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CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ CIDOB

1. El codi ètic

Des de la seva creació, la Fundació CIDOB ha estat compromesa amb la màxima diligència ètica i 
professional. Per preservar-les i donar-los visibilitat, s’ha cregut necessari establir aquest codi ètic 
que fa explícits els valors fonamentals i la missió de la fundació que pretenen donar resposta a la 
visió amb la qual es desenvolupa l’activitat del CIDOB en una societat canviant i complexa. 

Aquest codi ètic recull la identitat de la Fundació CIDOB en les seves diverses facetes i àmbits 
d’actuació, expressant, per tant, els seus elements definitoris, la filosofia i la base ètica que la 
defineixen. Així doncs, suposa una guia transversal de principis que regeixen qualsevol de les 
seves actuacions d’una manera coherent i respectuosa amb tot allò que constitueix la seva raó 
fundacional. 

Els principis i els valors que aquest codi ètic té en compte no solament defineixen la fundació, sinó 
que també constitueixen un veritable compromís sobre qualsevol actuació interna i externa, i, en 
especial, amb qualsevol dels actors o els col·lectius amb els quals es relaciona per al desenvolupa-
ment de la seva activitat. 

La funció essencial d’aquest document és establir els fonaments i les pautes d’actuació essencials 
que marcaran la presa de decisions de la fundació com a tal i de tots els seus membres en l’exercici 
de les seves funcions, de manera que s’aconsegueixi una línia d’actuació homogènia i coherent en 
tots i cadascun dels àmbits en els quals es troba present, garantint uns alts estàndards ètics. 

2. La fundació

El CIDOB és una fundació privada, amb seu a Barcelona, dedicada a l’estudi, la recerca i l’anàlisi 
dels diversos àmbits de les relacions internacionals i dels temes lligats amb el desenvolupament, 
sempre amb l’objectiu de proporcionar a tots els actors polítics existents estudis veraços i de qua-
litat que incideixin en la formulació i l’impuls de polítiques que procurin un món més segur, lliure i 
equitatiu per a les persones, promovent a aquest efecte la bona governança global i possibilitant un 
diàleg integrador de totes les diferències.

Des dels seus inicis, el CIDOB ha tingut un marcat enfocament internacional que manté avui dia. 
Per aquesta raó, ha esdevingut un referent internacional que actua com a pol d’estímul per a la 
internacionalització creixent de Barcelona, Catalunya, Espanya i de tots els actors que configuren el 
seu teixit econòmic i social. 

Qualssevol que hagin estat les diverses conjuntures econòmiques que n’han condicionat la disponi-
bilitat pressupostària, el CIDOB no solament ha mantingut la qualitat i l’excel·lència de la seva feina, 
sinó que les ha incrementades tot aconseguint figurar en diversos rànquings de prestigi internacio-
nal com un dels millors think tanks en l’àmbit de les relacions internacionals.

3. Principis i objectius de la fundació

Tots els principis que aquí es plantegen tenen una doble faceta d’implementació. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
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D’una banda, han de ser aplicats i respectats en el funcionament intern amb caràcter estructural, 
de manera que totes les persones que integren la Fundació CIDOB siguin perfectament coneixe-
dores i conscients de la necessitat de la seva aplicació. Amb això es garanteix que el contingut 
d’aquest codi ètic no constitueix una mera declaració d’intencions, sinó que té aplicació pràctica i 
real en tots els àmbits d’actuació de la fundació.

De l’altra, el codi ètic té una projecció externa en tant que garanteix els estàndards ètics i de funci-
onament aplicables en totes les actuacions, de qualsevol tipus, amb tot aquell amb qui la fundació 
es relacioni.

3.1. Principis d’actuació

Es tracta dels principis generals que la fundació ha de tenir en compte en el desenvolupament de la 
seva activitat per tal d’oferir un servei ètic i de qualitat:

• Respecte per l'ordenament jurídic. Des de tots els estaments de la fundació es garanteix el 
compliment de l'ordenament  jurídic-legal en el marc de la Constitució i l'Estatut, així com dels esta-
tuts de la fundació i d'aquest codi ètic, tot certificant a tercers un desenvolupament de les activitats 
del CIDOB respectuós amb els estàndards  ètics de la fundació i del bloc de la constitucionalitat.  

