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CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CODI DE BON GOVERN 
  

 

PREÀMBUL 

 

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant la Confederació o 

l'entitat) es dota del present Codi de Bon Govern, amb la finalitat d'establir els principis d'actuació i 

bones pràctiques, inspirats per valors ètics, que hauran d'observar totes les persones implicades i els 

seus òrgans, per a afavorir el desenvolupament de la Confederació com una organització íntegra, 

transparent i eficaç. 

 

Aquest Codi ha sigut aprovat per l'assemblea general de la Confederació entrant en vigor l'endemà i 

estarà vigent en tant no s'aprove la seua modificació. 

 

En el marc ideològic de la Declaració de l'Aliança Cooperativa Internacional sobre la Identitat 

Cooperativa (Manchester, 1995), i seguint la seua recomanació d'incloure-la en la normativa interna de 

les organitzacions cooperatives i posar-la en pràctica, aquest Codi de la Confederació s'assenta i fa 

seus els valors ètics proclamats en la Declaració d'honestedat, transparència, responsabilitat i vocació 

socials. 

 

Les normes ètiques i de bon govern són ja una tradició en els països amb alta qualitat democràtica i en 

la majoria de les organitzacions internacionals. Són codis més orientats a la prevenció i persuasió que 

a la dissuasió. Aquest codi pretén ser un instrument que guie la conducta de les persones que ocupen 

qualsevol lloc de responsabilitat basada en l'exemplaritat de comportament. Així, entre les normes de 

conducta en ell contingudes s'inclouen al mateix temps valors generals, principis ètics i normes 

emmarcades en la gestió eficient i responsable. 

 

El contingut del Codi presenta la següent estructura: 

 Preàmbul 

 Capítol Primer: Objecte i bones pràctiques 

 Capítol Segon: Normes de bon govern 

 Secció Primera.- Principis generals de gobernança 

 Secció Segona.- Estructura orgànica 

 Secció Tercera.- Regles d’actuació, drets i obligacions 

 Secció Quarta.- Política per a la prevenció de delictes i contra el frau  

 Secció Cinquena.- Política de protecció de dades de caràcter personal 

 Capítol Tercer: Disposicions complementàries 
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CAPÍTOL PRIMER 

OBJECTE I BONES PRÀCTIQUES 

 

Article 1.- Objecte i naturalesa 

 

El present Codi de Bon Govern té per objecte establir les pautes generals que han de regir la conducta 

de la Confederació, els membres del seu consell rector i altres òrgans i empleats de la mateixa, en el 

desenvolupament de les activitats a través de les quals es materialitzen les finalitats de l'entitat. 

 

És una norma interna de la Confederació establida voluntàriament que ha de ser observada per totes 

les persones implicades. 

 

Article 2.- Característiques 

 

1. El present Codi de Bon Govern Corporatiu pretén desenvolupar i ampliar l'abast dels Estatuts a 

través de la creació de pautes de conducta, així com la implementació dels instruments necessaris per 

a la consecució de la Missió de l'entitat. 

 

2. És un Codi concordant i complementari de l'ordenament jurídic i del marc estatutari, el contingut del 

qual amplia i desenvolupa amb la pretensió d'anar més enllà. Per açò, solament s'han abordat aquells 

aspectes de desenvolupament específic, sense reproduir normes legals i estatutàries, evitant 

redundàncies innecessàries i fent remissió expressa, quan és necessari, als estatuts de l'entitat. 

 

3. Aquest Codi naix amb la voluntat de servir de guia i inspiració per a l'elaboració dels respectius Codis 

de Bon Govern de les pròpies Federacions sòcies i, si escau, també de les cooperatives de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Article 3.- Missió i finalitats de la Confederació 

 

La Missió de la Confederació és aconseguir per al cooperativisme la notorietat i el prestigi que li 

correspon davant la societat, des de l'estructura de representació, creadora d'opinió i facilitadora de 

processos d'interlocució amb l'Administració Pública i els agents socials. 

