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Decàleg contra la corrupció 
 

 

1. Exemplaritat dels càrrecs públics.  
 

 Compromís de cessar les persones imputades per corrupció i 
exemplaritat dels càrrecs públics. 
 

 Acord per a la separació dels encausats per casos de corrupció dels 
seus càrrecs i del partit en el moment d’una imputació formal.   

 
 Establiment per llei d’un sou màxim per a tot càrrec públic i d’uns barems 

determinats en funció de la responsabilitat.  
 
 Impedir la duplicació de sous i remuneracions.  

 
 Les indemnitzacions d’exconsellers i d’expresidents de la Generalitat i 

del Parlament seran incompatibles amb qualsevol altra indemnització i/o 
sou públic o privat.  
 

 S’establirà el dret a l’atur de tots els representants i càrrecs electes.  
 

 Renúncia a la immunitat parlamentària i l’aforament dels Diputats i 
Senadors, President i membres del govern de manera que només quedi 
restringit a fets relacionats amb les actuacions en òrgans de 
representació política i no a delictes relacionats amb l’activitat pública o 
privada.  

 
 Aprovació de Codis ètics i Desenvolupament del Dret a la Bona 

Administració sota els principis d’igualtat i no discriminació, absència 
d’abús de poder, imparcialitat, independència, objectivitat, transparència, 
participació i accés a la informació, protecció de dades i drets lingüístics. 
Bon govern tant a la Generalitat, com a les Administracions Locals, 
entitats i empreses públiques que en depenen.  
 

 Regulació dels obsequis i invitacions a electes, càrrecs de lliure 
designació i alts càrrecs. 

 
 

2. Avançar cap a instruments de democràcia participativa, 
deliberativa i una autèntica democràcia econòmica.  

 
 Fer les modificacions legislatives, incloent la modificació de la LO 

2/1980, que permetin introduir els referèndums d’iniciativa ciutadana, la 
revocació dels mandats dels càrrecs electes o la regulació de la 
confirmació o revocació de lleis. Les modificacions legals crearan els 
mecanismes perquè la ciutadania, a partir de les majories que es 
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determinin puguin revocar a aquells govern que incompleixin amb els 
seus compromisos electorals.  
 

 Es crearà una ponència conjunta per fer les modificacions legals i 
reglamentàries oportunes que permetin evitar i disminuir la concentració 
de poder en determinats sectors econòmics, per tal de garantir la lliure 
concurrència empresarial.  

 
 L’administració pública no podrà contractar empreses participades per 

persones condemnades per haver protagonitzat determinats casos de 
corrupció. Aquestes empreses tindran prohibida la contractació amb 
l’administració pública.  

 
 Es prohibirà la contractació amb l’administració pública d’aquelles 

empreses que operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals.  
 

 Modificació de la Llei de Règims de Bases Locals i la Llei Electoral per 
prohibir qualsevol tipus de forma de transfuguisme i regular mecanisme 
de major participació de la ciutadania en els plens i garantia de la 
presència de l’oposició en tots els organismes executius de 
l’administració local.  

 

3. Limitació i màxim control en el finançament dels partits 
polítics, crèdits i condonacions i garantia de finançament 
públic. 
 

 El bon funcionament d’una democràcia economia requereix el 
finançament públic de partits. La reducció del finançament o la reducció 
dràstica pot sortir molt cara. Es garantirà per tant un finançament dels 
partits en proporció als models de finançament dels partits en proporció 
a economies de l’entorn.  

 
 Prohibició de la condonació de deutes a partits polítics, fundacions i 

associacions vinculades a aquests (ara el límit de condonació és de 
100.000€ per any). Es donarà compte de qualsevol modificació de les 
condicions del deute amb les entitats de crèdit al Tribunal i a la 
Sindicatura de Comptes, així com al Banc d’Espanya, institucions que 
faran pública i fàcilment accessible els termes d’aquesta modificació i les 
noves condicions amb detall.  

 
 Establiment de noves limitacions en el finançament (límit en les 

donacions, prohibició de donacions d’empreses que treballen per 
l’administració...) i exigència de les mateixes exigències de 
transparència que tenen els partits a les fundacions i associacions 
vinculades a aquests.  

 
 Prohibició de les donacions per part de persones jurídiques a partits 

polítics, així com a fundacions i associacions vinculades a aquests.   
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 Establiment de límits a les donacions de persones físiques en espècie 
(particularment en forma de bens immobles). 

 
 Les infraccions comeses en l’acompliment de la llei de finançament de 

partits s’ampliarà a 10 anys.  
 

 Es garantirà que en casos de finançament irregular, el partit deixarà de 
percebre finançament públic, amb un vector que multiplicarà la xifra 
obtinguda il•legalment. 

