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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Els valors i principis indicats en el nostre Codi ens serveixen
de brúixola. El Codi Ètic (el “Codi”) del Grup Caixa d'Enginyers
(també el “GCE”) és el full de ruta que ens ajuda a mantenir el
rumb d'acord amb aquests valors.
El Codi estableix uns requisits bàsics per a la conducta
empresarial i serveix de fonament per a les nostres polítiques,
procediments i directrius, que proporcionen orientació
addicional, sobre els comportaments que s'esperen
del conjunt de professionals.

Evolució de l'ADN del GCE

MISSIÓ

VISIÓ

Aportar valor als socis i sòcies
per cobrir les seves necessitats ﬁnanceres i asseguradores i, així, contribuir al desenvolupament social sostenible

Ser l'Entitat de referència per
als nostres socis i sòcies i les comunitats professionals amb les quals
ens relacionem, per la qual cosa desenvolupem el nostre model cooperatiu i generem valor compartit més
enllà
del component ﬁnancer

VALORS
· Integritat: obrar amb honestedat,
conﬁabilitat, responsabilitat
i transparència
· Compromís social
· Equitat amb els stakeholders
· Proximitat al soci i sòcia
· Professionalitat
· Excel·lència

BENEFICIS
I ATRIBUTS
· Diferent
· Cooperativa
· Socialment responsable
· Sostenible
· Independent i adaptativa
· Pròxima i personal
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FINALITAT
I ÀMBIT
D'APLICACIÓ
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FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ

QUÈ ÉS EL
CODI ÈTIC
I DE CONDUCTA?
El Codi Ètic i de Conducta del GCE recull el conjunt de
valors, principis ètics i pautes de conducta sobre els quals
orientar l'activitat i el comportament del conjunt dels seus
professionals en el seu dia a dia.
Així, doncs, suposa l'establiment d'un marc general d'actuació que permet guiar el desenvolupament professional
del GCE.

A QUI
ÉS APLICABLE?
El Codi Ètic i de Conducta és aplicable a totes les entitats
que formen part del GCE, i s’aplica de forma directa a totes
les persones que estan vinculades laboralment amb qualsevol entitat del Grup, així com al conjunt de les persones
membres dels òrgans de govern de les esmentades entitats, tots ells i elles, d'ara endavant, denominats “professionals” a l’efecte d’aquest Codi.
L'actuació del personal extern que duu a terme funcions en
nom o representació del GCE es regula mitjançant el corresponent annex al Contracte per a Proveïdors (entesos
aquests en sentit ampli).

EN PARTICULAR
ESTABLEIX
Principis de l'ètica empresarial i la transparència en tots els
àmbits d'actuació, establint un conjunt de pautes de conducta adreçades a garantir el comportament ètic i responsable de tots els administradors, professionals i proveïdors
del GCE.
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PAUTES DE CONDUCTA

1

CAIXA D'ENGINYERS I LA
RELACIÓ AMB ELS SEUS
PROFESSIONALS

Els i les professionals, tant en les actuacions que desenvolupin com a
conseqüència del seu vincle amb el GCE com en aquelles altres en què
pogués interpretar-se que aquestes actuacions s’atribueixen al GCE o
poguessin afectar la seva reputació (per exemple, les relacionades amb
xarxes socials), han de complir el contingut del Codi, el qual es
fonamenta en principis ètics entre els quals s’han de destacar aquells
que resultin claus en la cultura del GCE:

RESPECTE A LA DIGNITAT
DE LA PERSONA I ALS DRETS
QUE LI SÓN INHERENTS

RESPECTE A LA IGUALTAT
DE LES PERSONES I A LA
SEVA DIVERSITAT

El GCE assumeix com a valor fonamental de la seva
actuació el respecte a la persona i la seva dignitat. Subscriu
en la seva totalitat la Declaració Universal de Drets
Humans adoptada per les Nacions Unides el 1948 i els
instruments que se’n deriven, especialment el Conveni
Internacional sobre Drets Civils i Polítics de 1966; el
Conveni Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i
Culturals de 1966; i el Conveni per a la Protecció dels
Drets Humans i Llibertats Fonamentals de 1950. També
assumeix el principi de representació sindical dels seus
empleats i empleades.

El respecte a la igualtat de les persones i a la seva diversitat en el GCE s'aplica a tot tipus de relacions personals i
professionals derivades dels negocis i activitat professionals. Per això, es compromet a:

El GCE està adherit al Pacte Mundial de les Nacions
Unides i, mitjançant aquesta adhesió, té el ferm compromís
d'implantar les iniciatives incloses en el Pla. Les
esmentades iniciatives es destinen a les empreses per
comprometre's a harmonitzar les seves operacions i
estratègies amb deu principis universalment acceptats en
àrees de drets humans, treball, medi ambient i
anticorrupció.

• Donar compliment a les lleis i regulacions laborals.
• Respectar i propiciar el respecte per les diferències i
opinions dels altres, amb la conseqüent prohibició de
tot tipus d'assetjament, discriminació, intimidació i
conductes ofensives o impròpies, incloent-hi propostes
o suggeriments sexuals, material gràﬁc i altres accions
que puguin ofendre la dignitat de la persona.