 

La seua Visió a llarg termini és convertir-se en un agent econòmic i social de primer nivell, amb 

capacitat d'influència des d'una organització útil, àgil i eficaç. 

 

Així mateix, el propòsit estratègic de la Confederació és aconseguir per al conjunt de cooperatives un 

entorn adequat d'influència i representació que contribuïsca a millorar la seua competitivitat, a través de 

processos conjunts, serveis i interlocució social. 
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Artículo 4.- Principis generals d’actuació 

 

La Confederació adequarà la seua intervenció i activitats als següents principis institucionals: 

 

1. Independència. En l'exercici de les seues funcions d'agregació, representació, interlocució i 

defensa dels interessos de les cooperatives valencianes, la Confederació actuarà sempre conforme 

als criteris establits estatutàriament, garantint en qualsevol cas la seua independència de 

qualssevol altres grups, persones, entitats o institucions.  

2. Col·laboració institucional. La independència d'actuació respecte dels poders públics i altres agents 

econòmics i socials és compatible amb la col·laboració institucional i el respecte deguts als legítims 

interessos dels diferents interlocutors de la Confederació, especialment en el marc del diàleg i la 

concertació social.  

3. Defensa dels interessos cooperatius. Conseqüent amb els seus objectius i funcions d'interlocució 

col·lectiva, la Confederació prioritzarà la representació i defensa dels interessos generals i comuns 

dels seus associats enfront dels exclusivament sectorials o individuals. Cap associat, o grup 

d'associats, rebrà un tracte privilegiat en relació amb els altres integrants de l'organització. 

4. Lideratge. En el desenvolupament de les seues activitats d'interlocució social i institucional, la 

Confederació actuarà amb vocació de lideratge, és a dir, amb criteris de visibilitat, proposició, rigor, 

oportunitat i anticipació, assumint els compromisos de coherència i eficiència que de tals objectius 

de deriven.  

5. Respecte a la diversitat. Les actuacions de la Confederació es caracteritzaran per la protecció de la 

diversitat, la qual cosa implica la no discriminació i el respecte a l'orientació sexual, identitat de 

gènere, raça, ètnia i religió. En el seu àmbit d'actuació, promourà la igualtat efectiva de dones i 

homes, i remourà qualsevol obstacle que puga dificultar la consecució d'aquest objectiu. 

6. Comunicació. A aquest efecte, la Confederació mantindrà una estratègia de comunicació basada 

en criteris de veracitat, rigor i professionalitat. 

7. Coresponsabilitat. Conforme als requeriments derivats de l'estructura del sistema associatiu, les 

federacions i altres entitats integrades en la Confederació assumeixen la responsabilitat de 

traslladar als seus òrgans corresponents les problemàtiques específiques dels diferents sectors i 

territoris en els quals actuen, a fi de contribuir a la correcta defensa dels interessos generals i 

comuns del cooperativisme valencià que té encomanada la Confederació.  

8. Coordinació i eficàcia. La Confederació contribuirà de forma permanent a millorar les relacions 

d'intercomunicació i complementarietat amb les altres institucions econòmiques i empresarials, a fi 

d'optimitzar les sinergies resultants, evitar duplicitats i establir xarxes d'actuació entorn d'objectius 

comuns que garantisquen una major i millor eficàcia en el servei a les cooperatives valencianes.  
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9. Ús adequat dels recursos públics. La Confederació usarà i aplicarà adequadament els recursos 

públics que reba, amb l'objecte d'optimitzar-los, administrant-los amb sobrietat i destinant-los a les 

finalitats establides. 

 

Aquests principis institucionals són aplicables a la Confederació i, en la mesura en què resulten 

compatibles amb la seua naturalesa específica, a les federacions i entitats per al millor compliment de 

les seues finalitats. 

 

CAPÍTOL SEGON 

NORMES DE BON GOVERN 

 

SECCIÓ PRIMERA. 

