CODI ÈTIC I DE TRANSPARÈNCIA DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
INTRODUCCIÓ
El Partit Demòcrata Europeu Català (en endavant Partit Demòcrata) és un partit
que serveix al progrés i a la llibertat de Catalunya, que s’identifica i es
compromet amb els problemes i les aspiracions dels seus ciutadans i
ciutadanes, que neix des de la societat i per a tota la societat, més preocupat
per les persones que presoner de les doctrines, i que s’allunya de
plantejaments dogmàtics, de prejudicis o d’extrems ideològics que pretenen
tenir respostes simplistes i poc rigoroses per a tot. Un projecte polític de
consolidació d’una societat basada en la promoció dels drets humans, de les
llibertats individuals i col·lectives, d’una democràcia representativa de qualitat,
de la prosperitat amb equitat, de la inclusió, la cohesió i la justícia socials, del
respecte al medi ambient i de la solidaritat entre els pobles i les nacions.
L’elaboració d’aquest Codi Ètic i de Transparència és fruit del compromís que es
va adquirir al Congrés fundacional, celebrat el 8, 9 i 10 de juliol, deixant palesa
la nostra voluntat amb el país però també amb les persones, en la tasca de
representació parlamentària i institucional a avançar en la regeneració
democràtica com a eina essencial per recuperar la credibilitat en la política.
Aquest compromís es materialitza estructurant el partit sobre els principis de
l’ètica i la responsabilitat tant individual com col·lectiva, de la democràcia
interna, de la participació, del foment de la igualtat d’oportunitats i de la
disciplina en les decisions del partit. Aquestes pràctiques s’adrecen, per una
banda, en la pròpia organització i a les persones que en són associades, però
també pretén comprometre’s amb el conjunt de la societat.
1. DISPOSICIONS GENERALS
1. 1. Objecte i finalitat
El Codi Ètic i de Transparència regula els principis bàsics i les línies d’actuació
que han de garantir la credibilitat i honestedat dels nostres representants
polítics i alhora reforçar la confiança dels ciutadans i ciutadanes en la gestió
pública des de la integritat, la bona administració i la transparència com a pilars
bàsics de l’ètica en la governança, així com prevenir determinades pràctiques.
Així mateix, aquest Codi Ètic té la voluntat de regir les pautes de comportament
públic que les persones associades i simpatitzants, els càrrecs orgànics, els
càrrecs electes i institucionals i en general qualsevol persona vinculada al
projecte polític que representa el Partit Demòcrata, han d’adoptar en la seva
activitat diària, i que els han de comprometre en un comportament honest,
responsable, respectuós, professional, eficaç i transparent, tant individualment
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com col·lectivament, així com establir les responsabilitats que se’n puguin
derivar del seu incompliment.
Aquest Codi pren com a base normativa els Estatuts del partit i tota la
normativa interna que se’n deriva. El present text té la finalitat de
complementar els documents esmentats, amb la voluntat d’establir les pautes
de conducta que el Partit Demòcrata vol per als seus associats/es i
simpatitzants i per als seus càrrecs orgànics i càrrecs electes i institucionals, i
que també desitjaria fer- les extensives al conjunt de la societat.
1.2. Àmbit subjectiu d’aplicació
1. El Codi Ètic i de Transparència és d’aplicació a qualsevol persona associada o
simpatitzant; a les persones associades o simpatitzants que representin el
partit com a càrrecs orgànics o càrrecs electes o institucionals; al personal
laboral i al personal eventual contractat a proposta del partit; així com a totes
les persones associades o simpatitzants que siguin designades a proposta del
partit en organismes autònoms, entitats públiques empresarials o consorcis o
corporacions de caràcter públic, els quals han d’acceptar i complir els principis i
les normes d’actuació que s’hi regulen.
2. El respecte i l’acceptació dels principis i normes d’actuació que es regulen en
el Codi Ètic i de Transparència també és d’aplicació als càrrecs electes i
institucionals del Partit Demòcrata, que sense tenir la condició d’associats/des
o simpatitzants, ostentin responsabilitats en representació del partit.
3. El Partit Demòcrata vetllarà per tal que els principis que fonamenten el
present Codi regeixin en el si del mateix.
1.3. Compromisos
En el moment de firmar la butlleta d’associat/a o simpatitzant s’assumeix el
coneixement del Codi Ètic i de Transparència, així com el compromís
d’acceptar-lo i respectar-lo. Aquelles persones que estiguessin associades o
siguin simpatitzats abans de l’aprovació d’aquest codi passen a contraure el
mateix deure pel sol fet de llur entrada en vigor.
L’aprovació del Codi Ètic i de Transparència configura un marc ètic que
requereix ser completat amb altres instruments necessaris per a socialitzar-lo,
com són totes aquelles accions de difusió i de formació dirigides a les persones
associades i simpatitzants.
2. PRINCIPIS ÈTICS
Les persones subjectes a aquest Codi Ètic i de Transparència, en l’exercici de les
seves funcions i competències que tinguin atribuïdes, es comprometen a actuar
d’acord amb els principis fixats en l’ordenament jurídic en vigor, a partir dels
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valors i principis democràtics, però també d’acord amb els següents principis
ètics:
Honradesa i integritat. La credibilitat de la política es guanya de portes enfora
però també de portes endins. Cal claredat, integritat, concisió, realisme,
credibilitat, assumpció de responsabilitat i transparència en les mesures,