• Eficàcia i eficiència. La Fundació CIDOB es compromet a actuar amb eficàcia per a la millor 
consecució dels seus fins, i amb l’eficiència més gran possible per a una millor gestió i aplicació 
dels recursos de què disposa. 

• Professionalitat. El CIDOB garantirà que tot el personal de l’organització compti amb la for-
mació necessària i un alt nivell d’autoexigència en totes les seves actuacions.

• Qualitat. La prestació de tots els serveis i les investigacions que la fundació dugui a terme en el 
desenvolupament dels fins per als quals va ser creada han de complir amb els estàndards d’excel-
lència internacionals.  

• Transparència. El CIDOB es compromet a ser transparent amb els seus usuaris i beneficiaris i 
amb la societat en general, tant pel que fa a informar sobre els resultats obtinguts, com respecte 
els mitjans utilitzats a aquest efecte. 

• Consciència i responsabilitat social. Un dels principals objectius del CIDOB és influir en la 
realitat i aconseguir que la seva acció repercuteixi en la millora i el progrés de la societat. 

• Coherència. El CIDOB es compromet a actuar sempre d’acord amb els principis rectors que s’expres-
sen en aquest document, com també amb els fins fundacionals continguts en els seus estatuts.

• Sostenibilitat. El CIDOB es compromet a actuar amb observança dels principis i les normes 
sobre desenvolupament sostenible.

• Igualtat de gènere. El CIDOB està clarament compromès amb la igualtat de gènere, i apli-
ca íntegrament la normativa catalana d’igualtat efectiva entre homes i dones recollida a la Llei 
17/2015.

3.2. Principis d’actuació en la recerca

El CIDOB té com a activitat principal la recerca en l’àmbit de les relacions i els assumptes inter-
nacionals, per la qual cosa resulta imprescindible adoptar els estàndards de rigor científic i ètic 
que caracteritzen l’«European Code of Conduct for Research Integrity» de l’ALEA (All European 
Academies). És per això que l’activitat dels investigadors de la fundació compleix rigorosament amb 
els principis de: 

• Fiabilitat, garantint la qualitat de la recerca, reflectida en el disseny, la metodologia, l’anàlisi i 
l’ús dels recursos. 

• Honestedat en el desenvolupament, la iniciativa, la revisió, els informes i la publicitat de la 
recerca de manera transparent, justa i completa i imparcial. 

• Respecte pels companys, els investigadors, la societat, els ecosistemes, el patrimoni cultural i 
ambiental. 
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• Responsabilitat en la recerca, des de la idea inicial fins a la publicació, passant per la gestió i 
l’organització, els assajos i el treball de camp, la supervisió i el lideratge.

Des del respecte als principis esmentats, la fundació es compromet al compliment de tots els ele-
ments que integren el citat codi de conducta en tota activitat de recerca. 

Tenint en compte l’extraordinària rellevància que per al CIDOB tenen els refugiats com a col·lectiu 
d’especial vulnerabilitat, l’entitat es mostra compromesa amb els estàndards ètics existents a 
aquest respecte. 

D’acord amb la guia d’actuació ètica que la Comissió Europea ha confeccionat en relació amb  
aquest tema, l’actuació del CIDOB pel que fa al col·lectiu esmentat, es regirà pels principis 
següents: 

– Tractar-lo sempre amb respecte i sensibilitat.
– Ser objectiu i transparent.
– Evitar l’etnocentricitat, mostrant respecte per l’ètnia, la llengua, la religió, el gènere i l’orientació 

sexual. 
– Salvaguardar la dignitat, el benestar, l’autonomia i la seguretat de les famílies i els amics. 
– Proporcionar una protecció especial als participants en els moviments migratoris amb menor 

autonomia, com ara els menors no acompanyats; per exemple, mitjançant la col·laboració d’ONG 
i d’autoritats nacionals, l’assessorament jurídic, el suport psicològic, la interpretació lingüística i/o 
la supervisió.