En aquesta línia, el GCE busca propiciar un ambient de
treball saludable i productiu, que canalitzi el potencial de
les persones que hi treballen.
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QUÈ ÉS
L'ASSETJAMENT?
Es consideraran en tot cas discriminatoris l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, així com l'assetjament psicològic.
L'assetjament sexual el constitueix qualsevol comportament verbal, no
verbal o físic, de naturalesa sexual (encara que no s’hagi produït de manera
reiterada o sistemàtica), no desitjat, d’índole sexual, que tingui el propòsit o
produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat de la persona o crear-li un
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. L'assetjament es pot produir en qualsevol lloc físic o a través de l'ús de mitjans telemàtics o de comunicació a distància. Alguns exemples dels principals comportaments que constitueixen assetjament sexual són els següents:
• Contacte físic deliberat no sol·licitat i no permès
• Intimidació física, atansament innecessari o excessiu
• Comentaris o gestos repetits de caràcter sexual
• Trucades, cartes o missatges de caràcter sexual ofensiu
• Exposició o exhibició d'imatges de contingut sexual explícit,
no consentides
• Bromes, acudits o proposicions sexualment explícites
• Preguntes o insinuacions sobre la vida privada íntima de la víctima
• Xantatges sexuals, amenaces
D'altra banda, l'assetjament per raó de sexe el constitueix un comportament (continu i sistemàtic) no desitjat relacionat amb el sexe d'una persona
amb motiu de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, la
feina o la formació, que tingui com a propòsit l'efecte d'atemptar contra la
dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant,
humiliant, ofensiu o molest.
El GCE no tolera sota cap concepte cap dels comportaments deﬁnits anteriorment en el si de la seva organització, ni en relació amb qualsevol professional extern/a que pugui prestar serveis al Grup.
És de vital importància que tots els i les professionals del Grup estiguin
atents a aquest tipus de situacions a ﬁ d'evitar-les, i denunciar i frenar qualsevol comportament relacionat amb l'assetjament sexual o l'assetjament per
raó de sexe. En aquest sentit, el Grup compta amb el Canal Ètic i amb agents
d'igualtat per a la gestió i resolució de qualsevol cas o dubte.
S’ha de tenir en compte que cada professional pot tenir una percepció diferent d'un comentari o comportament determinat i, encara que de vegades
no hi hagi mala fe, un altre professional pot resultar ofès. Per això, s'evitarà qualsevol comentari de naturalesa sexual o relacionat amb aspectes
físics dels treballadors, a més dels comportaments anteriorment esmentats.
Assetjament psicològic. El constitueix l'exposició a conductes de violència psicològica, dirigides de manera reiterada i prolongada en el temps, cap a una o
més persones per part d'una altra o altres que actuen enfront d’aquella o
aquelles des d'una posició de poder (no necessàriament jeràrquica). Aquesta
exposició es dona en el marc d'una relació laboral i suposa un risc important
per a la salut. De la mateixa manera, el GCE no admet sota cap forma actituds o accions que atemptin contra la dignitat de les persones o contra la
seva intimitat. El tracte entre les persones que duen a terme la seva activitat
en el GCE ha de ser en tot moment correcte i educat, com s'espera en un
entorn professional. No són admesos els insults, amenaces, crits, burles, desqualiﬁcacions gratuïtes o qualsevol altre comportament que pugui violentar
una persona de forma puntual o donar lloc a un ambient de treball intimidatori, humiliant o ofensiu.
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SELECCIÓ
I CONTRACTACIÓ
DE PERSONAL
Es promou la igualtat d'oportunitats en l'accés al treball i
en la promoció professional evitant, en tot moment, les
situacions de discriminació o desigualtat per raó de
naixement, sexe, raça, condició social o sexual, estat civil,
religió, aﬁliació sindical o qualsevol altra circumstància
personal o social. A aquest efecte, es realitza una selecció i
promoció basada en el mèrit professional i en valoracions
objectives, inspirades en criteris clars i comprensibles, i en
tot cas d'una forma ètica i respectuosa amb les lleis i
regulacions pertinents.
En cap cas, les persones de qui depengui, directament o
indirectament, la selecció i/o contractació de personal no
han de guiar les seves decisions i actuacions admetent la
inﬂuència de factors que poguessin alterar l'objectivitat del
seu judici conforme als criteris establerts pel GCE.
Així mateix, s'apliquen alts estàndards ètics en la
contractació de personal, prenent en consideració la seva
trajectòria professional, valorant-se l'observança i el
respecte a les lleis mercantils o altres que regulin l'activitat
econòmica i la vida dels negocis, així com a les bones
pràctiques del sector d'activitat.

CONCILIACIÓ
DEL TREBALL
I VIDA PERSONAL
És compromís del GCE, d'acord amb les seves directrius en
matèria de responsabilitat social corporativa, treballar en
la conciliació del treball i la vida personal del o de la professional a ﬁ de millorar el seu benestar personal i professional, així com promoure la igualtat de gènere, en consonància amb els objectius corporatius emmarcats en el Pla
d'Igualtat del GCE.
De la mateixa manera, els i les professionals amb personal
al seu càrrec han de ser capaços de promoure un ambient
de treball compatible amb el desenvolupament personal,
facilitant entre les persones dels seus equips l'accés a les
mesures que afavoreixen la conciliació de l'execució de l'activitat professional.

En aquest sentit, es considera que no es presenten alts
estàndards ètics quan el o la professional tingui
antecedents penals no cancel·lats ni susceptibles de
cancel·lació per delictes dolosos contra el patrimoni,
contra l'ordre socioeconòmic, contra la Hisenda Pública i
Seguretat Social, així com delictes contra l'Administració
Pública i falsedats, o hagi estat sancionat mitjançant
resolució administrativa ferma amb la suspensió o
separació del càrrec per infracció de la normativa de
prevenció del blanqueig de capitals.
Aquestes circumstàncies podran ser objecte d'avaluació en
el procés de selecció de determinats perﬁls o posicions.
Amb caràcter general, els processos de selecció del GCE
són oberts, perquè així hi puguin accedir el nombre més alt
de persones amb la qualiﬁcació adequada per cobrir el lloc
de treball, i es duen a terme d'acord amb mètodes
objectius de valoració que prenen en consideració la
qualiﬁcació professional i la capacitat de les candidatures.
No obstant això, es fomenta la selecció interna amb
l'objecte de promoure la carrera i desenvolupament
professional de l'empleat en el GCE.
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DESENVOLUPAMENT
PERSONAL I PROFESSIONAL
El GCE s'ha ﬁxat com a objectiu estratègic atreure i retenir
les persones amb talent i considera la diversitat dels seus
professionals com una de les principals fonts d'èxit per a la
seva activitat.
Amb aquest objectiu ha desenvolupat un estil de gestió
amb les següents característiques:
• Fomenta el treball en equip com a artífex de la
generació de valor i com a factor crític en la integració
dels seus professionals. Per això, en el GCE s'estimula
la creativitat individual, es promou la presa de
decisions responsables i es persegueix l'establiment
d'un clima de conﬁança basat en el respecte i suport
mutu, la relació oberta i la comunicació ﬂuida.
• Facilita la creació d'aquest clima laboral, tot i que no es
pot obviar que és una responsabilitat de tots. Els i les
professionals amb persones al seu càrrec han de posar
els mitjans i impulsar-lo, i la resta de professionals han
de participar-hi activament per aconseguir-ho.
Precisament, per garantir un correcte clima laboral, si existís cap vincle de parentiu entre professionals del GCE, incloent-hi parelles, que pugui representar un conﬂicte d'interès, ambdues persones no poden pertànyer al mateix departament o oﬁcina, i en cap cas no hi pot haver una dependència jeràrquica. A aquestes situacions se'ls donarà solució amb propostes de reubicacions.
S'atorga una especial importància a la promoció d'igualtat
d'oportunitats, al suport a la formació i al desenvolupament
professional. El GCE fa un esforç constant per potenciar el
talent i el currículum professional dels seus col·laboradors i
col·laboradores.