perquè els ciutadans i ciutadanes tinguin confiança en el partit, en els dirigents i
en les institucions.
La guia de conducta de totes les persones vinculades al Partit Demòcrata és la
rectitud, l’esforç i la bona fe en el compliment de totes les tasques i funcions
que té atribuïdes, sense que puguin obtenir avantatges personals indeguts i
havent d’utilitzar les prerrogatives inherents al seu càrrec únicament pel
compliment de les seves funcions.
Transparència. El Partit Demòcrata entén que la transparència, l’ètica i la
política són indissociables i fonamentals per assolir la confiança dels ciutadans i
ciutadanes en els seus representants. Cal garantir l’accés a la informació i a la
documentació del partit, en qualsevol dels seus àmbits d’actuació.
Per això, el partit a través del Portal de la Transparència i de qualsevol altra
mitjà es compromet a garantir l’accés i la màxima difusió, publicitat i
transparència de la informació i de la documentació, així com de les seves
actuacions, fomentant així la participació informada de les persones vinculades
al Partit Demòcrata i de la societat en general, però garantint la seguretat i la
protecció de les dades a les quals es té accés, fins i tot després de deixar el
partit.
Retiment de comptes. Com a organització tenim vocació d’incidència a les
institucions públiques, i fem nostre el compromís de retre comptes davant els
seus associats/es i simpatitzants, però també dels ciutadans i ciutadanes.
Corresponsabilitat. Les persones vinculades al Partit Demòcrata assumeixen el
compromís d’assumpció de responsabilitats derivades de les seves actuacions.
Obertura. Un partit obert que fomenti la discussió de tots aquells temes diaris i
es fomenti el diàleg entre totes les parts.
Exemplaritat. Volem ser referents en les maneres de fer del dia a dia, amb
coherència amb allò que creiem i defensem.
Igualtat i no discriminació. Respectar i defensar el principi d’igualtat de tracte
en les relacions amb les persones. En particular, el Partit Demòcrata evitarà
qualsevol discriminació per raons de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.
Cultura de l’esforç i meritocràcia. L’esforç i el mèrit no s’han de concebre com
a finalitat en sí mateixos sinó com a mitjà per aconseguir allò que ens
proposem, amb tenacitat i amb rigor. Cultura de l’esforç com a mitjà per
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desenvolupar el potencial humà individual i col·lectiu i meritocràcia com a mitjà
d’atracció, desenvolupament i retenció del talent al servei dels objectius
comuns.
Imparcialitat i objectivitat. Abstrets de consideracions subjectives i prejudicis
cal pensar en la presa de decisions des d’un punt de vista objectiu.
Austeritat i eficiència. Ens comprometem a gestionar amb austeritat,
eficiència, equilibri, formalitat i seriositat l’ús dels recursos i, de manera
especial, dels recursos públics.
El Partit Demòcrata s’obliga a la publicació dels pressupostos i dels comptes
anuals (ingressos i despeses), juntament amb l’informe de la Comissió
Econòmica del partit, els corresponents informes de Fiscalització de la
Sindicatura de Comptes i d’altres possibles organismes, en el seu cas. En
particular es tindrà especial cura en detallar quines són les fonts d’ingressos del
partit.
Innovació i millora continua. Som un partit obert en la implementació de noves
idees provinents dels nostres associats/ des que aportin valor. El
qüestionament constant de l’activitat interna del partit ens ha de servir d’eina
d’avaluació per seguir perseguint l’excel·lència i el rigor.
Compliment normatiu. El compliment normatiu és una garantia de
comportament ètic. Si bé tenim la normativa adequada, cal reforçar els
mecanismes per al seu compliment. Això significa disposar d’un sistema de
compliance (codi de compliment ètic i normatiu) que reforci els procediments
interns, doti els òrgans de control (ja existents o nous) de major capacitat
resolutòria, i inclogui mesures de formació de les persones amb
responsabilitats internes i institucionals, i dels associats/des en general, i
d’acció positiva per a fomentar una major participació de totes les persones
implicades en el projecte.
Regeneració democràtica. Garantir la regeneració democràtica és
responsabilitat de tots, tant del partit com de totes les persones que integren el
nostre projecte. Això implica a la direcció del partit, als càrrecs electes, als
càrrecs institucionals, associats/des i simpatitzants i al propi partit en tota la
seva magnitud (organitzativa, econòmica i de funció social).
Cal implementar mesures que estimulin la renovació, amb l’objectiu de poder
incorporar noves persones que aportin noves propostes en les tasques de
responsabilitat del partit i institucionals.
Servei públic i compromís social. El Partit Demòcrata entén el compromís
polític des de l’òptica del servei públic. La seva tasca i la de les persones
associades i vinculades es regeix per la voluntat de millorar l’esfera pública.
Entenent els legítims interessos de totes les persones, l’activitat política que
desenvolupen el partit i les persones associades no pot tenir mai la voluntat
única de perseguir l’interès propi.
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3. NORMES DE CONDUCTA
3.1. Normes generals
El Partit Demòcrata referma el seu compromís com a formació política en
l’objectiu de la regeneració democràtica en totes les seves vessants i,
òbviament això comença pel seu funcionament intern. Per això,
independentment de les diverses responsabilitats que puguin exercir els
associats/des i simpatitzants, el partit espera una conducta exemplar en tant
que vinculats al partit:
•

