
 
 

Els diputats del Parlament no podran rebre 
regals de més de 150 euros 
L'incompliment del codi ètic podria suposar una multa de fins a 12.000 euros 

 

Dijous, 28 de juliol del 2016  

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat un nou codi ètic referent a la conducta dels diputats. 
Segons estableix la norma, els membres de la Cambra no podran rebre regals per un valor superior a 150 euros, 
hauran de fer públiques les seves agendes i estaran obligats a presentar una declaració d'interessos 
econòmics. Si algun diputat vulnera el codi, podria rebre una amonestació pública i, fins i tot, en els casos més 
greus, una multa que podria pujar als 12.000 euros. 

El PSC ha celebrat l'aprovació d'un text que ha qualificat de "realista", però ha advertit de la facilitat de poder 
saltar-se el codi. Catalunya SÍ Que es Pot també ha celebrat l'acord entre els partits i ha assegurat que "s'ha fet un 
pas endavant per cometre menys errors" en el futur. PPC i Ciutadans, tot i ratificar el codi, han posat en dubte la 
seva eficàcia perquè, segons aquests grups parlamentaris, "empara accions partidistes". 

Una de les mesures més polèmiques del codi se centra en el conflicte d'interessos. En aquests casos, es podran 
tenir en compte les activitats del diputat i també les dels seus familiars, fins a un segon grau de consanguinitat i no 
fins a un quart com reclamava la CUP. Així, els diputats no podran pronunciar-se en decisions de temes en què 
podrien estar implicats ells o els seus familiars fins a un segon grau, és a dir, avis, néts, germans i/o cunyats. 

Anna Gabriel ha defensat la proposta del seu partit al·legant que "ha sigut una pràctica habitual posar a nom de 
familiars la riquesa il·lícita d'alguns diputats electes". Per la seva banda, la diputada del PPC María José Cuevas 
ha criticat que s'obligui terceres persones a retre comptes davant un òrgan amb què no tenen res a veure. 

El text va ser esmenat pels grups parlamentaris i finalment aprovat en comissió el 25 de juliol. Els grups 
parlamentaris han reconegut aquest dijous que el codi no posa fi a les males pràctiques ni a la corrupció. En 
aquest sentit, el vicepresident primer de la Mesa, Lluís Maria Corominas, ha admès que "d'avui a demà la gent no 
serà menys corrupta, però aquest text l'hi posarà més difícil". El codi, segons ha apuntat Corominas, generarà 
més confiança dels ciutadans als poders públics. 

 


