Catalonha, en responsa ath sòn mandat, entà
qu'es autes administracions publiques, es universitats publiques e d'autes institucions e entitats tanhudes lo
poguen adoptar.

6. Encargar ara conselhèra dera Presidéncia era adopcion des mesures de besonh entara dissolucion deth
Comitat entara elaboracion deth Còdi etic deth servici public de Catalonha creat mejançant era Orde
GAH/297/2016, de 27 d'octobre.

7. Disposar era publicacion d'aguest Acòrd en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, trèt der annèxe, que
se pòt consultar en web https://administraciopublica.gencat.cat/codietic.

8. Aguest Acòrd produsís efèctes eth madeish dia dera sua publicacion en Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 26 d'octobre deth 2021

Xavier Bernadí Gil

Secretari deth Govèrn

(21.300.004)
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