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I. INTRODUCCIÓ.
Article 1. Objecte.
1. El Codi de Bones Pràctiques de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona (en endavant “la Cambra de Comerç de Barcelona” o “la
Cambra”, indistintament) té per objecte establir les normes de conducta, els principis
d’actuació i obligacions que han de respectar tots els integrants de l’organització, amb
la finalitat de garantir la imparcialitat, la transparència i el comportament ètic en el
desenvolupament de les seves respectives responsabilitats i funcions professionals, i les
seves relacions i interaccions amb els altres professionals i col·laboradors, els clients, els
proveïdors, les Administracions Públiques i l’entorn en general.
2. El Codi de Bones Pràctiques de la Cambra de Comerç de Barcelona, respon així mateix,
a les noves necessitats de prevenció penal, establertes en l’àmbit de la responsabilitat
penal de les persones jurídiques. És per això que aquest Codi de Bones Pràctiques de la
Cambra de Comerç de Barcelona, també recull el compromís de la Cambra amb el
principi de diligència deguda per la prevenció i detecció d’il·lícits penals en tots els
àmbits d’actuació.
3. L’organització actuarà en tot moment amb sotmetiment a la llei, a la normativa interna
de la Cambra de Comerç de Barcelona i a les obligacions i compromisos assumits per la
mateixa en les seves relacions amb tercers.
Article 2. Àmbit d’aplicació.
1. El present Codi de Bones Pràctiques és d’aplicació a tots els membres dels òrgans de
govern de la Cambra; als membres dels òrgans de govern de les Llotges i Mercats; als
representants de la Cambra en altres organismes i entitats; als membres dels consells
de les Delegacions, al personal directiu i treballadors/treballadores de la Cambra de
Comerç de Barcelona, de les Llotges i Mercats i del Consolat de Mar de Barcelona,
qualsevol que sigui el règim jurídic laboral o de prestació de serveis sota el qual ho facin
i amb independència de la seva categoria i la seva ubicació geogràfica o funcional.
D’aquí en endavant, en cas que no s’indiqui el contrari, el Codi es refereix a aquest
conjunt de persones com “Col·lectiu CCB”.
2. Tot el Col·lectiu CCB té el deure de conèixer i l’obligació de complir el Codi de Bones
Pràctiques, contribuir activament a la seva aplicació i notificar possibles consultes i
carències, sempre per escrit i signat, al Comitè de Bones Pràctiques.
3. L’organització promourà entre els seus proveïdors l’adopció dels principis d’actuació
contemplats en el present Codi de Bones Pràctiques o les normes en les que aquest es
fonamenta.
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Article 3. Interpretació del Codi de Bones Pràctiques.
1. Es crea el Comitè de Bones Pràctiques com a òrgan intern al qual li correspon la
interpretació del Codi de Bones Pràctiques. Els seus criteris interpretatius són vinculants
per a tot el Col·lectiu CCB. Les funcions i competències del Comitè de Bones Pràctiques
es troben regulades en el títol VI d'aquest Codi i en el seu propi reglament intern.
2. Els principis i pautes de conducta recollits en aquest Codi no pretenen recollir la totalitat
de situacions o circumstàncies amb les que el Col·lectiu CCB es poden trobar, sinó
establir els principis generals de conducta que han de regir en la seva forma d'actuar
durant l'acompliment de la seva activitat professional.
3. Qualsevol dubte que pugui sorgir a un membre del Col·lectiu CCB sobre la interpretació
d'aquest Codi podrà ser consultada amb el seu superior jeràrquic immediat, o al Comitè
de Bones Pràctiques.

