
MODEL CODI DE CONDUCTA
Xarxa de Governs Transparents

1

Qui és alt càrrec

Membres de la corporació

Titulars d’òrgans superiors i directius, segons la 
de�nició de la normativa en matèria de règim local.

Membres dels òrgans de govern i càrrecs directius 
dels organismes autònoms, entitats públiques 
empresarials  i societats mercantils locals amb capital 
íntegrament públic.

Per on començo?            

La Xarxa de Governs Transparents ofereix 
un model de codi de conducta, una guia 
d’aplicació i de models de registres de regals 
i invitacions [+] 

2 Necessiteu ajuda per completar els ítems del 
portal de transparència?

Com editar la relació d’obsequis al 
portal de transparència (Consorci AOC)

Com editar la relació d’invitacions dels 
alts càrrecs (Consorci AOC)

?Què és el codi 
de conducta de 
l'alt càrrec

És el document que concreta els compromisos de 
l'alt càrrec per a exercir les seves funcions en base a 
a una conducta transparent, imparcial, 
fonamentada en l'adequada gestió dels recursos 
públics i en la rendició de comptes; i en la defensa 
de l'interès general.

Quins compromisos proposa el model 
de codi de conducta?

Prendre decisions en base 
a criteris objectius

Abstenir-se de participar 
en els assumptes si hi ha 

interès personal

No acceptar invitacions a 
esdeveniments ni viatges 

no vinculats amb les 
responsabilitats del càrrec

Donar publicitat en el portal 
de transparència de les 

entrevistes i reunions amb 
grups d'interès

Actuar amb objectivitat i 
veracitat i gestionar 

d'acord amb la legalitat 
facilitant la rendició de 

comptes

Realitzar la declaració de 
béns i drets patrimonials i 
de les activitats

Actuar amb independència 
i sense condicions de 
con�icte d'interessos

Abstenir-se d'utilitzar el seu 
càrrec per atorgar-se a si 
mateix o terceres persones 
qualsevol tipus de bene�ci

No acceptar regals ni 
donacions fora dels regals 
de cortesia lliurats per raó 
del càrrec

Quins mecanismes de control?

comissió de 
seguiment.

1
els síndic o síndica 

municipal de 
greuges, si n'hi ha.

2
altres que es 
decideixin.

3

A què es  comprometen 
els alts càrrecs?

Agenda de 
reunions i 
entrevistes amb 
grups d'interès

Declaració 
d'incompatibilitats

Declaració de 
béns i activitats

Registre de 
regals, 
invitacions a 
àpats i viatges

3 Al següent enllaç [CIDO] trobareu els codis de conducta aprovats a Catalunya

Àrea d’Innovació, Governs
Locals i Cohesió Territorial

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/codi-de-conducta-dels-alts-carrecs-dels-ens-locals/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-editar-la-relacio-dobsequis-dels-alts-carrecs/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-editar-la-relacio-dinvitacions-dels-alts-carrecs/
https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/codi-de-conducta-dels-alts-carrecs-dels-ens-locals/
http://cido.diba.cat/normativa_local?filtreParaulaClau[keyword]=codi&ordenacio=DATAPUBLICACIO&ordre=DESC&showAs=MAP&filtreProximitat[poblacio]=&filtreProximitat[km]=20&filtreProximitat[latitud]=&filtreProximitat[longitud]=&filtreNormativaVigent[vigent]=1&filtreDataPublicacio[de]=&filtreDataPublicacio[finsA]=&filtreMateria[options][]=752&opcions-menu=&_token=2sGYeNVlh0spjBZcQXe-JhxGlaLYuAySvVnQHGtgLiU
http://cido.diba.cat/normativa_local?filtreParaulaClau[keyword]=codi&ordenacio=DATAPUBLICACIO&ordre=DESC&showAs=MAP&filtreProximitat[poblacio]=&filtreProximitat[km]=20&filtreProximitat[latitud]=&filtreProximitat[longitud]=&filtreNormativaVigent[vigent]=1&filtreDataPublicacio[de]=&filtreDataPublicacio[finsA]=&filtreMateria[options][]=752&opcions-menu=&_token=2sGYeNVlh0spjBZcQXe-JhxGlaLYuAySvVnQHGtgLiU