SEGURETAT
I SALUT LABORAL
El GCE considera que la seguretat i salut laboral del conjunt de professionals és un element imprescindible per
aconseguir un entorn de treball confortable i segur, i la millora permanent de les condicions de treball és un objectiu
prioritari.
Precisament, per garantir un entorn lliure de riscos per a la
salut en totes les seves instal·lacions, el GCE s'ha dotat
d'una sèrie de normes i procediments que estan inspirats
en les millors pràctiques en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals, adaptats als requisits legals que,
en cada cas, siguin aplicables, així com la col·laboració de
serveis de prevenció aliens que, entre altres aspectes,
ajuden a analitzar les condicions dels centres de treball i la
salut de les persones treballadores. En aquest marc, s'inclou el respecte a les persones amb discapacitat física i intel·lectual, amb l'adequació de les condicions i/o llocs de
treball que això requereixi, i prenent de referència els principis de respecte a la dignitat i a la diversitat de les persones indicats a l'inici d'aquest capítol.

El GCE fa del desenvolupament personal i professional de
tots els seus professionals una meta empresarial.

Quan parlem d'un entorn lliure de riscos hem de tenir present que també s'inclouen els factors psicosocials com a
vectors de risc per a la salut de les persones. I entre
aquests destaca principalment, quant a conducta, l'assetjament. Les conductes referides a aquest àmbit es descriuen
en l'apartat anterior Què és l'assetjament?

La promoció del personal del GCE parteix de la igualtat
d'oportunitats i del reconeixement del mèrit i capacitats de
l'individu mesurat a través de l'avaluació de les seves competències i rendiment.

Això inclou la presa de les mesures que siguin exigibles per
garantir també la seguretat i salut del conjunt de professionals amb el qual no existeix una vinculació laboral però
que sí que presta serveis per al GCE.

En compliment d'aquests compromisos, els i les professionals amb persones al seu càrrec han de dur a terme les següents indicacions:

Tanmateix, l'efectivitat de les esmentades normes i procediments exigeix de tots els professionals una actitud positiva i proactiva orientada a:

• Informar les persones del seu equip sobre tots els
aspectes crítics que s’han de tenir en compte per al
desenvolupament apropiat de les seves funcions.
• Identiﬁcar les necessitats formatives de les persones
del seu equip.
• Facilitar l'assistència a les corresponents accions
formatives.
• Realitzar els processos periòdics d'avaluació del
personal amb objectivitat i rigor.

• Vetllar per la seva pròpia seguretat davant els riscos
que poguessin derivar-se per a la seva salut com a
conseqüència de les seves activitats laborals,
observant-ne les normes i recomanacions
corresponents.
• Vetllar per la seguretat de totes aquelles persones la
salut de les quals pogués arribar a veure's afectada
com a conseqüència dels seus actes o omissions. Això
implica l'existència de corresponsabilitat en el
manteniment de les instal·lacions en correcte estat
d'ús per part de tots els professionals.
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2

ACTITUD
RESPONSABLE

ASPECTES GENERALS
Amb independència de les responsabilitats especíﬁcament
assignades en el GCE a determinades àrees de
l'organització en matèria de salvaguarda dels actius, béns
materials i intangibles (conjuntament, els recursos)
propietat del GCE, els i les professionals han de preservar
la integritat corporativa del Grup.
Per tot això, tenen les obligacions següents:
• Utilitzar els recursos del GCE de forma eﬁcient i
apropiada, i únicament per a l'execució de la seva
activitat professional en el GCE o per a aquells
supòsits que poguessin estar previstos en la normativa
interna corresponent.
• Protegir els recursos del GCE i preservar-los d'aquells
usos inadequats dels quals poguessin derivar-se
perjudicis econòmics o deteriorament de la reputació
del GCE.
• Tret dels casos previstos en la normativa interna
corresponent o en la mateixa relació laboral, no està
permès disposar dels recursos propietat del GCE fora
de les seves instal·lacions.

DESENVOLUPAMENT
D'ALTRES ACTIVITATS
PROFESSIONALS
Com a norma general, la relació laboral amb el GCE s'ha de
fer amb dedicació única. No obstant això, en el supòsit que
la realització d'activitats professionals diferents de la prestació de serveis al GCE estigui permesa per les condicions
laborals dels i de les professionals, aquests i aquestes
poden exercir-les quan:
• No suposin disminució en l'eﬁcàcia esperada en l
execució de les funcions desenvolupades en el GCE.
• No limitin la disponibilitat o ﬂexibilitat horària
requerida a determinades funcions en el GCE.
• No suposin el desenvolupament de funcions o la
prestació de serveis, de qualsevol índole, per a
competidors del GCE.
Els i les professionals amb relació laboral poden
desenvolupar, entre d'altres i a tall d'exemple,
les activitats següents:
• Activitats benèﬁques, de caritat o de serveis socials,
sempre que no impliquin cap remuneració..
• Assumptes i negocis familiars, sempre que siguin de
naturalesa esporàdica i no plantegin cap conﬂicte
d'interès amb els negocis del GCE.
• La formació o l'elaboració de continguts orientats a la
difusió de coneixements.
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CORRUPCIÓ
Cap professional del GCE no pot participar en cap acte
que pugui arribar a ser considerat de corrupció, sigui
pública o privada.
El GCE no permet que el seu personal tracti d'inﬂuir sobre
la voluntat o objectivitat tant del sector privat com de
funcionaris públics per obtenir algun beneﬁci o avantatge
mitjançant l'ús de pràctiques no ètiques i/o contràries a la
llei aplicable. Sota aquesta premissa, s'estableixen les
pautes següents:
• Està prohibit admetre beneﬁcis personals o
compensacions econòmiques de cap soci o sòcia, client
o clienta o proveïdor, ni de cap altra persona física o
jurídica que intenti o desenvolupi negocis amb el GCE.
• No s'oferirà, es farà intent d'oferiment, autoritzarà ni
prometrà cap tipus de suborn o pagament indegut a
personal del sector públic o privat amb l'objectiu
d'agilitar tràmits administratius, d'obtenir o mantenir
un negoci o d'aconseguir un avantatge. De la mateixa
manera i amb caràcter anàleg, no s'han de sol·licitar ni
acceptar suborns, pagaments o beneﬁcis per aquests
conceptes.
• Els i les professionals del GCE tampoc no poden inﬂuir
en un funcionari públic o autoritat prevalent-se de
qualsevol situació derivada de la seva relació personal
per aconseguir una decisió que pugui generar
directament o indirectament un beneﬁci econòmic per
al GCE o per a un tercer.
• No es poden dur a terme negocis amb les persones
funcionàries públiques o autoritats de manera
individual i en representació del GCE sense seguir els
procediment interns establerts.
• Els i les professionals del GCE no poden oferir regals i
atencions (detalls de cortesia com ara ampolles de vi,
postals, invitacions a recintes esportius o culturals,
etc.) que contravinguin els principis de la bona fe, els
bons costums i usos socials, i, per tant, que pugui
desprendre's que aquest regal o atenció persegueix
conservar o aconseguir avantatges comercials,
ﬁnancers o personals per al GCE. Aquest oferiment
requereix, si escau, l'autorització de la Direcció
del GCE.
• En sentit contrari al paràgraf anterior, no s'acceptaran
regals o beneﬁcis personals que, per sobrepassar un
valor considerat socialment acceptable o un valor
insigniﬁcant, o tenir caràcter recurrent, puguin posar
en qüestió l'objectivitat per part de cap professional.
No tindrà la consideració de beneﬁci personal l
'assistència a actes socials, invitacions a dinars
professionals, seminaris i un altre tipus
de jornades formatives.

