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POLÍTICA DE COMPLIMENT NORMATIU 
CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER A GRANS PROVEÏDORS 

A continuació es defineixen els principis que han de regir el comportament dels que actuen 
com a proveïdors del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), en endavant el PSC.  

● El desenvolupament de l’activitat com a proveïdor del PSC es realitzarà d'acord amb 
els més elevats estàndards ètics i d’honestedat, així com inspirant confiança, amb un 
comportament coherent i infrangible, vetllant en tot moment per la bona reputació 
del PSC. 

● L’activitat es desenvoluparà evitant qualsevol mena de conflicte d'interès que pugui 
sorgir en l'activitat que realitzo en nom i per compte del partit. 

● L’activitat s’exercirà d'acord amb la legalitat vigent i els principis ètics del Partit, pro-
hibint en la meva activitat qualsevol comportament il·lícit o constitutiu de delicte i 
vetllant per l'existència de controls per a la no comissió d'aquests. 

● Es guardarà absoluta reserva i confidencialitat de la informació del PSC de la que es 
disposi, així com de la informació de tercers a la qual es tingui accés exercint alguna 
activitat per o en nom del PSC. Tractant tota la informació d'acord amb la legislació 
vigent i, entre aquesta, d'acord amb la legislació en matèria de protecció de dades 
personals. 

● S’adoptaran totes les mesures necessàries per evitar qualsevol situació que pugui ser 
sospitosa de conduir a qualsevol mena de corrupció entre particulars o de corrupció 
amb el sector públic, suborn o tràfic d'influències amb autoritat o funcionari públic, 
consistents, per exemple, en l’oferiment o l'acceptació de donacions i regals injusti-
ficats per aconseguir la contractació de productes o serveis, etc.  

● L'operativa de l’activitat s’atindrà als estàndards de transparència i bones pràctiques 
empresarials, per tal d'incorporar una cultura de prevenció d'accions fraudulentes. 

● Es posaran els mitjans per evitar tota conducta irregular o frau, ja que abasta riscos 
que poden menyscabar la confiança del públic i danyar la reputació de la integritat 
del PSC.  

● Es donarà compliment a tota la normativa antimonopoli i de protecció de la compe-
tència que correspongui i que prohibeixin acords o accions que restringeixin sense 
motiu fundat el comerç, que siguin enganyosos o que indueixin a error, o bé que 
limitin injustificadament l'acció de la competència sense proporcionar efectes 
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beneficiosos per als consumidors. Es consideren pràctiques contràries a la lliure com-
petència. 

● Es complirà així mateix amb  la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. 

● S’actuarà en relació amb els clients, d'acord amb criteris de consideració, respecte i 
dignitat, tenint en compte la diferent sensibilitat cultural de cada persona i no por-
tant a terme actuacions que puguin ser discriminatòries en el tracte per raó de raça, 
religió, edat, nacionalitat, gènere o qualsevol altra condició personal o social prohi-
bida per la llei, amb especial consideració cap a l'atenció de les persones amb disca-
pacitat o minusvalideses. 

El proveïdor és coneixedor que té a la seva disposició un canal de denúncies en línia per si 
considera oportú fer-lo servir. 
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