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I. Disposicions generals 

Art. 1 Objecte 

1. El present Protocol té per objecte establir les pautes d’actuació que han 

de seguir el COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA i COFB 

64 SERVEIS, S.L. (d’ara endavant, COFB i COFB 64 o l’organització 

indistintament) als efectes d’evitar els riscos de comissió d’alguna de les 

formes de corrupció privada o en els negocis, contribuint així a garantir 

una competència justa al mercat.  

2. Mitjançant aquest Protocol, COFB i COFB 64 també pretenen evitar 

qualsevol tipus de dany reputacional o financer per trobar-se 

involucrats en algun assumpte de corrupció privada o en els negocis.  

Art. 2 Compromís de compliment ètic i legal 

1. Les activitats de COFB i COFB 64 es desenvolupen de conformitat, no 

solament amb la legalitat vigent en matèria d’anticorrupció, sinó també 

amb allò establert al seu Codi Ètic i a la resta de normativa interna.  

2. En aquest sentit, als efectes de conscienciar i potenciar una cultura 

empresarial ètica, és fonamental que la Junta de Govern de COFB i el 

Consell d’Administració de COFB 64 (d’ara endavant, la Junta i el 

Consell) serveixin d’exemple per a la resta dels seus membres i 

col·laboradors. 

3. Des de l’entrada en vigor d’aquest Protocol, es genera constantment 

documentació que acredita el compromís amb l’ètica i el compliment 

dels qui dirigeixen COFB i COFB 64.  
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4. COFB i COFB 64 es comprometen a proporcionar la formació necessària 

a tots els seus empleats als efectes de prevenir la corrupció de manera 

eficaç.  

5. Des de COFB i COFB 64 es pretén que el compromís de compliment ètic 

i legal en matèria d’anticorrupció també s’assumeixi per les terceres 

parts amb les que col·laboren. Per això, un dels valors fonamentals de 

COFB i COFB 64 és la promoció de la utilització de bones pràctiques 

comercials entre els socis contractuals. 

Art. 3 Contractació de serveis i relacions comercials 

1. En les seves relacions comercials, COFB i COFB 64 basaran la 

contractació en el mèrit i en la transparència. En aquest sentit, COFB i 

COFB 64 no admeten que cap dels seus membres o col·laboradors rebin, 

sol·licitin o acceptin directament o a través d’una persona intermediària 

qualsevol benefici o avantatge no justificats1 de qualsevol naturalesa, o 

l’oferiment o promesa d’obtenir-lo, com a contraprestació per afavorir 

indegudament a un altre en la contractació de serveis o en qualsevol 

relació comercial.  

2. Així mateix, es prohibeix que qualsevol membre o col·laborador de 

COFB i COFB 64, directament o a través d’una persona intermediària, 

prometi, ofereixi o concedeixi a directius, administradors, empleats o 

col·laboradors d’una altra empresa qualsevol benefici o avantatge no 

justificats com a contraprestació per obtenir un afavoriment indegut en 

la contractació de serveis o en qualsevol relació comercial.  

                                                 
1 Per beneficis o avantatges no justificats s’entendrà qualsevol tipus d’avantatge al qual no es tingui 

dret o que no sigui conforme al criteri de ‘’l’adequació social’’, com estàndard indicatiu de la 

correcció o legalitat d’aquests avantatges o beneficis. És a dir, s’exclou tota forma de luxe o benefici 

injustificat i injustificable. 
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3. En cas que algun membre participi, de qualsevol forma, en la selecció, 

avaluació i/o contractació de proveïdors a COFB i COFB 64, mantingui 

una relació d'amistat, enemistat o familiaritat amb el tercer –o algun dels 

seus membres- amb el qual es pretén contractar, haurà de comunicar el 

possible conflicte d'interès d'acord amb el que s'estableix en el Codi Ètic. 

Art. 4 Transparència  

1. COFB i COFB 64 es comprometen a dur una gestió comptable i 

financera transparent. En aquest sentit, als efectes de prevenir i detectar 

males pràctiques, documentaran totes les operacions financeres i 

comercials que realitzin, mantenint actualitzats els seus llibres i registres 

comptables.  

2. A fi d’assegurar la transparència, COFB i COFB 64 s’ocupen de la 

divulgació dels seus estats financers i de les normes de comptabilitat i 

auditoria. D’aquesta manera, es persegueix evitar les següents 

pràctiques:  

- Establiment de comptes no registrades comptablement.  

- Realització d’operacions no registrades comptablement o 

inadequades. 

- Registre de despeses inexistents. 

- Entrada de passius amb identificació incorrecta de bens.  

- Ús de documentació falsa.  

- Destrucció intencional de documents comptables.  
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Art. 5 Mesures de diligència en el marc de relacions amb tercers 

1. Per tal d’evitar riscos de corrupció, abans d’iniciar una relació comercial 

amb un tercer, COFB i COFB 64 s’asseguraran de quina és l’actitud del 

tercer davant l’ètica i el compliment en els negocis.  

2. D'aquesta manera, COFB i COFB 64 compartiran amb el tercer amb el 

qual es pretengui contractar alguna activitat comercial els principis 

generals d'ètica i compliment establerts al Codi Ètic. A més, COFB i 

COFB 64 podran, per exemple, incorporar una clàusula contractual que 

posi de manifest el compromís de totes dues parts contractants en 

matèria de Compliance i tolerància zero davant qualsevol pràctica il·legal. 

3. Als efectes de l’avaluació del tercer amb el qual es pretén contractar, 

COFB i COFB 64 comptaran amb referències sobre la seva reputació i 

solvència al mercat.  

4. En cas que el resultat d’aquesta avaluació sigui negativa, i després 

d’haver contrastat adequadament aquesta informació, serà 

imprescindible valorar de forma minuciosa els riscos que implicaria la 

vinculació amb el tercer en qüestió i, si escau, descarti la contractació.  

5. En tot cas, s’haurà de descartar qualsevol contractació amb tercers que 

es tingui coneixement que duen a terme pràctiques il·lícites.  

 