• Qualsevol activitat de patrocini, donació o aportació
benèﬁca quedarà degudament documentada i
registrada, i serà aprovada internament pels òrgans
designats a l'efecte. En cap cas, la decisió no podrà
recaure en una sola persona.
• El GCE no realitza aportacions de cap tipus, ja siguin
directes o indirectes, econòmiques o en espècie, a
partits polítics, organitzacions o persones relacionades
amb la política. Si un o una professional del GCE té cap
vinculació, pertinença o col·labora amb un partit polític,
institució o associació amb ﬁnalitats públiques o que
excedeixin de les pròpies del GCE, en les seves
actuacions ha de quedar clar el caràcter personal
d’aquestes i evitar qualsevol involucració amb el GCE.
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3

PROTECCIÓ
DELS ACTIUS
DEL GCE

Els i les professionals del GCE estan obligats a utilitzar els béns, actius i
instal·lacions que es posen a la seva disposició amb la màxima cura i
diligencia i destinar-los únicament a l'ús per al qual s'han facilitat.
Així mateix, han de preservar-se els recursos corporatius i protegir-los
d'usos inapropiats o fraudulents que poguessin suposar un risc
econòmic i/o reputacional per al GCE.

PRINCIPIS BÀSICS
•La informació no es pot utilitzar en beneﬁci propi o
d'un tercer no autoritzat. Tota aquella que se subminis
tri internament i externament ha de respondre als
principis d'exactitud i transparència.
•S'ha de tractar de manera reservada i conﬁdencial tota
aquella informació, tant personal com empresarial,
titularitat del GCE, sempre tenint en compte allò que
disposa la legislació i normativa aplicable.
•Els i les professionals no poden alterar o eliminar la
informació gestionada si no és en seguiment dels
procediments de treball del GCE que els correspongui
executar en relació amb les seves responsabilitats i
funcions assignades.
•S'ha d'assegurar el compliment dels requisits de
conservació de documents i registres, sempre tenint en
compte la legislació vigent i els procediments
establerts internament.

• Els i les professionals han d'assumir criteris de gestió
responsable en relació amb les posicions actives i
passives que mantinguin amb el GCE. En concret:
· S'espera que els i les professionals atenguin les
seves ﬁnances personals amb criteris de
responsabilitat en la gestió de tots els seus
compromisos adquirits contractualment,
anticipant i gestionant qualsevol diﬁcultat per
fer front a aquests i que pugui prolongar-se
excessivament en el temps. A aquest efecte,
s'observen les normes internes vigents
en cada moment.
· No es poden realitzar operacions o consultes en
el mateix terminal ﬁnancer en què hi hagi
implicats comptes propis (en els quals ﬁguri
l’empleat com a titular, autoritzat, tutor o
apoderat), ja siguin compte de càrrec, beneﬁciari
o ambdós. S'ha d'utilitzar altres canals disposats
per realitzar aquest tipus d'operatòries (serveis
a distància i/o a través d'altres professionals).
• Els i les professionals amb relació en la prestació de
serveis relacionats amb els mercats de valors es
troben subjectes a restriccions addicionals, de caràcter
genèric o especíﬁc, que afecten la seva capacitat de
decisió sobre inversions en determinat tipus d'actius i/o
la forma en què les esmentades decisions s’han
d’executar. Aquestes restriccions es troben recollides
en el corresponent Reglament Intern de Conducta en
l'Àmbit dels Mercats de Valors i en les normes i/o
manuals que el desenvolupen.
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IMATGE I REPUTACIÓ
CORPORATIVA

COMUNICACIÓ EXTERNA
INSTITUCIONAL

El GCE considera la seva imatge i reputació corporativa
com a actius molt valuosos per preservar la conﬁança de
les seves parts interessades.

Amb caràcter general, la facultat de difondre informació
sobre el GCE, en circumstàncies diferents d'aquelles relacionades amb les presentacions institucionals sobre els
estats ﬁnancers del GCE o sobre l'evolució dels seus negocis i resultats, es troba limitada a determinades àrees (fonamentalment RSC/Comunicació, Direcció General i Presidència).

Per això, el conjunt de professionals ha de posar la màxima
cura en preservar la imatge i reputació del GCE en totes
les actuacions professionals dutes a terme.
En relació amb això, la creació, pertinença, participació o
col·laboració per part del i de les professionals del GCE en
xarxes socials, fòrums o blogs en Internet i les opinions o
manifestacions que s’hi realitzin s'han d’efectuar de
manera que quedi clar el seu caràcter personal. En tot cas,
els i les professionals a qui aplica aquest Codi s'han
d'abstenir d'utilitzar la imatge, nom o marques del GCE per
obrir comptes o donar-se d'alta en aquests fòrums i xarxes,
tret de les accions pròpies de l'Àrea d’RSC/Comunicació.