Les persones vinculades al partit seran lleials al mateix; lleialtat, en tot
cas, no exempta del lliure exercici de la crítica i la lliure expressió de les
pròpies opinions.

•

Si són coneixedors de males pràctiques en el si del partit, han de
revelar-ho als òrgans competents, els quals actuaran sota els principis
de confidencialitat i contradicció.

•

Les persones vinculades al partit, han de retre comptes de les seves
actuacions i, si fos el cas, n’assumiran les conseqüències dels errors i les
males pràctiques que hagin pogut cometre en l’exercici de qualsevol
tasca política, dins o fora del partit.

•

Tota persona associada o simpatitzant, especialment aquelles que
ostentin un càrrec orgànic o responsabilitat pública vinculada al partit,
que es vegin afectades per una resolució judicial com a persones
investigades en un procediment penal per fets relacionats amb delictes
de corrupció o qualsevol altre delicte greu, donaran compte de forma
immediata de les actuacions i delictes pels quals estan sent investigades
a la Direcció Executiva Nacional i a la Comissió per a la Qualitat
Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de Garanties, a fi
que aquests òrgans puguin analitzar el cas, i adoptar o recomanar a
l’òrgan competent les mesures estatutàries oportunes en atenció a la
gravetat dels fets. Si les persones afectades per la investigació no
donessin compte dels fets als esmentats òrgans, seran suspeses
cautelarment dels seus drets d’associats o simpatitzants, mentre es
tramita, el preceptiu expedient disciplinari.
Si aquestes persones resultessin inculpades i se’ls hi obrís judici oral, des
del moment en què se’ls hi doni trasllat de la interlocutòria d’obertura
d’aquest, la seva vinculació al partit quedarà en suspens i haurà de
posar a disposició del partit els seus càrrecs interns i institucionals, fins
que recaigui sobreseïment, arxivament o sentència ferma del
procediment. En cas contrari, i previ dictamen de la Comissió per a la
Qualitat Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de
Garanties, seran suspeses cautelarment dels seus drets d’associats o
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simpatitzants i cessats, encara que sigui provisionalment, de totes les
seves funcions i responsabilitats fins que recaigui sobreseïment,
arxivament o sentència ferma del procediment. En cas de sentència
ferma condemnatòria seran sancionats amb l’expulsió del partit i
cessament
de totes les seves funcions i responsabilitats.
En el cas que aquestes persones resultessin absoltes per sentència
ferma dels delictes que se’ls hi imputaven, el partit es compromet a
adoptar les mesures necessàries per restablir el seu bon nom i el seu
honor.
•