II. NORMES GENERALS DE CONDUCTA PROFESSIONAL.
Article 4. Compliment de la legislació i de la normativa interna
1. Tots els membres del Col·lectiu CCB són responsables de conèixer les lleis, reglaments i
normes rellevants per a l'exercici de la seva funció i responsabilitat dintre de la Cambra
de Comerç de Barcelona.
2. Els membres del Col·lectiu CCB compliran la legislació i la normativa interna en el lloc en
el qual desenvolupin la seva activitat, atenent a l'esperit i la finalitat de les normes, i
observant les previsions del present Codi i els protocols que regulen l'activitat de la
Cambra.
3. Així mateix, en l'exercici de la seva funció i responsabilitat, han de respectar les
obligacions i compromisos assumits per la Cambra de Comerç de Barcelona en les seves
relacions contractuals amb tercers.
Article 5. Imparcialitat, neutralitat i proporcionalitat.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona haurà d’actuar amb imparcialitat, neutralitat i
independència, de manera justa i raonable.
2. La Cambra de Comerç de Barcelona haurà d’evitar qualsevol conducta que constitueixi
una col·lisió, abús o restricció de la imparcialitat, neutralitat i proporcionalitat.
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Article 6. Acompliment d'una conducta íntegra, professional i amb vocació de servei.
El Col·lectiu CCB haurà d’actuar desenvolupant la seva tasca amb integritat, professionalitat i
vocació de servei:
a. La integritat és l’actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada amb
els interessos de la Cambra de Comerç de Barcelona, sense buscar cap benefici
propi o de tercers a través de l’ús indegut de la posició dins de l’organització.
b. La professionalitat és l’actuació diligent, responsable i eficient, fent un ús
responsable dels recursos i dels mitjans a la seva disposició.
c. La vocació de servei és l’observança continua d’una conducta de col·laboració
permanent cap a la resta de col·laboradors de l’organització i cap el seu entorn.

III. EL COL·LECTIU CCB.
Article 7. Respecte a les persones.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona haurà de defensar i promoure l’acompliment dels
drets humans i dels drets laborals.
2. La Cambra de Comerç de Barcelona haurà de rebutjar qualsevol manifestació de
discriminació, de violència, d'abús físic, sexual, psicològic, moral o altres, d'abús
d'autoritat en el treball i qualssevol altres conductes intimidatòries o ofensives per als
drets personals del Col·lectiu CCB.
3. Els membres del Col·lectiu CCB hauran d’evitar qualsevol tipus de discriminació
(perjudici, assetjament, mobbing) i facilitar un tracte respectuós i de col·laboració.
4. La Cambra de Comerç de Barcelona garanteix la llibertat sindical dels membres del
Col·lectiu CCB.
Article 8. Imatge i reputació corporativa.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona considera la seva imatge i reputació com un dels
seus actius més valuosos per preservar la confiança de les empreses, empleats/des,
proveïdors, davant d’ institucions i autoritats, i de la societat en general.
2. La Cambra de Comerç de Barcelona haurà d’informar sempre de forma veraç, adequada
i congruent sobre la seva activitat. La veracitat en la informació és un principi bàsic que
ha de regir l'actuació dels membres del Col·lectiu CCB.
3. Qualsevol membre del Col·lectiu CCB, per actuar en representació de la Cambra, haurà
de seguir els criteris establerts pels seus òrgans de govern.
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Article 9. Dades personals.
1.

La Cambra de Comerç de Barcelona es compromet a no divulgar dades de caràcter
personal dels membres del Col·lectiu CCB, a excepció de quan es disposi del
corresponent consentiment dels interessats i en els casos d'obligació legal o compliment
de resolucions judicials o administratives. En cap cas, les dades de caràcter personal dels
membres del Col·lectiu CCB podran ser tractades per a fins diferents dels legalment o
contractualment previstos, ni per la finalitat en que les mateixes van ser recollides.

2.

