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COMUNICAT DE PREMSA 

EL CODI D’ÈTICA DE LA POLICIA DE CATALUNYA AVALA LA 
RESTRICCIÓ DE DRETS CIVILS PER ALS POLICIES 

Avui es presenta el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya, en el qual hi hem participat 
els sindicats que constituïm la Trisindical. Malauradament hem pogut comprovar, però, 
que el text finalment publicat, difereix substancialment del que va sorgir del Comitè 
d’Ètica, pel que fa al reconeixement dels drets dels policies. 

Tot i que finalment vàrem aconseguir que els drets dels policies es trobessin recollits 
en el nou codi, després del tràmit al Parlament, tornem a veure com als policies se’ls 
restringeixen drets respecte de la resta de ciutadans. Així, mentre a l’esborrany que va 
sortir del Comitè d’Ètica es reconeixia el dret dels policies de Catalunya a “gaudir dels 
mateixos drets civils i politics que la resta de ciutadans”, el que finalment s’ha 
publicat no fa aquest reconeixement i ho deixa en “gaudir dels drets civils i polítics 
que els són propis”. Quins drets ens són propis? Són diferents dels que ostenten la 
resta de ciutadans? Som, doncs, ciutadans de segona? 

Així, aquells que som els encarregats de defensar les llibertats i el lliure exercici dels 
drets dels ciutadans, veiem com el nou codi d’ètica no reconeix aquests drets als 
policies. Els policies tenim conculcats els drets a la llibertat d’expressió 
pública i podem ser sancionats per les nostres declaracions. A més, no se’ns 
reconeix el dret a la negociació col·lectiva, doncs se’ns continua negant la 
constitució d’una mesa sectorial pròpia (tal i com ja la tenen altres col·lectius 
com bombers o funcionaris de presons i altres col·lectius de la Generalitat). També 
tenim prohibit el dret a la vaga o qualsevol altra mesura substitutòria d’aquesta, 
una qüestió que tenim judicialitzada al Tribunal de Justícia Europeu d’Estrasburg. 

Volem destacar el fet que el nou codi reconegui el fet que els comandaments són 
responsables de les ordres que donen, de la seva correcta execució i de les seves 
conseqüències. I que, en consonància amb les seves funcions, s’han de 
responsabilitzar de les accions que fan els membres de l’equip que dirigeixen, sempre 
que aquests actuïn de conformitat amb les ordres, les pautes i les instruccions que els 
comandaments han donat. Estem massa acostumats a que siguin els agents de la base 
els que seguin a la banqueta dels acusats, esperem que a partir d’ara les coses canviïn. 

Per últim, considerem molt positiu que el codi faci una crida a la cooperació i a la 
transmissió mútua entre tots els cossos policials que operen a Catalunya 
d’aquelles informacions que poden millorar les funcions que ens corresponen, per tal 
de ser més eficients i eficaços, especialment pel que fa a la conjuntura actual en 
relació al terrorisme islàmic. 

Catalunya, 17 de març de 2015 