PRINCIPIS GENERALS DE GOBERNANÇA 

 

Article 5.- Concepte i principis de la bona gobernança  

 

Per a la regulació de les seues funcions d'intervenció externa i de gestió interna, la Confederació 

assumeix com a propis els principis de bona gobernança establits en el corresponent Llibre Blanco de 

la Unió Europea (COM-428/2001), entenent per tal el conjunt de normes, processos, drets i deures que 

han de regir el funcionament de les organitzacions.  

 

Article 6.- Valors ètics 

 

Aquest Codi de Bon Govern de la Confederació s'assenta i fa seus els valors ètics proclamats en la 

Declaració de l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI) sobre la Identitat Cooperativa, formulats a 

Manchester en 1995: 

 

1. Honestedat, entesa com la incapacitat per a enganyar o defraudar, la conformitat dels actes amb les 

normes i el compliment de l'haver de. 

2. Transparència, basada en la informació, sense dubtes de legalitat, als socis i a la societat, adonant 

de la gestió social, objectius, estratègies i activitats. 

3. Vocació social, coherent amb el setè principi cooperatiu de la ACI de el “interès per la comunitat”, de 

compromís de les persones amb el territori, impulsant el desenvolupament sostenible de la Comunitat 

Valenciana, que siga capaç de generar treball estable i de qualitat, riquesa i benestar social. 

4. Responsabilitat social, per a fer del nostre model un paradigma d'empresa responsable, democràtica, 

mediambientalment sostenible, valedora de la no discriminació i de la igualtat d'oportunitats. 
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SECCIÓ SEGONA. 

ESTRUCTURA ORGÀNICA 

 

Article 7.- Estructura, elecció i competències dels òrgans de govern  

 

De conformitat amb l'establit en els seus estatuts socials, els òrgans de govern de la Confederació són 

l'assemblea general, el consell rector, la presidència, les dues vicepresidències i la secretaria, la 

composició de la qual, elecció i cessament i competències ve regulada específicament en el Capítol V 

dels estatuts de l'entitat (representació i gestió de la Confederació), el contingut de la qual ha 

d'entendre's reproduït en aquest Codi en la seua integritat. 

 

Article 8.- Normes de funcionament i coordinació dels òrgans de govern  

 

1. Correspon a la presidència la facultat de convocar les reunions dels òrgans col·legiats de govern, si 

bé haurà de fer-ho necessàriament quan ho sol·liciten aquells que estan legitimats pels estatuts a 

aquest efecte. Amb independència del nombre mínim de reunions previst en els estatuts, el consell 

haurà de reunir-se tantes vegades com calga per a l'adequat desenvolupament de la seua funció. 

 

2. La convocatòria inclourà sempre l'ordre del dia perquè els seus membres puguen sol·licitar i obtenir 

informació complementària en relació amb el mateix. L'ordre del dia, que serà fixat per la presidència, 

contemplarà els assumptes que sotmeta a la seua consideració qualsevol dels seus membres. A tal fi, 

s'arbitraran els llits adequats per a conèixer les propostes pertinents.  

 

Així mateix, les convocatòries s'acompanyaran de la informació necessària per al seu adequat 

tractament i avaluació, incloent quan escaigui síntesis valoratives o altres referències complementàries. 

 

3. El consell rector elaborarà un calendari anual de sessions ordinàries i podrà, en qualsevol moment i 

sense necessitat que així ho arreplegue l'ordre del dia, avaluar el seu propi funcionament i la qualitat 

dels seus treballs.  

 

4. Amb caràcter general correspon a la persona que ostente la presidència dirigir les deliberacions, 

promoure la participació en les mateixes de tots els vocals i garantir la coresponsabilitat de les 

decisions i l'aplicació dels acords resultants. Igualment, haurà de promoure la participació informada 

dels seus membres en els consells rectors i assemblees generals, i adoptarà quantes mesurades 

siguen oportunes per a facilitar que els mateixos exercisquen efectivament les funcions que li són 

pròpies conforme a la llei i als estatuts de la Confederació. 