 

4. Plena transparència dels comptes dels partits polítics i de 
les seves fundacions.  

 
 Els partits, fundacions i associacions vinculades hauran de fer públics 

anualment els seus comptes, a la pàgina web, en un lloc visible i fàcil de 
localitzar, i posant a disposició còpia en les seves seus nacionals. En 
aquesta informació apareixerà. 

 
 El seu balanç econòmic amb detall d’ingressos i despeses, 

especificant les subvencions rebudes i el concepte, els ingressos 
per quotes dels afiliats, i molt especialment, les donacions 
(identificació completa, quantia, data). 

 
 Compte de resultats. 

 
 Crèdits que tenen signats amb entitats financeres que especifiqui 

les condicions del seu retorn i actualitzi les possibles 
modificacions, incloent, si és el cas, dades de les operacions de 
condonació del deute.  

 
 Tota aquesta informació es farà en un format comú, elaborada per la 

Sindicatura de Comptes, amb l’objectiu de garantir que la informació es 
pot comprendre i comparar amb facilitat, tant en relació amb un període 
com entre partits. 

 
 Seran públics i accessibles, a la pàgina web i posant a disposició còpia 

en les seves respectives seus, els registres i arxius del Tribunal de 
Cuentas i de la Sindicatura de Comptes, així com la documentació 
comptable que els partits, federacions, coalicions i agrupacions 
d'electors, i fundacions de partits polítics, hagin lliurat a aquesta. 

 

5. Una Llei Electoral pròpia que redueixi la despesa, fomenti 
la participació i garanteixi la transparència. 

 
 Creació d’una Sindicatura Electoral de Catalunya. 
 
 Llistes obertes/desbloquejades. 

 
 Mailing únic. 
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 Cada candidatura tindrà un compte electoral únic. No es podran abonar 

despeses electorals en metàl·lic, ni a càrrec d’altres comptes bancaris 
diferents de l’establert i declarat davant la Sindicatura Electoral. No es 
permetran aportacions amb finalitats electorals procedents del 
finançament ordinari dels partits polítics ni de fundacions o 
organitzacions que hi estiguin vinculades. 

 
 Cada candidatura presentarà un pressupost de campanya electoral, que 

inclourà necessàriament un pla de mitjans de comunicació, a la 
Sindicatura de Comptes i a la Sindicatura Electoral abans de l’inici de la 
campanya electoral; aquesta presentació pot donar lloc a suggeriments 
de modificació per part de la Sindicatura Electoral i constitueix un requisit 
necessari per a la percepció de tota subvenció electoral. El pressupost i 
els estats comptables que inclogui s’atindran, en tot cas, a les regles del 
Pla general de comptabilitat. 

 

6. Llei de transparència i accés a la informació. 
 

 Tota la informació i documentació en poder de l’administració és pública 
i la ciutadania ha de tenir-hi accés. 
 

 A nivell d’Estat aquesta llei afectarà a totes les institucions sense 
excepció.   
 

 Inclourà totes les branques de poder: legislatiu, executiu i judicial, els 
diferents nivells institucionals i els diferents òrgans, organismes, entitats, 
empreses, etc... dependents de la Generalitat o que exerceixen funcions 
públiques o exerceixen serveis públics.  

 
 Contemplarà un òrgan específic de garantia dels drets i deures 

d’aquesta llei que vetlli i garanteixi el seu compliment. 
 

 Entre altra informació haurà de garantir que es farà pública: 
 

 Sous de tots els càrrecs públics amb els seus components 
desagregats (sou base, complements, plans de pensions...). 

 
 Fer públic el registre de bens i patrimonis dels càrrecs públics. 

Garantir que aquesta declaració de bens i patrimoni es faci en un 
mateix format, a l’entrar en les noves responsabilitats i en sortir 
del càrrec.  

 
 Transparència total en contractació pública, concessió de serveis, 

convenis de col·laboració i subvencions. 
 

  El planejament urbanístic (diferents instruments d’ordenació del 
territori i plans urbanístics), l’ordenació del territori (classificació i 
qualificació del sol, ordenació prevista, normativa urbanística, 
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entre altres) i l’execució de l’obra pública i la infraestructura 
plantejades en cada localitat. 

 
 Un llistat de tots els informes i estudis encarregats on consti qui 

rep l’encàrrec, amb quin objecte, terminis de lliurament i cost dels 
mateixos. 

 
 La llei d’incompatibilitats. S’establirà un criteri estricte a la llei 

d’incompatibilitat no permetent ni normalitzant el que es coneix com a 
“porta giratòria” entre empresa i administració pública. Es fixarà en un 
òrgan independent la potestat de determinar en quins casos s’ha comès 
una incompatibilitat. Els representants electes es garantirà que tinguin 
dret a l’atur.  