Es responsabilitzarà de la seva opinió personal apareguda als mitjans de
comunicació i a les xarxes socials. No podrà fer passar parers propis per
posicionaments del partit ni parlar en nom del mateix si no se li ha
donat consentiment i tindran el deure de rectificar si la informació que
ha transmès no s’adequa a la realitat.

•

Valorarà la implicació necessària i el temps disponible abans d’acceptar
una responsabilitat dins del partit. La decisió tindrà en compte les
incompatibilitats establertes entre certs càrrecs. Si, durant l’exercici de
la responsabilitat, hi ha evidència que aquesta no es pot seguir exercint
de manera satisfactòria, qui l’ha ostentat podrà renunciar-hi.

•

Responent al principi de neutralitat efectiva cap dirigent del territori o
àmbit corresponent podrà afavorir, promocionar o manifestar el seu
suport a cap elegible abans o en el transcurs dels processos electorals.

•

Les persones vinculades al partit avaluaran els possibles conflictes
d’interessos que puguin generar-se amb l’acceptació d’una
responsabilitat pública i/o dins del partit. Si l’activitat professional o
econòmica d’aquella persona pot interferir i obstaculitzar èticament el
compliment de les seves responsabilitats i/o induir a un benefici
econòmic il·legal, haurà de renunciar i finalitzar l’activitat professional o
la responsabilitat causant del conflicte d’interessos.

3.2. De les persones vinculades al partit amb responsabilitats institucionals
•

Les administracions són un dels marcs on s’articula l’Estat de dret i com
a tals son entitats al servei de la ciutadania. Atès que la seva legitimitat
s’arrela en el substrat democràtic, ha de determinar les seves accions
sempre en funció de l‘interès general.

•

Les persones vinculades al partit amb responsabilitats executives tenen
el deure d’explicar les seves prioritats i l’obligació de retre comptes de
la seva activitat, informant periòdicament i de manera transparent les
seves accions i actuacions.
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•

Han de vetllar pel bon ús dels béns públics i no podran beneficiar-se del
càrrec per tenir privilegis a títol personal, familiar o de partit.

•

Han de ser especialment curosos i austers amb la gestió i administració
dels recursos públics, orientant-ne la seva pràctica pels valors de
l’eficiència, l’equitat i l’eficàcia i evitant qualssevol us impropi dels bens i
mitjans posats a la seva disposició,

•

A l’hora de prendre decisions rellevants, caldrà que consultin tots els
actors implicats i s’assessorin.

•

No influiran en l'agilitació o resolució de cap tràmit o procediment
administratiu sense una causa justa i, en cap cas, quan això comporti un
privilegi en benefici propi o del seu entorn o que suposi un
menyscabament dels interessos de tercers o de l'interès general.

•

No acceptaran, rebran o sol·licitaran, directament o a través de tercers,
regals que sobrepassin els usos habituals, socials o de cortesia a entitats
o persones.

•

En el traspàs de competències, prevaldrà la transparència, l’esperit de
col·laboració i l’eficiència.

•

Hauran d’exercir d’altaveu del partit a les institucions, transmetent el
missatge del mateix i implementar-lo en la mesura del possible.

•

Hauran de retre comptes amb el seu territori i informar sobre la feina
duta a terme de l’Administració.

•

Són, malgrat que el seu càrrec no representi directament el partit, una
cara visible del mateix i d’ells s’espera un comportament impecable. En
cas de fer servir la seva posició en benefici propi, hauran de renunciar a
les seves responsabilitats del partit, esperant que faci el mateix respecte
les seves responsabilitats públiques.