 

A tal fi posarà a la disposició dels corresponents vocals i socis, amb caràcter previ a la celebració de les 

sessions, quanta informació siga estatutàriament exigible, o que -àdhuc no sent-ho- puga resultar 
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d'interès i ser raonablement subministrada, amb temps suficient per a formar criteri i valorar la decisió 

que es proposa. 

 

5. S'utilitzaran els mecanismes i recursos de la societat de la informació per a posar en coneixement 

dels membres del consell rector les notes de premsa, declaracions i pronunciaments de l'organització.  

 

Així mateix, als nous membres del consell se'ls facilitarà un manual d'acolliment que incloga, a més del 

present Codi de Bon Govern, la documentació essencial de l'organització: estatuts, principis 

fonamentals del Pla Estratègic o de Gestió, mapa de la representació institucional, composició del 

consell rector, així com acords i altres qüestions rellevants que afecten al govern de la *Confederació. 

 

6. Finalment, la memòria anual d'activitats inclourà informació sobre les regles de govern de la 

Confederació i el grau de compliment del present Codi. 

 

Article 9.- Estructura i competències de l'equip de gestió 

 

1. A l'adreça li correspon l'execució i gestió dels assumptes de la Confederació, sota la supervisió i 

control dels seus òrgans de govern. Conforme als estatuts, ostenta la prefectura dels serveis tècnic-

administratius de la mateixa. El seu nomenament i remoció corresponen al consell rector. 

 

L'adreça auxiliarà a la presidència en la feina de casa i haurà de proveir per al bon funcionament del 

consell rector ocupant-se, molt especialment, de prestar als seus membres l'assessorament i la 

informació necessaris, així com custodiar la documentació social. Cuidarà en tot cas, amb 

l'assessorament que precise, de la legalitat formal i material de les actuacions del consell rector i de 

l'assemblea general i garantirà que els seus procediments i regles de govern siguen respectats i 

regularment revisats. 

 

2. Definició de funcions. El consell rector, a proposta de l'adreça, definirà els llocs de treball necessaris i 

el seu acompliment, així com els perfils de les persones que componen l'equip de gestió. A aquests 

efectes tindrà en compte les necessitats de l'organització, les complementarietats dels seus integrants, 

la seua formació, motivació, experiència en el sector cooperatiu i la seua identificació amb els objectius 

de la *Confederació. 

 

3. La selecció de personal es farà d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Es promourà el 

desenvolupament professional i personal dels seus empleats, assegurant, des de principis ètics, la no 

discriminació i la igualtat d'oportunitats, garantint-los un entorn lliure de riscos contra la salut en totes 

les seues instal·lacions i fomentant mesures orientades a la conciliació entre les responsabilitats 

personals, familiars i professionals. 
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SECCIÓ TERCERA. 

REGLES D’ACTUACIÓ, DRETS I OBLIGACIONS 

 

Aquesta secció té per objecte regular els drets i obligacions dels membres del consell rector de la 

Confederació, així com les normes de conducta al fet que han d'atenir-se en l'acompliment dels seus 

càrrecs. El seu contingut s'interpretarà de conformitat amb les normes legals i estatutàries que siguen 

aplicable, i en relació amb els principis en què es fonamenta el present Codi de Bon Govern, que serà 

lliurat als membres del consell abans de la seua designació perquè en prengueu coneixement i 

preceptiva acceptació. 

 

Article 10.- Drets dels consellers 

 

1. Els membres del consell rector es troben investits de les més àmplies facultats per a informar-se 

sobre qualsevol aspecte de la Confederació, examinar els seus llibres, registres, documents i altres 

antecedents de les activitats socials i inspeccionar, si escau, les seues instal·lacions. Amb la finalitat de 

no pertorbar la gestió ordinària de la Confederació, l'exercici de les facultats d'informació es canalitzarà 

a través de la presidència o de l'adreça, que atendran les sol·licituds dels membres facilitant-los 

directament la informació, oferint-los els interlocutors que procedisca en cada cas o habilitant les 

mesures per a practicar les inspeccions que es requerisquen.  