 
 Pel bon funcionament democràtic, es farà pública les aportacions 

públiques de totes aquelles institucions que, jugant un paper fonamental 
en tota societat. De la mateixa manera, hi haurà un registre del 
finançament privat d’aquestes institucions.  

 
 S’establirà un registre públic del finançament de centrals sindicals i de 

les patronals.  
 

7. Registre i control de lobbies o grups de pressió. 
 
 Es crearà un registre obligatori i que serà públic de grups de pressió 

gestionat pel Parlament de Catalunya, al qual serà obligatòria la 
inscripció per a totes les persones que vulguin entrar en aquesta cambra 
en representació d’un grup de pressió i amb l’objectiu d’actuar en el seu 
nom.  

 
 S’inclourà en el registre públic de les reunions que els grups de pressió 

celebrin amb membres de la cambra (on consti la data, el motiu, els 
participants i l’interès que s’ha tractat). 

 
 Així mateix, l’agenda de reunions de tots els diputats i diputades, així 

com de tots els membres del govern i alts càrrecs de l’Administració, 
serà pública, indicant amb quina persona física o jurídica es veuen, el 
dia i hora, i el motiu de la reunió. 

 
 S’elaborarà un codi de conducta per a tots els grups de pressió així com 

un sistema de control i sancions en cas d’irregularitats. 
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8. Més recursos per als òrgans de control i capacitat 
sancionadora real1 

 
 Dotar de més recursos humans, materials i financers per tal de que 

exerceixin les seves tasques a tots els òrgans de control públic.  
 
 Ampliació del rang de sancions disponibles i l’augment de l’àmbit de 

l’estipulació de sancions per poder implicar a totes les persones.  
 

 Garantir el compliment de sancions als partits que incompleixin la llei, 
així com el conjunt d’institucions fiscalitzades pel Tribunal i la Sindicatura 
de Comptes, amb mecanismes d’aplicació directa com ara que no es 
faran efectives les subvencions, o s’exigirà el seu retorn, si no s'han 
complert els deures de transparència davant del Tribunal de Comptes.   

 

9. Combat específic i integral contra la corrupció urbanística 
 

 Fixar preus màxims de venda de sòl. 
 

 Incrementar la part pública, en benefici de l’interès general, de les 
plusvàlues generades per l’actuació urbanística. 

 
 Creació efectiva dels Consells Assessors Urbanístics -tal com diu la Llei 

d’urbanisme de Catalunya i el Reglament que la desenvolupa- per a 
formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació, considerar les 
propostes del planejament per garantir els objectius del 
desenvolupament urbanístic sostenible i estudiar, proposar i seguir les 
mesures i les actuacions a emprendre per fomentar la participació 
ciutadana. 

 
 Creació d’un Registre Públic de requalificacions del sòl. 

 
 Creació d’un cos específic d’inspectors aliens als ajuntaments que vigilin 

la legalitat dels plantejaments urbanístics, i d’una uniat dins de l’Agència 
Tributària de comprovació de les dades fiscals declarades i les dades 
registrades com a plusvàlues.  
 

 
 
 

                                                 
1 Reforma ley financiación partidos otorga al Tribunal de Cuentas potestad 

sancionadora cuando se infringe la Ley Electoral o la Ley de Financiación de 

Partidos y se regula en la reforma que estamos discutiendo un procedimiento 

que debe seguir dicho tribunal. En los casos de vulneración del límite anual de 

donaciones privadas (100.000 euros), se impondrá una multa equivalente al 

doble de la cantidad excedida. Además, se podrá paralizar la entrega de 

subvenciones al partido que no presente su contabilidad al Tribunal en tiempo y 
forma. 
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10. Enduriment penal contra la corrupció i reforçament 
de la justícia 

 

 Ampliació dels tipus penals i enduriment de les penes establertes al Codi 
Penal per a corruptes i corruptors. 
 

 Incloure al Codi Penal la tipificació del finançament irregular dels partits 
polítics, tant per a la part receptora com per a la donant. Així mateix, les 
sancions haurien de ser càstigs penals, i no només de naturalesa 
econòmica.  

 
 Ampliar els terminis de prescripció.  

 
 Ampliació fins a 30 anys de la inhabilitació per a ocupar qualsevol càrrec 

públic electe, de lliure designació o per concurs públic per als 
condemnats pels delictes de corrupció.  

 
 Més mitjans a les fiscalies anticorrupció.  

 
 Reduir i simplificar els terminis d’instrucció i establiment de procediments 

d’urgència en els expedients judicials en el que es troben imputats 
càrrecs públics.  

 
 