•

Hauran de saber fer compatible l’activitat institucional amb la pròpia del
partit, de manera que l’exercici d’un càrrec a l’Administració Pública no
repercuteixi en un descens del nivell d’implicació en el si del partit, que
en pugui perjudicar l’eficiència i els resultats.

3.3. Dels responsables territorials
•

Els responsables territorials hauran de retre comptes davant els
associats/des que els hagin escollit. Un cop finalitzat el mandat, serà
convenient la presentació d’un informe on exposin l’evolució del
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territori respecte a l’inici del mandat, i on es faci balanç dels objectius
que es van presentar al programa d’actuació amb el que se’ls va escollir.
•

Caldrà que convoquin periòdicament reunions de col·lectiu per tal de
mantenir present el debat en el partit. S’haurà de vetllar perquè
aquestes reunions també esdevinguin un espai de treball previ al
Consell Nacional.

•

Vetllaran perquè les assemblees on s’han d’ escollir càrrecs del partit
transcorrin d’acord amb les normes establertes.

3.4. Dels consellers/es nacionals i d’àmbit
•

Els associat/des que hagin estat escollits consellers/es nacionals per
territori o àmbit, hauran d’actuar com a delegats d’aquests. Per tant,
hauran de votar en el sentit que hagi decidit el territori o l’àmbit i no en
funció del seu propi criteri.

•

S’hauran d’encarregar que el seu territori/ àmbit es posicioni sobre els
assumptes a discutir al Consell Nacional.

•

Hauran d’aprofitar les reunions de territori/ àmbit per a fer una
valoració del Consell Nacional , un cop s’hagi celebrat.

3.5. De la Direcció Executiva Nacional
•

Els membres de la Direcció Executiva Nacional defensaran, com a
membres d’un òrgan col·legiat, les decisions i postures preses pel
conjunt.

•

Continuaran formant part d’un territori/àmbit, i en conseqüència, caldrà
que segueixin actius en aquest nivell.

•

Hauran de retre comptes en la forma que preveuen els Estatuts del
partit.

3.6. Sistema de retribucions
Les persones que ostentin un càrrec públic vinculat al partit, tenen l’obligació
de contribuir al sosteniment de les finances del partit, en proporció als seus
ingressos, d’acord amb els barems fixats del partit, o el que reglamentàriament
es pugui aprovar.
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4. SISTEMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
4.1. Temporalitat i control de compliment d’aquest Codi
El present Codi transcendeix del període temporal d’un mandat i pot ser
objecte de revisió periòdica per adaptar-se a nous requeriments del partit i del
context polític i social.
La Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic
i de Garanties és l’òrgan encarregat d’avaluar amb caràcter periòdic l’aplicació
d’aquest Codi així com de proposar les corresponents millores. A més,
incorporarà entre les seves funcions, la de contribuir a interpretar els preceptes
i criteris establerts en aquest codi i desenvolupar i concretar el seu contingut
per tal d’ajudar a la seva aplicació pràctica i assessorament.
Tots els associats poden recórrer a la Comissió per a la Qualitat Democràtica, la
Transparència, el Compliment Ètic i de Garanties per sotmetre a consulta els
dubtes sobre les implicacions ètiques d’algun fet o decisió que afectin el partit.
4.2. Règim sancionador
Aquest Codi s’equipara al rang legal dels Estatuts i implica que el seu
incompliment serà sancionat d’acord amb el règim disciplinari regulat al Títol
IXè dels Estatuts del partit.
Disposició transitòria: Sobre l’aplicació transitòria d’aquest Codi
Les disposicions d’aquest Codi, de manera transitòria, mentre no es produeixi la
seva aprovació definitiva d’acord amb el que disposa la Disposició final, seran
plenament vàlides i aplicables i, vincularan al partit i a totes les persones a les
quals els hi és d’aplicació.

Disposició final: Sobre l’entrada en vigor d’aquest Codi
Aquest Codi entrarà en vigor un cop aprovat definitivament pel Consell
Nacional amb una majoria de 2/3 parts i ratificat per votació de totes les
persones associades.

El Codi Ètic i de Transparència del Partit Demòcrata ha estat aprovat pel Consell
Nacional en la seva sessió del dia 9 de setembre de 2017
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