A més, la Fundació CIDOB es compromet a respectar totes les directrius previstes en aquesta guia 
en relació amb els diversos temes que planteja, a saber: la contractació d’investigadors, el consen-
timent informat, el reallotjament, la protecció de dades de caràcter personal i la mala gestió de 
dades que pugui perjudicar qualsevol membre del col·lectiu.

3.3. Valors de la fundació

Els valors d’actuació amb què la Fundació CIDOB desenvolupa les seves funcions i que la defineixen són: 

• Independència. La fundació desenvolupa les seves funcions amb independència de qualsevol 
partit polític o corporació pública o privada nacional o estrangera. Les associacions, les col-
laboracions i el finançament es basen en el respecte a l’autonomia dels investigadors. 

• Humanisme. El CIDOB té la ferma convicció que les qüestions internacionals no afecten sola-
ment estats i nacions, sinó també, i principalment, les persones. 

• Pluralisme. Sense una agenda partidista o ideològica dominant, tots els corrents i les opinions 
són tinguts en compte sempre que parteixin de posicions de respecte a les dels altres i de rigor 
intel·lectual.

• Prospectiva. Per la seva posició perifèrica respecte els grans centres de decisió, el CIDOB no 
s’ha de limitar a un paper reactiu, sinó que ha d’adoptar una actitud prospectiva a mitjà i llarg 
termini a través de la construcció d’escenaris i la detecció de noves tendències.

• Interdisciplinarietat. Pel fet de transcendir les barreres entre els diferents camps de les cièn-
cies socials, i fins i tot d’altres àmbits del coneixement, la interdisciplinarietat és una peça clau en 
la nostra capacitat de generar noves idees.

• Contacte directe. L’aposta per les persones va acompanyada per la inquietud pel coneixement 
de primera mà, en contacte directe amb els actors implicats en les realitats que el CIDOB estudia 
i analitza, tot concedint importància prioritària al treball de camp. Això suposa no conformar-se 
amb processar l’enorme quantitat d’informació indirecta i elaborada per altres experts internacio-
nals que es troba disponible amb relativa facilitat.

• Multinivell. El patronat del CIDOB inclou l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Assumptes 



CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ CIDOB6 

Exteriors i Cooperació, institucions que es troben entre les més actives d’Europa i del món, la qual 
cosa pot significar un gran avantatge comparatiu en l’estudi de les qüestions internacionals des 
de la perspectiva dels governs no estatals, però també dels agents econòmics i altres actors de la 
societat civil. Aquesta anàlisi s’integra en el nivell estatal, europeu i internacional amb un enfoca-
ment multinivell de governança compartida. 

3.4. Objectius de la fundació

Els objectius del CIDOB, publicats amb total transparència en la seva pàgina web oficial, en detallen 
el futur i constitueixen un element essencial per entendre’n la manera de treballar en l’actualitat, 
sempre coherent i encaminada a la seva consolidació. Així doncs, avui dia, els esforços permeten 
que el CIDOB sigui:

• Un centre independent, plural i sense agendes partidistes o ideològiques domi-
nants, capaç d’incidir en la reflexió i en l’acció política global des de la seva realitat local.

• Un referent internacional a Barcelona útil per a les persones, les institucions i les empre-
ses que treballen en l’entorn internacional o que s’hi interessen; un pol d’estímul per a una 
internacionalització creixent de la ciutat, de Catalunya i d’Espanya, com també un referent naci-
onal i internacional en recerca, recursos documentals i publicacions especialitzades en relacions 
internacionals.

• Un actor influent en la gestació de l’acció internacional dels governs locals, de la 
Generalitat de Catalunya, del Govern d’Espanya i de la Unió Europea i les seves respectives 
dimensions parlamentàries, amb interlocució permanent amb decisors polítics i capacitat per 
generar opinió, directament i/o a través dels mitjans de comunicació.

