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Un projecte de codi ètic de la policia 
Una altra mesura que afectarà els Mossos d'Esquadra és el codi ètic de la policia, que 
regularà la conducta dels agents durant les actuacions. Entre d'altres, el codi, que la 
Generalitat aprovarà d'aquí a sis mesos mitjançant un decret, indicarà als Mossos com han 
de tractar les persones detingudes («sempre de la manera més discreta possible, per evitar 
que la gent pensi que ha delinquit») o quan han d'utilitzar les manilles («només en criteris 
molt restrictius»). «Té l'objectiu de millorar el servei al ciutadà, però el nivell actual ja és 
prou alt i ens ha semblat una manca de confiança cap als agents perquè ja saben tractar la 
gent», explica David Miquel, del sindicat SPC, que respecte a l'ús de les armes –el codi diu 
que només s'han d'utilitzar «en casos de perillositat per als agents o per a tercers 
persones»– assegura que «el codi no aporta res de nou, ja que el seu ús ja està regulat per 
la instrucció d'armes». En canvi, Valentí Anadón, del SAP, valora molt positivament que el 
document obligui les autoritats a donar «suport explícit» als agents que quedin exculpats de 
denúncies. «Nosaltres vetllarem perquè aquest dret es compleixi», diu Anadón. Per la seva 
banda, Miquel Boguñà, del CAT, creu que el codi ètic ha estat creat «de cara a la galeria», 
perquè està «molt allunyat dels problemes reals del cos». 
 
 
 

  

    
 
06 de novembre del 2008  - per Redacció  
Interior prepara un “codi ètic policial” que regula rà les actuacions de les policies 
catalanes  
 

El document, que no tindrà caràcter sancionador, se mbla una nova maniobra política d’imatge  
 

El Comitè d’Ètica de la Policia, presidit per l’exfiscal en cap 
anticorrupció, Carlos Jiménez Villarejo, està preparant un Codi Ètic 
policial que regularà les actuacions dels Mossos d’Esquadra i de les 
Policies Locals de Catalunya. Anunciat pel propi Villarejo com “un 

codi sense precedents a Europa”, el text no tindrà caràcter sancionador, però si 
“vocació d’obligatorietat”, ja que, tal com consideren els mateixos membres de 
Comitè, ja hi ha altres instàncies per a castigar la mala praxi policial. Així doncs, ens 
trobem davant d’una normativa inútil, elaborada per un comitè nascut com a façana
política davant del seu electorat pel conseller Saura, i que no té cap funció real. En 
aquesta mateixa línia, el propi Villarejo destaca que “l’exigència moral és més 
important que la disciplinària, que pot ser més puntual”, unes paraules que poden sonar 
molt bé, però que no tenen aplicació pràctica, bàsicament perquè la moral és una 
qüestió personal que no es pot regular, per molta vocació de missioner que es pugui 
tenir. 

En definitiva, l’anunci d’aquest “codi ètic policial” ve a ser una altra de les mesures a 
que ens té ja tristament acostumats l’actual conseller d’Interior, en la línia de voler 
donar una imatge pública allunyada de tota connotació repressiva, amb la complicitat, 
en aquest cas, d’una persona afanya de protagonisme com és Jiménez Villarejo. Un 
cop més, s’obliden les necessitats reals dels milers de policies de Catalunya i s’obvien 
les seves reivindicacions més bàsiques, com són la seguretat personal, la formació i 
l’equipament, fets que repercuteixen en el servei que es dona al ciutadà. 
 