Ens hem d'abstenir de transmetre, per iniciativa pròpia o
requeriment de tercers, qualsevol informació, opinió o notícia sobre el Grup o sobre tercers als mitjans de comunicació, remetent-nos per a això a la Direcció de Comunicació.
La participació en qualsevol acte (entrevista, ponència, publicació d'articles, etc.) que pogués arribar a implicar la difusió pública d'informacions del GCE, els seus negocis i activitats o l'emissió d'opinions que es poguessin atribuir al
GCE (diferents d'aquelles emeses pels departaments especialitzats als quals especíﬁcament hagués resultat atribuïda l'esmentada funció) han de comptar amb l'aprovació
prèvia del Departament d’RSC/Comunicació.
S'han de seguir, en tot moment, les normes aprovades pel
GCE en relació amb l'ús de xarxes socials.
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Els i les professionals han de col·laborar obligatòriament
amb els òrgans i àrees de supervisió i control del GCE i
amb les auditories externes, però també amb els
organismes oﬁcials que actuïn en l'exercici de les seves
funcions, així com amb qualsevol tercer que el GCE hagués
designat per a ﬁnalitats especíﬁques que exigeixin o
suposin l'esmentada col·laboració.
Especialment en el cas d'organismes oﬁcials, és
imprescindible extremar la precaució a l'hora de facilitar la
informació que es requereixi al GCE, garantint-ne la
ﬁabilitat i la veracitat, però també prestant atenció en la
manera en què es lliura.
En cas que la sol·licitud de proveir informació l’efectuï un
organisme supervisor, o bé s'iniciï una comunicació a
iniciativa del GCE, s'han establert una sèrie d'interlocutors
que consten en l'Organigrama vigent en cada moment.

CESSAMENT DE LA RELACIÓ
MANTINGUDA AMB EL GCE

PAUTES DE CONDUCTA

COL·LABORACIÓ A
MB SUPERVISORS
I ORGANISMES OFICIALS

Amb independència del càrrec mantingut i de la societat
del GCE de la qual formi part la o el professional, tota persona dins de l'àmbit aplicable d’aquest Codi que cessi en la
relació amb el GCE s'ha d’abstenir d'utilitzar qualsevol informació obtinguda durant la seva vinculació amb el GCE,
incloses, entre d’altra informació, llistes o relacions de socis/clients.
De la mateixa manera, es comprometen a tornar qualsevol
material propietat del GCE que tinguin en el seu poder en
el moment de cessar en la seva activitat (per exemple,
mòbils d'empresa o dispositius USB).
Els i les professionals han d'assumir que el treball dut a
terme per al GCE, tingui o no la protecció en matèria de
propietat intel·lectual, pertany exclusivament i en la seva
integritat al GCE. Informes, propostes, estudis, programes
i qualsevol altre producte derivat de l'activitat professional
en el GCE queden en possessió d'aquest, sense que la persona sortint pugui copiar, reproduir o transmetre’ls de cap
manera sense autorització escrita del GCE.
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4

SEGURETAT
DE LA INFORMACIÓ

En un entorn com l'actual en què l'ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació és cada vegada més gran, no podem obviar les
exigències imprescindibles de seguretat que han d'adoptar els nostres
sistemes, però que, al seu torn, han de convergir amb les mesures de
diligència que han de prendre els professionals.
Per garantir un bon ús de les eines que es posen a disposició de les
persones usuàries, el GCE s'ha dotat d'una sèrie de polítiques i
normatives que són de compliment obligat per a tota persona que
mantingui una relació professional amb qualsevol societat del GCE.

CAL DESTACAR LES NORMES
D'ACTUACIÓ SEGÜENTS:
• Processar i utilitzar la informació i actius del GCE
únicament en l'execució de l'activitat professional.
• Els i les professionals són responsables de la ﬁabilitat,
precisió, integritat i actualització de les dades que
incorporen en els sistemes d'informació del GCE i de la
informació elaborada en el desenvolupament de les
seves funcions.
• Prestar especial protecció als sistemes informàtics,
extremant-ne les mesures de seguretat. Això és
d'especial importància en:
· Les dades i informes que siguin necessaris per a
l'elaboració dels estats ﬁnancers del GCE, ja que
el seu adequat registre i interpretació resulten
imprescindibles per assegurar l’aplicació
correcta dels criteris de valoració
corresponents a cada saldo comptable,
transacció o contingència, per posar-ne
alguns exemples.
· Les dades de caràcter personal dels
socis i sòcies, ja que garanteix el poder oferir un
bon servei, així com complir la legislació
vigent aplicable.

• Respectar les normes especíﬁques sobre la utilització
dels recursos corporatius del GCE, i en especial del
correu electrònic, accés a Internet o altres mitjans
similars posats a la seva disposició.
• No proporcionar informació relativa a tecnologies,
aplicacions, proteccions, etc., dels sistemes
d'informació quan no formi part de l'execució
professional que tingui assignada i quan l'interlocutor
no estigui identiﬁcat o autoritzat a accedir-hi.
• Ser especialment acurats en l'entorn de treball a
distància, que requereix un espai que ofereixi intimitat
i protecció de les dades visualitzades en la pantalla.
Igualment, s'han de custodiar adequadament les
credencials o eines (com ara tokens) requerides per a
la connexió externa amb els sistemes d'informació
del GCE.
• Davant de qualsevol incidència detectada o
incompliment de la normativa vigent, s'ha de
comunicar immediatament a la Direcció
de Seguretat del GCE.
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5

ELS SOCIS I SÒCIES COM
A ACTIU FONAMENTAL

El GCE situa els socis i sòcies com el centre de la seva activitat amb la
ﬁnalitat d'establir relacions duradores amb ells basades en la recíproca
aportació de valor i en la mútua conﬁança a llarg termini. Per això, el
GCE es compromet a la revisió contínua dels seus processos
organitzatius per millorar l'atenció i el servei als seus socis i sòcies.
El GCE aporta valor mitjançant l'assessorament professionalitzat i la
innovació en la conﬁguració i prestació eﬁcient de productes i
serveis adaptats a les necessitats dels socis/clients (en actitud de
constant servei).
No obstant això, el GCE també espera dels seus socis i sòcies un
comportament i una gestió de les seves activitats econòmiques
ajustades a la legalitat, per complir eﬁcaçment l'objectiu institucional i
compromís social de prevenir, per exemple, el blanqueig de capitals i el
ﬁnançament del terrorisme.
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CONFLICTE
D'INTERESSOS PERSONALS
Què és un conﬂicte d'interessos? Un conﬂicte d'interessos
sorgeix quan els nostres interessos personals interfereixen
o semblen interferir en la nostra capacitat per dur a terme
el nostre treball en el millor interès del GCE i/o d'un soci.
La diversitat dels negocis i activitats del GCE fan possible
que, en el desenvolupament de les funcions dels seus professionals, es manifestin situacions en les quals els interessos personals d'aquests, o els de persones estretament vinculades a ells, puguin aparèixer enfrontats amb els del GCE
o amb els de tercers amb els quals el GCE es relaciona, fet
que podria ocasionar que es qüestionés tant la seva objectivitat professional com la integritat de l'organització.
Tenim la responsabilitat d'assegurar que les nostres accions i decisions s'orienten als millors interessos per al
GCE, als seus socis i sòcies i al mercat, i que no estan motivades per consideracions o interessos personals
o de tercers.