• Una organització connectada a escala europea i mundial amb institucions líders en 
l’àmbit de les relacions internacionals, que participa en els grans debats d’àmbit europeu i global, 
i genera opinió i coneixement valorats i reconeguts internacionalment. 

• Un instrument d’acció internacional al servei dels ciutadans, una eina per a les rela-
cions internacionals que treballa per influir i donar suport a decisors, com també per captar els 
interessos de la ciutadania i, així mateix, difondre i contribuir a l’aplicació de les decisions públi-
ques internacionals i de la Unió Europea que afecten els ciutadans.

4. Òrgans de govern de la Fundació CIDOB

Per tal d’afavorir la transparència del CIDOB, esdevé cabdal desglossar els aspectes clau del funci-
onament i els òrgans de la fundació, així com el procés de presa de decisions d’acord amb els seus 
estatuts.

4.1. El patronat 

El patronat és l’òrgan de govern i administració de la fundació; la representa, la gestiona i assumeix 
totes les facultats i les funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals, segons allò 
que disposen els estatuts que la regeixen.

El patronat és un òrgan col·legiat format per un mínim de set membres i un màxim de vint-i-cinc, 
que podran ser persones físiques o jurídiques.

4.2. Presa de decisions

El patronat es donarà per constituït en primera convocatòria quan hi assisteixin la meitat més un 
dels seus membres, i en segona convocatòria, quan hi assisteixin una quarta part dels patrons.
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Amb caràcter general, cada patró té un vot, i els acords es prenen per majoria simple. No obs-
tant això, els acords de modificació estructural o de disposició de béns de la fundació requeriran 
majories reforçades.

Les convocatòries d’aquest òrgan porten sempre aparellades la redacció de l’acta corresponent, 
que contindrà tots els elements essencials de les deliberacions i les decisions, incloent-hi les 
manifestacions dels assistents i els vots.

Els acords que s'hi reflecteixin seran executius a partir de l'aprovació i registre en el llibre d'ac-
tes llevat decisió judicial  cautelar o definitiva de contrari.

D’aquesta manera es garanteix el funcionament democràtic de la fundació i l’aplicació dels 
resultats que es derivin dels processos de presa de decisions.

4.3. Transparència

D’acord amb els estàndards nacionals i internacionals, el CIDOB es troba estrictament compro-
mès amb la transparència de la seva actuació, i, en aquest sentit, adopta mesures concretes que 
faciliten el coneixement de les seves activitats per part de tercers. 

El CIDOB compta amb una pàgina web oficial activa i actualitzada a través de la qual es facilita 
informació abundant i important sobre la seva activitat, organització interna i manera de treba-
llar. S’hi exposen projectes duts a terme, publicacions, opinions i agenda d’activitats passades i 
futures. Així mateix, s’hi detallen els seus estatuts, òrgans de govern, pressupost i modus ope-
randi. 

En concret, la pàgina web esmentada exhibeix sense restriccions:

1. Els estatuts de la fundació
2. L’organigrama
3. El pressupost
4. Aquest codi ètic
5. Les activitats i els estudis duts a terme
6. Un ampli i divers contingut que permet conèixer el seu dia a dia i el desenvolupament cons-

tant dels fins fundacionals. 

4.4. Rendició de comptes

El CIDOB publica de manera periòdica i completa la totalitat de les aportacions que rep; així 
mateix, aquestes aportacions figuren en el pressupost que, segons els Estatuts, s’aprovi en cada 
moment.

Aquesta informació tindrà un caràcter públic i serà accessible a tercers de manera que es podrà 
comprovar de primera mà la transparència i la independència de l’entitat.