 

2. Exercir la representació de la Confederació amb el contingut i finalitats que en cada cas se'ls 

conferisca, i amb subjecció als principis institucionals consagrats en el present Codi.  

 

3. Assistir, intervenir i emetre el seu vot en les reunions dels òrgans col·legiats del govern de la 

Confederació.  

 

4. Expressar lliurement les seues opinions i formular propostes i peticions als òrgans col·legiats i 

individuals d'adreça o gestió. 

 

Article 11.- Obligació de lleialtat dels consellers 

 

1. Obligació compliment normatiu. Els consellers compliran estrictament la llei en el desenvolupament 

de la seua activitat, atenent a l'esperit i finalitat de les normes. Així mateix, respectaran íntegrament els 

compromisos i obligacions assumides per la Confederació en les seues relacions contractuals amb 

tercers. 

 

Hauran de conèixer particularment les lleis i reglamentació que afecten a l'exercici del seu càrrec i que 

li siguen aplicable, així com els principis en matèria de bon govern i d'exercici del càrrec de conseller 

que s'arrepleguen en aquest Codi de Bon Govern. 
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2. Obligació confidencialitat. El conseller guardarà secret de les deliberacions i acords del consell i, en 

general, s'abstindrà de revelar les informacions, dades, informes o antecedents als quals haja tingut 

accés en l'exercici del seu càrrec, així com d'utilitzar-los en benefici propi o de les persones vinculades 

amb ell. Aquesta obligació de confidencialitat subsistirà tot i que haja cessat en el càrrec. 

 

3. Conflicte d'interès. Es considerarà que existeix conflicte d'interès en aquelles situacions en les quals 

entre en col·lisió, de manera directa o indirecta, l'interès personal del conseller i els interessos de la 

Confederació. Existirà interès personal quan l'assumpte afecta directament al conseller o a una persona 

amb ell vinculada. A l'efecte d'aquest Codi de Bon Govern, tindran la consideració de persones 

vinculades al conseller les previstes en la legislació cooperativa. 

 

En relació amb els possibles conflictes d'interès, els consellers observaran les següents regles 

d'actuació: 

 

a) Independència: actuar en tot moment amb professionalitat, amb lleialtat a la Confederació i 

independentment d'interessos propis o de tercers. En conseqüència, s'abstindran en tot cas 

de prevaldre els seus propis interessos a costa dels de la Confederació. 

 

b) Abstenció: abstenir-se d'intervenir o influir en la presa de decisions que puguen afectar a la 

Confederació amb les quals existisca conflicte d'interès, de participar de les reunions en 

què aquestes decisions es plantegen i d'accedir a informació confidencial que afecte a 

aquest conflicte. 

 

c) Comunicació al consell rector, a través del seu president o del secretari, de qualsevol 

situació de conflicte d'interès en què es trobe culpable. 

 

Les disposicions previstes en aquest apartat també seran aplicable, si escau, a l'adreça. 

 

4. Acceptació d'obsequis i regals. Ni els consellers ni persones vinculades a ells podran donar ni 

acceptar regals o obsequis, en l'exercici del seu càrrec, de tal rellevància que siguen susceptibles de 

constituir un conflicte d'interès per afectar a la llibertat i independència amb la qual han d'exercir el seu 

càrrec. Aquesta prohibició no serà aplicable quan els obsequis o regals siguen d'escàs valor econòmic, 

responguen a signes de cortesia habituals i no estiguen prohibits per la llei o les pràctiques 

generalment acceptades en entitats d'anàloga naturalesa. 

 

5. Obligacions de comunicació. El conseller haurà de comunicar a la *Confederació, a través del 

president o del secretari del consell, qualsevol canvi en la seua situació professional o de qualsevol 

altra naturalesa que puga afectar al normal acompliment de les seues funcions. 
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Article 12.- Obligacions de diligència dels consellers 

 

1. Obligació de preparar adequadament les reunions del consell. Els consellers concorreran a les 

reunions del consell rector a les quals siguen degudament convocats, havent preparat adequadament 

les mateixes i informant-se diligentment sobre les matèries a tractar en aquestes reunions. 