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ
L'actuació del GCE està orientada a:
• Assumir els compromisos contractuals. Dissenyar
productes i serveis de qualitat a comercialitzar,
personalitzats i adaptats a les necessitats
del soci i sòcia.
• Actuar sempre en el millor interès dels socis i sòcies
oferint-los productes i serveis que siguin adequats per
ells i elles i, per tant, evitant la comercialització de
productes i serveis a tipologies de socis i sòcies per a
qui no estan indicats.
• Ser transparents al màxim amb la informació que es
proporcioni als socis i sòcies en relació amb els
productes i serveis que comercialitza el Grup, tant en
la publicitat i les explicacions verbals com en els
documents d'informació precontractual i contractes.
• En el moment de la contractació dels productes, ens
hem d'assegurar que el soci i sòcia ha comprès la seva
naturalesa i possibles rendiments, però també i de la
mateixa manera els riscos i costos.
• No oferir beneﬁcis o avantatges especíﬁcs a uns
socis i sòcies que perjudiquin un o més socis i sòcies..
• Situar la satisfacció del soci i sòcia com a prioritat
mantenint una actitud rigorosa, però alhora d'empatia
i proximitat.

En aquest sentit, cap professional no podrà concedir, aprovar o exercir inﬂuència perquè s'aprovin ﬁnançaments o
negocis entre el GCE i els seus socis i sòcies o proveïdors
amb qui es trobi vinculat, ni representar el GCE en transaccions o operacions en les quals els seus interessos personals puguin col·lidir amb els interessos del GCE i/o dels
seus socis i sòcies.
La impossibilitat d'identiﬁcar i donar resposta a cada un
dels conﬂictes d'interessos personals que, a la pràctica,
poden arribar a plantejar-se, fa necessari l'establiment
d'uns criteris i pautes d'actuació que, respectant l'esfera
privada de les decisions dels i de les professionals, assegurin la seva imprescindible objectivitat professional:
• Els i les professionals han d'identiﬁcar, en el
desenvolupament de les seves funcions, qualsevol
situació que pugui arribar a afectar la seva
objectivitat professional.
• Totes aquelles situacions de conﬂicte d'interessos,
tant potencials com reals, s’han de posar en
coneixement de la persona superior jeràrquica de la o
del professional tan aviat siguin percebudes, i abans
de l'execució de qualsevol actuació que s’hi pugui
veure afectada. A partir d'aquest moment, serà la
persona superior o la persona per ell o ella
designada qui decideixi respecte a l'operació i prengui
la decisió corresponent, tret que aquesta
correspongui a una instància superior.
• S’ha de fer constar en l'expedient de l'operació o
documentació que es tracti la vinculació existent amb
un o una professional i la manera en què
s'ha procedit.
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TRANSPARÈNCIA
El servei que s’ha de prestar als socis i sòcies no pot ser
complet si no s'actua amb plena transparència. El GCE té el
compromís de facilitar als seus socis i sòcies, de forma clara
i comprensible, informació oportuna, precisa i rellevant
sobre les seves operacions, així com informació clara i
veraç en qualsevol suport, inclosa la comunicació publicitària, en relació amb:
• Les característiques fonamentals dels productes i
serveis que el GCE els ofereixi o subministri,
especialment si es tracta de productes ﬁnancers
de risc
.
• Les comissions i altres costos que, amb caràcter
general o particular, els hi siguin aplicables.
• Els procediments establerts en el GCE per canalitzar
les seves reclamacions i resoldre les incidències.

CONFIDENCIALITAT
El manteniment de la conﬁdencialitat és un dels pilars
bàsics sobre els quals es construeix l'activitat del GCE. En
aquest sentit, la conﬁança dels nostres socis/clients se
sustenta, en part, en la gestió apropiada de la seva
informació, personal o empresarial, i en la limitació
efectiva en el seu ús conforme a allò que preveu la
normativa aplicable.
Per això, tots els i les professionals han de guardar secret
professional respecte a totes les dades o informació no
pública dels socis/clients que coneguin com a
conseqüència de la seva activitat professional, obligació
que romandrà una vegada ﬁnalitzada la relació
contractual o laboral.
Els i les professionals han d'utilitzar les dades o
informació a què tinguin accés exclusivament per a
l'execució de la seva activitat i només poden facilitar-la a
aquells altres professionals del GCE que necessitin
conèixer-la per a l'execució de les seves responsabilitats.
En tot cas, s'han d’abstenir d'utilitzar-la en beneﬁci propi.
La informació relativa a altres persones empleades,
directives i membres dels òrgans de govern de les
societats del GCE es protegeix amb els mateixos
estàndards que la informació de socis i sòcies.
No obstant això i com a norma general, no es poden
consultar les dades bancàries de cap professional del
GCE, excepte en aquells casos en què el titular de les
esmentades dades ho sol·liciti, o tret d'aquells casos
previstos en les normes i procediments interns relatius a
actuacions de control o auditoria.
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6

RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS:
EXERCIR UNA CONTRACTACIÓ
RESPONSABLE

El GCE considera que els seus proveïdors són una peça essencial per al
desenvolupament del seu negoci. Per aquesta raó, es persegueix que les
relacions amb ells siguin duradores, transparents i es basin en la
igualtat d'oportunitats i el respecte mutu, i sempre sota principis
estrictes de comportament ètic.
El GCE considera que l'articulació eﬁcaç dels processos d'adquisició de
béns i serveis constitueix una font rellevant de creació de valor.
És imprescindible que tots els proveïdors comprenguin i comparteixin
la normativa del GCE en matèria d'ètica empresarial. Si escau, es pot
sol·licitar als proveïdors que es comprometin amb el compliment
d'aquests principis, en especial en la lluita contra la corrupció, el
respecte als drets humans, als drets dels treballadors i a la seguretat
de la informació.

PAUTES D'ACTUACIÓ
• Promoure, sempre que sigui possible, la concurrència
d'una pluralitat de proveïdors de béns i serveis, les
característiques i condicions ofertes dels quals
s'ajustin, en cada moment, a les necessitats i requisits
del GCE.
• Assegurar que les adquisicions de béns i serveis es
produeixen conciliant la recerca de les condicions més
avantatjoses per al GCE en cada transacció, amb el
manteniment del valor atribuït a relacions sostingudes
en el temps.