4.5. Finançament

El CIDOB manté la seva total independència en relació amb el finançament que rep per dur a 
terme la seva activitat, de manera que està compromès a no acceptar cap obligació financera 
o patrocini que soscavi o contravingui el compliment de la missió i els principis establerts en 
aquest codi ètic.
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4.6. Conflicte d’interessos

Per tal d’eliminar els possibles conflictes d’interessos, els estatuts de la fundació exclouen de la presa 
de decisions aquells patrons que puguin tenir un conflicte d’interessos amb la fundació, que s’enten-
drà sempre que el patró dugui a terme activitats concurrents amb les finalitats de la fundació.

Aquests patrons només podran dur a terme operacions amb la fundació si queda suficientment 
acreditada la superioritat dels interessos d’aquesta, havent d’efectuar amb anterioritat a l’inici de 
l’activitat una declaració responsable d’acord amb allò que estableix la legislació vigent.

Aquests mecanismes certifiquen que el CIDOB treballa per a la consecució dels seus fins fundaci-
onals, i que no es pugui veure corromput o manipulat pels interessos individuals de cap dels seus 
membres. 

4.7. Plagi i investigació deslleial

El CIDOB és una fundació estrictament compromesa amb l’originalitat dels seus treballs, de manera 
que condemna inequívocament el plagi i qualsevol altra tipus d’investigació deslleial.

Per això, imposa obligacions estrictes d’autenticitat a tots els empleats i col·laboradors, obligacions 
que s’especifiquen en els contractes respectius i es verifiquen en el desenvolupament de tots els 
processos d’investigació duts a terme. 

5. Contractació de treballadors i col·laboradors 

D’acord amb el seu compromís amb l’actuació ètica, i amb la transparència que la caracteritza, 
l’entitat disposa d’un codi de contractació aplicable i publicat a la seva pàgina web sota el títol 
Instruccions aplicables a les contractacions a dur a terme per la Fundació CIDOB - Centre d’informa-
ció i documentació internacionals a Barcelona.

D’aquest codi es desprenen, com a principis essencials per a tota contractació, la publicitat, la 
concurrència, la transparència, la confidencialitat, la igualtat i la no-discriminació.

Tant els principis esmentats com el mateix procés d’adjudicació es troben relacionats amb detall en 
el citat document intern que roman accessible a tot el públic.

La Fundació CIDOB es compromet, a més, a la difusió d’aquest codi ètic i de conducta entre tots els 
seus empleats i col·laboradors, de manera que siguin plenament conscients del seu contingut i dels 
deures que els imposa en relació amb la seva actuació. Així mateix, facilitarà tots els elements de for-
mació necessaris perquè tothom tingui el coneixement i les eines imprescindibles per a la seva aplicació.

6. Control d’aplicació

6.1. Comitè de Seguretat i Ètica

Per tal de garantir l’aplicació rigorosa d’aquest codi ètic en tots els àmbits d’actuació del CIDOB, 
el Comitè de Seguretat i Ètica amb què aquest compta assumirà les funcions relatives al control de 
l’aplicació dels compromisos adquirits i vetllarà per la seva difusió, coneixement i interpretació; així 
mateix, durà a terme les propostes i les modificacions que consideri oportunes per mantenir el codi 
actualitzat i útil d’acord amb els seus fins.
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Qualsevol modificació que aquest òrgan proposi haurà de ser aprovada pel patronat segons els 
processos de presa de decisions amb què compta, respectant les majories estatutàriament establer-
tes a aquest efecte.

6.2. Incompliment

Qualsevol incompliment d’aquest codi ètic ha de ser comunicat a través dels canals habituals al 
Comitè de Seguretat i Ètica, qui rebrà la informació i procedirà a fer-ne una valoració.

Es garantirà l’anonimat de qui posi en coneixement l’incompliment esmentat amb l’objectiu de sal-
vaguardar-ne els drets i la seguretat. 

Per tal de garantir el compliment de les obligacions ètiques i dels principis d’actuació continguts 
en aquest codi, el Comitè s’ha d’assegurar de prendre les mesures necessàries per sancionar els 
incompliments dels quals tingui coneixement, reprovar les conductes deslleials i evitar-ne la repeti-
ció en el futur.
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