Els membres del CCB que per la seva activitat accedeixin a dades personals de clients,
proveïdors i altres col·laboradors en general, que formen part dels fitxers de dades
personals titularitat de la Cambra de Comerç de Barcelona, es comprometran a mantenir
la confidencialitat d'aquestes dades i a complir amb els procediments en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

Article 10. Seguretat i salut en el treball.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona impulsarà l’adopció de polítiques de seguretat i salut
en el treball, i adoptarà les mesures preventives necessàries proporcionant un ambient
de treball respectuós amb la salut, l’eficàcia i la seguretat dels seus membres.
2. Tots els membres del Col·lectiu CCB han de conèixer i complir les normes relatives a
seguretat i salut en el treball, amb l'objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals,
i vetllar per la seguretat pròpia i de qualsevol persona que pugui veure’s afectada en el
desenvolupament de les seves activitats.
Article 11. Recursos i mitjans per al desenvolupament de l’activitat professional.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona es compromet a posar a disposició dels membres
del Col·lectiu CCB els recursos i els mitjans necessaris i adequats per al desenvolupament
de la seva activitat professional.
2. Sense perjudici de l'obligat compliment dels procediments específics sobre recursos i
mitjans de la Cambra de Comerç de Barcelona, els membres del Col·lectiu CCB es
comprometen a fer un ús responsable dels recursos i dels mitjans posats a la seva
disposició. En cap cas, per tant, aquests mitjans han de considerar-se una eina de treball,
han de generar expectativa de privacitat total, podent ser supervisats per la Cambra en
l’exercici proporcionat dels seus deures de control.
3. La utilització dels equips, sistemes i programes informàtics que la Cambra de Comerç de
Barcelona posa a disposició dels membres del Col·lectiu CCB per al desenvolupament
del seu treball, inclosa la facilitat d'accés i operativa a Internet, s'ha d'ajustar a criteris
de professionalitat, seguretat i eficiència, excloent qualsevol ús, acció o funció
informàtica que sigui il·lícita o contrària als procediments o instruccions de la Cambra
de Comerç de Barcelona.
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Article 12. Tractament i comunicació de la informació.
1. La informació no prevista per a la seva divulgació que sigui propietat de la Cambra de
Comerç de Barcelona tindrà, amb caràcter general, la consideració d'informació
reservada i confidencial, i estarà subjecta a secret professional, sense que el seu
contingut pugui ser facilitat a tercers.
2. És responsabilitat de la Cambra de Comerç de Barcelona i de tots els membres del
Col·lectiu CCB posar els mitjans de seguretat suficients i aplicar els procediments
establerts per a protegir la informació reservada i confidencial.
3. Davant de qualsevol dubte sobre el caràcter confidencial o no de la informació, el
Col·lectiu CCB de la Cambra de Comerç de Barcelona han de considerar-la com a
reservada.
4. Les dades personals que consten en els arxius de la Cambra de Comerç de Barcelona o
als que es tingui accés per raó de l'activitat professional que s'exerceix a la Cambra, es
consideren en tot cas informació reservada i confidencial, i es prohibeix expressament
la seva comunicació a tercers.
5. En cas de cessament de la relació laboral o professional, el membre del Col·lectiu CCB
haurà de retornar la informació reservada i confidencial a la Cambra de Comerç de
Barcelona, incloent els documents i mitjans o dispositius d'emmagatzematge, subsistint
en tot cas el deure de confidencialitat de la informació reservada.
6. Els membres del Col·lectiu CCB han de comunicar la informació de forma honesta, tant
a l'interior de la Cambra, com a l'exterior. En cap cas s'ha de lliurar informació incorrecta,
organitzar-la de forma equívoca, o intentar confondre als que la reben.
Article 13. Propietat intel·lectual i industrial.
1. Els membres del Col·lectiu CCB estan compromesos amb la protecció de la propietat
intel·lectual i industrial pròpia i aliena que inclou, entre d'altres, drets d'autor, drets de
patents, marques, noms de dominis, drets de reproducció, software i dissenys.
2. Els membres del Col·lectiu CCB hauran de ser respectuosos pel que fa a la protecció de
la propietat intel·lectual i industrial pròpia i la de tercers per evitar infringir els seus
drets.
Article 14. Avantatges i regals.
1. Els membres del Col·lectiu CCB no podran, directament o mitjançant persona
interposada, prometre, oferir o concedir ni sol·licitar o acceptar avantatges o regals que
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tinguin per objecte obtenir un benefici per a la Cambra de Comerç de Barcelona, per a
si mateixos, o per a un tercer.
En particular, no podran donar ni rebre qualsevol forma de comissió de/a tercers, com
a funcionaris públics, empreses, partits polítics, autoritats, clients, proveïdors,
accionistes i socis. Els actes de suborn, expressament prohibits, inclouen l'oferiment o
promesa, directa o indirectament, de qualsevol tipus d'avantatge impròpia, qualsevol
instrument per al seu encobriment, així com el tràfic d'influències.
2. Els membres del Col·lectiu CCB no podran donar ni acceptar hospitalitats que influeixin,
puguin influir, o es puguin interpretar com a influència en la presa de decisions.
3. Els membres del Col·lectiu CCB podran acceptar regals de cortesia. No obstant això,
aquesta acceptació s'ha de comunicar pel membre del Col·lectiu CCB al Comitè de Bones
Pràctiques quan el valor de l'obsequi o regal tingui un valor significatiu (superin els
setanta cinc euros (75€)) i aquest obsequi quedarà en propietat de la Cambra, llevat que
els seus òrgans de govern decideixin altra cosa en funció de les circumstàncies de cada
cas.
4. Els membres del Col·lectiu CCB s’abstindran, en tot cas, de realitzar o oferir, de forma
directa o indirecta, cap avantatge, regal i/o altres beneficis a qualsevol persona al servei
de qualsevol entitat, pública o privada, partit polític o candidat a càrrec públic, amb la
intenció de mantenir o obtenir il·lícitament negocis o altres avantatges.
5. Allò previst als apartats anteriors d'aquest article també serà d'aplicació quan els regals,
avantatges, hospitalitats o similars provinguin de o hagin estat oferts per altres
membres del mateix Col·lectiu CCB.
Article 15. Conflicte d’interès.
1. Es consideren conflictes d'interès aquelles circumstàncies on els interessos personals
dels membres del Col·lectiu CCB, de manera directa o indirecta, són contraris o entren
en col·lisió amb els interessos de la Cambra de Comerç de Barcelona, interfereixen en el
compliment recte dels seus deures i responsabilitats professionals, o els involucren a
títol personal en alguna transacció o operació econòmica de la Cambra.
2. Els membres del Col·lectiu CCB no podran realitzar, llevat d’autorització expressa de la
Cambra, operacions ni activitats que suposin o puguin suposar un conflicte d'interès. En
aquest sentit, han d'evitar situacions que puguin donar lloc a un conflicte entre els
interessos personals i els de la Cambra de Comerç de Barcelona, i abstenir-se de
representar al mateix i intervenir o influir en la presa de decisions en qualsevol situació
en què directament o indirectament tinguin un interès personal.
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3. En qualsevol cas, el membre del Col·lectiu CCB que es trobi o tingui coneixement de la
concurrència de qualsevol d'aquests supòsits, o algun dubte davant una situació
particular, ha de posar-ho en coneixement del Comitè de Bones Pràctiques.
Article 16. Transparència.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona, en tant que configurada legalment com a
corporació de Dret Públic, resta subjecta a les obligacions, garanties i responsabilitats
establertes en la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon
govern; fonamentalment, en allò relatiu a les seves activitats subjectes al Dret
Administratiu, per tant, respecte de les funcions públiques que desenvolupa.
2. La Cambra de Comerç de Barcelona es compromet a complir les normes i disposicions
vigents que li siguin aplicables en l’àmbit de la transparència de la informació.
3. El “Col·lectiu CCB” haurà de transmetre la informació de forma rigorosa, fiable.