En el cas concret de contractar-se amb alguna empresa
proveïdora, en la qual els membres dels òrgans de govern
de les societats del GCE i del Comitè de Direcció que
romanguin en actiu i tinguin una posició d'administració i/o
propietat amb més d'un 10 % del capital d’aquesta i el
cost/inversió per a qualsevol societat del GCE superi
l'import de 30.000 euros anuals o per projecte, aquests
han de posar en coneixement de la Comissió Executiva
aquesta situació perquè analitzin si existeix o no cap
conﬂicte d'interès i puguin resoldre, si arriba el cas, el
procés de contractació.

• Garantir l'objectivitat i transparència dels processos de
decisió, eludint situacions o interferències que
poguessin afectar l'objectivitat de les persones que
hi participen.
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7

COMPLIMENT DE LA
LEGALITAT VIGENT

El compliment de la legalitat vigent és un requisit imprescindible i
inexcusable en tota actuació que estigui involucrat un o una
professional del GCE, sense excepció. El mateix passa amb el
compliment de les polítiques i normatives internes que siguin aplicables
en cada àmbit d'activitat.
El GCE rebutja qualsevol conducta que, com a conseqüència d'un
incompliment de la normativa o mitjançant una actuació il·lícita o
delictiva de la o del professional, pugui suposar un beneﬁci materialitzat
en ingressos, estalvi de costos, avantatges competitius, etc. El GCE
rebutja qualsevol ingrés o beneﬁci que tingui com a origen qualsevol
acte il·lícit o contrari a la normativa aplicable.
Atesa la diversiﬁcació del negoci, el GCE es troba sotmès al compliment
de diversa normativa, responsabilitat que correspon a tots els i les
professionals que formen el GCE. Tot seguit, s'exposen per la seva
rellevància, i de forma no exhaustiva, les normes al compliment de les
quals se sotmet diàriament el GCE.

COMPETÈNCIA LLEIAL
El GCE creu en una competència lleial. Per això, es
prohibeixen acords o conductes que puguin restringir o
alterar la competència o el comerç, per tant, el lliure mercat.

NORMES DE CONDUCTA EN
ELS MERCATS DE VALORS
En concret, s'han d'observar les pautes i procediments
(regulats principalment en el Reglament Intern de
Conducta en els Mercats de Valors) que evitin qualsevol ús
indegut d'informació privilegiada o que s'intenti o
materialitzi l'alteració de la lliure formació de preus
d'actius ﬁnancers o índexs de referència.
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NORMES DE CONDUCTA DE
PROTECCIÓ AL SOCI/CLIENT

RESPECTE A LA PROPIETAT
INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els i les professionals han d'actuar sempre de la manera següent:

És de compliment obligat el respecte als drets de propietat
intel·lectual i industrial tant del GCE com de tercers. Això
és també aplicable a les creacions realitzades per la o el
professional.

• En el millor interès del soci i sòcia, aplicant-hi la
màxima diligència i transparència, i en tot cas amb el
deure d'informació prèvia a la contractació de
qualsevol producte o servei..
• S'ha de complir el deure del coneixement del soci i
sòcia, amb la ﬁnalitat d'actuar en el seu millor interès,
havent de realitzar els diferents processos (com, per
exemple, estudis de solvència, perﬁl inversor, etc.) amb
objectivitat, exactitud i sense alteracions.

D'aquesta manera, els drets de propietat intel·lectual que
versen, per exemple, en programes i sistemes informàtics,
manuals, vídeos i fotograﬁes, escrits, presentacions, i
articles que es poguessin publicar en diversos mitjans de
difusió, coneixements, gràﬁcs, dissenys, processos,
tecnologia i, en general, altres obres i treballs
desenvolupats o creats per qualsevol societat del GCE són
de titularitat exclusiva del GCE.
Els i les professionals del GCE han de fer-ne ús tenint en
compte l'activitat professional que duguin a terme. Una
vegada ﬁnalitzada aquesta activitat, han de tornar tot el
material utilitzat i abstenir-se de fer-ne ús en qualsevol
circumstància.
En aquesta línia, els i les professionals s no poden fer ús de
continguts de titularitat de tercers sense el seu
consentiment exprés. En aquest sentit, és d'especial
consideració aquells a què es pugui accedir a través
d'Internet, com ara escrits, fotograﬁes, gràﬁcs o
programes informàtics.
En matèria de propietat industrial, no es pot utilitzar la
imatge, nom, marca o logo de qualsevol societat del GCE
per a una ﬁnalitat diferent al desenvolupament adequat de
l'activitat professional. En cas que sigui de tercers, no se’n
pot fer ús sense la preceptiva autorització del GCE.
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PREVENCIÓ DEL
BLANQUEIG DE CAPITALS
I FINANÇAMENT
DEL TERRORISME
La prevenció del blanqueig de capitals i ﬁnançament del terrorisme constitueix una de les prioritats pel que fa a compliment legal del GCE, en la seva consideració com a subjectes obligats que correspon a les societats que en formen
part.
En aquest sentit, el GCE disposa d'un Manual de Prevenció
del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, l'objecte del qual és establir les regles i procediments
necessaris en compliment de la legislació vigent en relació
amb la prevenció i detecció del blanqueig de capitals, així
com el d'impedir que es pugui utilitzar el GCE en el ﬁnançament del terrorisme o altres activitats delictives.
Malgrat disposar d'òrgans interns per al compliment d’allò
que disposa la normativa vigent, la prevenció del blanqueig
de capitals i del ﬁnançament del terrorisme és cosa de tots.
A continuació, es plasmen, a títol d'exemple, algunes de les
normes que són preceptives per als professionals:
• Obtenir la informació necessària sobre la veritable
identitat de la persona, física o jurídica, en el nom de la
qual s'estableixi una relació comercial.
• Tenir un coneixement adequat del soci i sòcia, per a la
qual cosa també s'ha de realitzar un escrutini de les
operacions efectuades durant la relació de negoci a ﬁ
de garantir que coincideixin amb l'activitat
professional o empresarial reﬂectida i que resultin
coherents amb els seus antecedents operatius.
• Recollir la informació i documentació necessària per
establir l'origen dels fons del soci i sòcia, establir la
naturalesa i abast de la utilització prevista dels
productes i serveis per part del soci o sòcia, així com
conﬁrmar la informació facilitada.
• Comunicar de manera immediata a la Unitat Operativa
de Prevenció del Blanqueig de Capitals qualsevol fet o
operació en què hi hagi indici o certesa que està
relacionat amb un cas de blanqueig de capitals i/o
ﬁnançament del terrorisme.
• Complir la resta de mesures i instruccions recollides
en el Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals i
del Finançament del Terrorisme, d'accés per a tots els i
les professionals del GCE mitjançant la Intranet
Corporativa.