 

2. Obligació de participació activa. La Confederació espera que els seus consellers participen 

activament en les reunions del consell, a fi que el seu criteri contribuïsca a l'enriquiment de punts de 

vista que garantisca una presa de decisions suficientment fundada. 

 

3. Obligació d’actuació diligent. El conseller, en el marc de les funcions que el Codi de Bon Govern de 

la Confederació li atribueix, haurà de realitzar qualsevol comesa específica que li encomane el consell 

o el seu president per al desenvolupament de les activitats i l'execució dels acords adoptats amb la 

diligència d'un ordenat empresari i un representant lleial. 

 

Article 13.- Gratuïtat dels càrrecs 

 

Els membres del consell exerciran gratuïtament els seus càrrecs, sense perjudici del dret a ser 

reemborsats de les despeses, degudament justificats, que l'exercici de la seua funció els ocasione. 

 

 

SECCIÓ QUARTA. 

POLÍTICA PER A LA PREVENCIÓ DE DELICTES I CONTRA EL FRAU 

 

Article 14.- Finalitat 

 

La política per a la prevenció de delictes i contra el frau té la finalitat de projectar a tots els directius i 

empleats de l'entitat, així com a tercers que es relacionen amb ella, un missatge rotund d'oposició a la 

comissió de qualsevol acte il·lícit, penal o de qualsevol altra índole, i de la seua voluntat de combatre'ls 

i de prevenir una eventual deterioració de la seua imatge i el seu valor reputacional. Aquesta política 

per a la prevenció de delictes i contra el frau constitueix un compromís de permanent vigilància i sanció 

dels actes i conductes fraudulents, de manteniment de mecanismes efectius de comunicació i 

conscienciació de tots els empleats i de desenvolupament d'una cultura empresarial d'ètica i 

honestedat. 

 

Tot açò en el marc del procés de revisió i adaptació als nous deures imposats pel Codi Penal espanyol 

després de la incorporació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. 
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Article 15.- Principis d'actuació 

 

Els principis pels quals es regeix la política per a la prevenció de delictes i contra el frau són els 

següents: 

a) Actuar, en tot moment, a l'empara de la legislació vigent i dins del marc establit pels valors ètics 

establits en aquest Codi, donant compliment a la normativa interna de l'entitat. 

b) Impulsar una cultura preventiva basada en el principi de “tolerància zero” cap a la comissió 

d'actes il·lícits i situacions de frau i en l'aplicació dels principis d'ètica i comportament 

responsable de tots els directius i empleats de la Confederació. 

c) Dins de l'impuls d'aquesta cultura preventiva, promoure processos d'autocontrol en les 

actuacions i la presa de decisions per part dels empleats i directius, de manera que qualsevol 

actuació d'un professional de l'entitat s'assenteix sobre quatre premisses bàsiques: (i) que 

l'actuació siga èticament acceptable, (ii) que siga legalment vàlida, (iii) que siga desitjable per a 

l'entitat, així com (iv) que el professional estiga disposat a assumir la responsabilitat sobre ella. 

d) Investigar tota denúncia d'un fet presumptament delictiu o acte fraudulent o irregular, amb 

independència de la seua quantia, com més prompte millor, garantint la confidencialitat del 

denunciant i els drets de les persones investigades. Així mateix, prestar tota l'assistència i 

cooperació que puguen requerir els òrgans judicials i administratius o les institucions i 

organismes per a la recerca de fets presumptament delictius, fraudulents o d'una altra manera 

irregulars que hagen pogut ser comesos pels seus professionals. 

e) Procurar una aplicació justa, no discriminatòria i proporcional de les sancions, d'acord amb 

l'establit en la legislació aplicable a cada moment. 