IV. L’ENTORN.
Article 17. Clients.
1. En les relacions amb els clients s'han d'aplicar en tot cas els principis de confiança i
transparència. L'assessorament que es faciliti als clients serà sempre veraç, oferint les
alternatives disponibles pel que fa a productes i serveis que millor s'adeqüin a les seves
necessitats o circumstàncies.
2. Els membres del Col·lectiu CCB evitaran qualsevol classe d'interferència o influència de
clients que pugui alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional.
Article 18. Proveïdors.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona es compromet a que els processos de selecció de
proveïdors s'ajustin a les normes internes de contractació.
2. La informació facilitada pels membres del Col·lectiu CCB als proveïdors serà veraç i
evitant que pugui induir a error o engany.
3. Els preus i les informacions presentades pels proveïdors en un procés de selecció seran
tractats confidencialment i no es revelaran a tercers llevat de consentiment dels
interessats, o que aquest procés sigui una licitació pública en el que estigui previst.
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Article 19. Administracions Públiques.
La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix el compromís que les seves relacions amb
les administracions públiques i autoritats es plantejaran sota els principis de
col·laboració i màxima transparència.
Article 20. Prevenció del blanqueig de capitals i control de pagaments.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona manifesta el seu ferm compromís en la prevenció
del blanqueig de capitals i d'irregularitats en els pagaments.
2. Els membres del Col·lectiu CCB hauran de vigilar els pagaments a, o per tercers en
metàl·lic que resultin inusuals, els realitzats mitjançant xec al portador, en divises o de
comptes residents en paradisos fiscals.
Article 21. Protecció del medi ambient.
1. La Cambra de Comerç de Barcelona ha de desenvolupar la seva activitat des del respecte
i preservació del medi ambient, complint els estàndards establerts en la normativa
mediambiental que sigui d'aplicació i minimitzant l'impacte de les seves activitats sobre
el medi ambient.
2. La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix com a pautes de comportament
minimitzar els residus i la pol·lució, conservar els recursos naturals i promoure l'estalvi
d'energia.