PROTECCIÓ DE DADES
La proximitat i el tracte personal amb el soci i sòcia són
elements irrenunciables per al GCE, i això suposa, així
mateix, l'obligació de respectar la intimitat personal i
familiar de totes les persones, amb independència del tipus
de relació professional que s’hi mantingui.
Això es fa extensiu a l'especial consideració que el GCE ha
de tenir en relació amb els ﬁtxers que contenen dades de
caràcter personal. Atesa la legislació vigent, són de
compliment obligat, entre d’altres, les actuacions següents:
• Només s'han d’obtenir les dades de caràcter personal
que siguin necessàries.
• L'obtenció i posterior tractament, informàtic i/o en
paper, s’ha de fer garantint-ne la seguretat, veracitat i
exactitud.
• L'accés a les dades de caràcter personal per part dels
professionals es limita a les funcions que tinguin
assignades i en la mesura i pel temps estrictament
necessari.
• El deure de secret i conﬁdencialitat esmentat es fa
extensiu a les dades personals tractades.
Davant de qualsevol dubte sobre el compliment i
interpretació de la normativa de protecció de dades del
GCE, incidències relacionades amb l'ús de dades personals,
accés a informació per part de tercers que no hagi estat
previst, etc., s'ha de comunicar al Delegat de Protecció de
Dades (DPO per les seves sigles en anglès).
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COMPROMÍS
AMB LA SOCIETAT

Forma part del compromís social i ètica corporativa del GCE una
actuació responsable que contribueixi a la sostenibilitat de la
mateixa organització, però que també redundi en el
desenvolupament de les comunitats en les quals el GCE és present i,
per tant, de la societat en general.
De la mateixa manera, el compromís del GCE amb el medi ambient és
màxim. Per això, cadascun dels i de les professionals que formen el
GCE, en l'àmbit de les seves competències, s’ha de comprometre de
manera activa i responsable amb la conservació del medi ambient,
respectant en tot cas allò que disposa la legalitat vigent.
El GCE disposa d'una sèrie de procediments per reduir l'impacte
mediambiental de les seves activitats i contribuir, així, a millorar els
objectius de sostenibilitat.
Amb l'objecte de reforçar el compromís del GCE en l'aposta per la
sostenibilitat, el compromís social, el bon govern, la transparència i la
cooperació, s'ha subscrit l'adhesió a UN Environment Programme
Finance Initiative (UNEP FI), amb la qual cosa s'hi incorporen els
principis de banca responsable de les Nacions Unides.

27

CANAL
DE DENÚNCIES
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CANAL DE DENÚNCIES

El GCE, dins dels estàndards de compliment i alineació amb les
millors pràctiques d'índole ètica i de conducta, disposa d'un Canal
Ètic, el qual es constitueix com el vehicle per reportar qualsevol
possible incompliment del present Codi i de dubtes sobre això, i que
ha estat aprovat pels òrgans de govern i direcció respectivament. En
conseqüència, el Canal és un instrument preventiu d'incompliments,
inclosos els actes il·lícits.
Referent a això, és important que la o el professional, davant de
qualsevol situació de dubte i/o inquietud a l'hora de fer ús d'aquest
canal de comunicació, actuï sense temor de conseqüències negatives.
El GCE insta els seus professionals a complir l'obligació d'informar de
qualsevol incompliment d’aquest Codi i, per tant, de la normativa
vigent, sent un compromís de tots els i les professionals cooperar en
les investigacions internes que es puguin plantejar per un potencial
incompliment d’aquest.

PROCEDIMENT
DE COMUNICACIÓ

PROCEDIMENT
D'INVESTIGACIÓ

El Canal Ètic és una eina per a la millora de la col·laboració
del GCE i, com a tal, el seu accés està ubicat en la Intranet
Corporativa mitjançant un enllaç habilitat.

L'incompliment del Codi i/o de les polítiques internes pot
comportar la realització d'una investigació interna que,
entre altres consideracions, pot suposar la implantació de
mesures correctores/preventives.

El o la professional es pot identiﬁcar amb nom i cognoms, si
bé és possible realitzar comunicacions de forma anònima.
En qualsevol cas, en compliment de la legislació vigent i a ﬁ
de vetllar pels drets del denunciant i denunciat, el Grup
Caixa d'Enginyers garanteix el tractament conﬁdencial de
totes les comunicacions relatives a aquest procediment.

El GCE investigarà amb imparcialitat qualsevol
comunicació realitzada de bona fe. La informació recollida
en relació amb els casos reportats també rebrà un
tractament conﬁdencial.

En aquest sentit, es vetlla per la indemnitat de la o del
professional que hagi obrat de bona fe, però, per contra,
no es permeten les comunicacions/denúncies en les quals
hi hagi objectius malintencionats sabent que s'actua de
mala fe.
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El Codi esta publicat en la Intranet Corporativa i, si escau,
en el web de Caixa d'Enginyers.

REVISIÓ
I ACTUALITZACIÓ
DEL CODI
El Codi es revisa, com a mínim, anualment. No obstant això,
qualsevol professional pot, en qualsevol moment, suggerir
o proposar la seva adequació. Sense perjudici d’això, el
Departament de Compliance és el que canalitza i activa
l'esmentada revisió anual mitjançant la supervisió de la
Comissió d'Auditoria i Riscos, qui, si escau, eleva la
proposta al Consell per a la seva aprovació posterior.
També l’han d’aprovar els òrgans de govern de la resta de
les entitats del Grup.

REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL CODI

Es lliura un exemplar per mitjans telemàtics a totes les
persones a qui aplica el Codi. Així mateix, el GCE ha
d’obtenir dels seus professionals una declaració
responsable conforme l’han llegit i es comprometen a
complir-lo.

RÈGIM
DISCIPLINARI
L'incompliment de tot allò que disposa aquest Codi Ètic i
de Conducta, així com el de les polítiques i normatives que
el desenvolupen, pot suposar l'adopció de les sancions
disciplinàries que resultin aplicables conforme a allò que
preveu la legislació laboral (Estatut dels Treballadors i
Conveni Col·lectiu que apliqui en la funció de l'empresa
del GCE).
Atesa la particularitat i gravetat dels fets produïts, la sanció
imposada a la persona empleada pot, ﬁns i tot, suposar
l'acomiadament.
Tot això, amb independència de les conseqüències de tipus
administratiu o penal que es puguin derivar de les
conductes dutes a terme per la o el professional implicat.
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