f) Comunicar a tots els integrants de l'entitat el deure informar sobre qualsevol fet constitutiu d'un 

possible il·lícit penal o frau o irregularitat de la qual tinguen constància a través dels canals 

establits sobre aquest tema i, específicament, sobre qualsevol indici o sospita que una 

transacció o operació projectada poguera estar vinculada al blanqueig de capitals o al 

finançament de qualssevol activitats il·lícites. 

g) Implementar programes adequats de formació, tant presencial com a en línia o per qualsevol 

altre mètode que resulte apropiat, per a totes les persones de l'entitat en els deures que 

imposa la legislació aplicable amb una periodicitat suficient per a garantir l'actualització dels 

seus coneixements en aquesta matèria. 

h) Sancionar disciplinàriament, d'acord amb l'establit en la legislació aplicable a cada moment, 

aquelles conductes que contribuïsquen a impedir o dificultar el descobriment de delictes així 

com la infracció del deure específic de posar en coneixement dels òrgans de control els 

incompliments que hagueren pogut detectar-se. 
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SECCIÓ CINQIENA. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

Article 16.- Finalitat 

 

La política de protecció de dades de caràcter personal té la finalitat d'assegurar el respecte del dret a 

l'honor i a la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es 

relacionen amb l'entitat i, en particular, el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria. 

 

Article 17.- Criteri d'actuació 

 

L'entitat complirà escrupolosament amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal i, a més, vetlarà pel compliment del principi de qualitat de les dades, que es concreta que 

solament s'arreplegaran i es tractaran dades personals quan siguen adequats, veraços, exactes, 

pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les quals s'arrepleguen o tracten, 

que hauran de ser concretes i legítimes, excepte en els casos en què la legislació aplicable establisca 

una altra cosa. 

 

 

CAPÍTOL TERCER 

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

Article 18.- Acceptació, compliment, verificació i difusió. 

 

1. Aquest Codi de Bon Govern és aplicable, en els termes en ell expressats, als òrgans de govern i 

representació i empleats de la *Confederació, que actuaran d'acord amb el seu contingut. 

 

2. La Confederació difondrà el Codi de Bon Govern remetent-ho a tots els seus socis i publicant-ho en 

la seua pàgina web / portal de transparència. A més, ho donarà a conèixer als grups d'interès 

rellevants. 

 

3. El seguiment i control de l'aplicació del Codi de Bon Govern serà competència de la comissió 

delegada de Bon Govern que vetlarà per la seua difusió, coneixement i interpretació, realitzant les 

recomanacions i propostes que anaren necessàries per a mantenir-ho actualitzat i millorar el seu 

contingut. 

 

4. Qualsevol modificació del Codi requerirà l'aprovació de l'assemblea general de la Confederació, a 

proposta del consell rector. 
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5. Qualsevol vulneració o incompliment del Codi de Bon Govern, haurà de ser comunicada per qui 

tinguera coneixement, a la presidència o a l'adreça, en funció de la seua naturalesa, els qui valoraran el 

llit que ha de donar-se a la informació rebuda. 

 

Es garantirà la confidencialitat d'aquesta informació, així com la identitat de la persona que la facilite. 

 

Article 19.- Comissió delegada de Bon Govern 

 

El consell rector nomenarà, d'entre els seus membres, una comissió delegada de Bon Govern.  

 

Sense perjudici d'altres comeses que li assigne el consell rector, aquesta comissió tindrà com a 

facultats les d'examinar el compliment del present Codi i, en general, de les regles de govern de la 

Confederació, plantejant si escau les corresponents propostes per a la seua millora. En particular, li 

correspondrà rebre informació i emetre informe, si escau, sobre eventuals mesures disciplinàries a 

membres dels òrgans de govern, així com a l'adreça de la Confederació. 

 

La comissió delegada de Bon Govern es reunirà periòdicament sempre que resulte convenient per al 

bon desenvolupament de les seues funcions i quan la presidència o el consell rector sol·liciten l'emissió 

d'un informe en l'àmbit de les seues competències. 