V. EL CANAL DE BONES PRÀCTIQUES.
Article 22. Creació del Canal de Bones Pràctiques .
1. La Cambra de Comerç de Barcelona crearà un Canal de Bones Pràctiques amb l'objecte
de fomentar el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes en aquest
Codi de Bones Pràctiques.
2. El Canal de Bones Pràctiques és un procediment intern per comunicar, per part dels
membres del Col·lectiu CCB, conductes que puguin implicar la comissió d'alguna
irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest Codi
de Bones Pràctiques.
Article 23. Principis informadors del Canal de Bones Pràctiques.
1. Els membres del Col·lectiu CCB que tinguin indicis raonables de la comissió d'alguna
irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest Codi
de Bones Pràctiques, ho hauran de comunicar a través del Canal de Bones Pràctiques.
11

2. La identitat de la persona que comuniqui una actuació anòmala a través del Canal de
Bones Pràctiques, en el cas en que sigui facilitada, tindrà la consideració d'informació
confidencial i, per tant, no serà revelada sense el seu consentiment al denunciat,
garantint la reserva de la identitat del denunciant i evitant qualsevol tipus de resposta
cap al denunciant per part del denunciat com a conseqüència de la comunicació.
No obstant això, es permet la presentació de comunicacions anònimes mitjançant el
Canal de Conducta si, tot i la garantia de confidencialitat de la tramitació de les
comunicacions mitjançant el Canal, el remitent opta per l'anonimat.
3. La Cambra de Comerç de Barcelona, es compromet a no adoptar cap forma de
represàlia, directament o indirectament, contra els empleats que facin un ús adequat
del Canal de Bones Pràctiques.

VI. EL COMITÈ DE BONES PRÀCTIQUES.
Article 24. El Comitè de Bones Pràctiques.
1. El Comitè de Bones Pràctiques és la figura interna de la Cambra de Comerç de Barcelona,
amb competències en l'àmbit del compliment del Codi de Bones Pràctiques.
2. La funció principal del Comitè de Bones Pràctiques és la de supervisar el funcionament i
el compliment del Codi de Bones Pràctiques, sense perjudici de qualsevol altra mitjà
específic que se li pugui assignar en matèria de prevenció de riscos penals, i gaudeix de
poders autònoms d'iniciativa i control.
3. El Comitè de Bones Pràctiques comptarà amb els mitjans materials i humans necessaris
per a l'acompliment de les seves funcions.
4. El Comitè de Bones Pràctiques informarà al Comitè Executiu, almenys anualment i
sempre que ho consideri necessari o sigui requerit a l’efecte, de les mesures adoptades
per promoure el coneixement i per assegurar el compliment del Codi de Bones
Pràctiques de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Article 25. Competències, composició i funcionament del Comitè de Bones Pràctiques.
1. Les funcions, la composició i funcionament del Comitè de Bones Pràctiques es regularan
en un Reglament que haurà de ser aprovat per acord del Comitè Executiu de la Cambra.
2. El Comitè de Bones Pràctiques tindrà facultats per elaborar les disposicions internes que
consideri necessàries per el desenvolupament i aplicació del present Codi de Bones
Pràctiques.
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3. En qualsevol cas en l'exercici de les seves funcions, el Comitè de Bones Pràctiques
garanteix:
a) La confidencialitat de totes les dades i antecedents de les actuacions dutes a terme,
llevat que per llei o requeriment judicial es procedeixi a la remissió d'informació.
b) L'anàlisi exhaustiva de qualsevol dada, informació o document en base als quals es
promogui la seva actuació.
c) La instrucció d'un procediment adequat a les circumstàncies de cada cas, en el qual
s'actuarà sempre amb independència i ple respecte del dret d'audiència i de la
presumpció d'innocència de qualsevol persona afectada.
d) La indemnitat de qualsevol denunciant com a conseqüència de la presentació
d'instàncies o denúncies de bona fe al Comitè de Bones Pràctiques.
4. Les decisions del Comitè de Bones Pràctiques tindran un caràcter vinculant per a la
Cambra de Comerç de Barcelona i el Col·lectiu CCB.
VII. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 26. Règim disciplinari.
La Cambra de Comerç de Barcelona desenvoluparà les mesures necessàries per a l'eficaç
aplicació del Codi de Bones Pràctiques.
En el cas que el Comitè de Bones Pràctiques determini que un membre del “Col·lectiu
CCB” ha realitzat activitats que contradiguin allò establert en el present Codi de Bones
Pràctiques, proposarà al Comitè Executiu l’aplicació de les mesures disciplinàries
conforme a les disposicions legals i normativa interna que siguin d’aplicació, així com,
en el seu cas, a la legislació laboral aplicable i al règim de faltes i sancions previstes en
el Conveni Col·lectiu de la Cambra.
Article 27. Actualització.
1. El Codi de Bones Pràctiques es revisa i actualitza periòdicament, atenent a les propostes
que pugui fer el Comitè de Bones Pràctiques així com els suggeriments i propostes que
realitzin els membres del Col·lectiu CCB.
Així mateix, serà modificat o adaptat quan es posin de manifest infraccions rellevants
de les disposicions, o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de
control o en l'activitat desenvolupada que ho facin necessari.
2. Qualsevol revisió o actualització que suposi una modificació del Codi de Bones
Pràctiques, requerirà, a proposta del Comitè Executiu, l’aprovació del Ple de la Cambra
de Comerç de Barcelona.
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Article 28. Acceptació.
Tots els integrants del “Col·lectiu CCB” estan obligats a complir amb el Codi de Bones
Pràctiques des del moment de la seva incorporació i durant la seva vinculació a la
Cambra, amb compromís en el desenvolupament professional dels valors, principis i
normes de conducta recollits en el mateix.

Article 29. Aprovació.
El Codi de Bones Pràctiques s'aprova pel Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona a
proposta del Comitè Executiu.
______________________________________
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