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Introducció 
 

El Codi de Conducta E m p r e s a r i a l  ( o  C o d i  È t i c )  constitueix un pilar bàsic del 

Programa de Compliment Normatiu Penal de l’Organització que promou i reflecteix una 

cultura corporativa positiva a l’hora que recull el compromís d'URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, S.A. 

(d’ara en endavant URBICSA o l’Organització) amb els principis d’ètica empresarial, integritat i 

transparència. 
 

A més, cal concretar que encara que tots els empleats tinguin la responsabilitat d'actuar de 

forma ètica, els directius d'URBICSA, tenen el compromís afegit de predicar amb l'exemple 

servint com a models a la resta de l'organització. 
 

En conclusió, l'objectiu que es persegueix amb la implementació d'aquest Codi Ètic és el 

reconeixement de la integritat; la capacitat de prendre decisions de forma ètica, creant un 

entorn de treball obert en què els membres de l'equip se sentin còmodes i puguin compartir 

les seves inquietuds; prevenir les possibles represàlies contra els que denuncien els fets 

il·lícits i, per últim, promoure la recerca d'ajuda per resoldre els problemes i reportar-los als 

superiors a mesura que aquests apareixen. 
 

Així mateix, tal com hem mencionat anteriorment, el Codi Ètic facilita el coneixement i 

l'aplicació de la cultura empresarial d'URBICSA, fermament assentada en el compliment de la 

legalitat vigent i té caràcter vinculant. Tal vinculació comprèn obligacions, la qual cosa 

significa que la infracció del Codi Ètic i de les polítiques d'empresa que el desenvolupin serà 

sancionada disciplinàriament. 
 

D'altra banda, la finalitat del Codi Ètic és millorar la reputació de l'Organització, atorgant 

unitat i coherència al sistema d'autoregulació d’URBICSA així com enfortir en els empleats el 

sentit de pertinença a un grup i mostrar a tercers la seva cultura corporativa. 
 

Cal afegir també, que determinades matèries contemplades en aquest Codi es 

complementaran amb les normes que, de forma més detallada, es precisen en els diferents 

codis sectorials. També el Codi Ètic es complementarà amb polítiques d'empresa que regulin 

amb major deteniment sectors específics o una determinada  activitat dins de l’Organització i 

amb el Manual de Qualitat d’URBICSA. 
 

Per últim, mencionar que el Codi Ètic té en compte el principi de responsabilitat penal de les 

persones jurídiques i serveix de base per a prevenir i mitigar comportaments irregulars i 

indeguts que puguin determinar la responsabilitat penal de l’Organització. 
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Disposicions generals 
 

 

 

 

Àmbit d’aplicació 
 

L’assumpció per part d’URBICSA d’un Codi de Conducta Empresarial representa l’exprés 

compromís de l’Organització d’acceptar uns criteris de conducta dels quals es vincula 

 

Així mateix, tots els treballadors, directius i administradors d’URBICSA són destinataris del 

present Codi i hauran de conèixer i acceptar el seu contingut i obligar-se al seu compliment 

en el moment de la seva incorporació a l’Organització.  

 

A més, el Codi també es podrà fer extensiu a qualsevol persona física i/o jurídica que 

mantingui relacions jurídiques o comercials amb URBICSA, les quals quedaran emparades 

pels principis del present Codi quan li siguin d’aplicació.  

 

 

 

Principis del Codi Ètic 

 

El present Codi Ètic constitueix un dels elements principals d ela gestió de la 

Responsabilitat Social Corporativa d’URBICSA i es el medi pel desenvolupament dels seus 

valor corporatius, que s’indiquen a continuació:  
 

 Compliment de la legalitat 

 Respecte pels drets humans i laborals 

 Honestedat, transparència i confiança 

 Competència lleial 

 Qualitat dels serveis i productes 

 Igualtat d’oportunitats, desenvolupament professional i no discriminació 

 

 
 

Compliment de la legalitat 

 

Els subjectes obligats pel Codi Ètic es comprometen a complir l'ordenament jurídic vigent, 

els procediments interns de l’Organització i a respectar els valors i principis recollits en 

aquest Codi. En aquest sentit, cap treballador col·laborarà conscientment amb tercers en la 

violació de cap llei, ni participarà en cap actuació que comprometi el respecte al principio 

de legalitat. 

Article 3. 

Article 1. 

Article 2. 
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El personal de l’Organització no haurà d’obeir cap ordre que contravingui el disposat en 

una norma jurídica. En cas de rebre-la, a través dels canals establerts en l’Organització, 

hauran de comunicar l’existència d’aquest tipus d’ordres. L’actuació d’un directiu contraria 

a la legalitat penal o a les indicacions o ordres que en aquest sentit pugui donar, no 

descarregant de responsabilitat als treballadors que actuïn seguint aquestes indicacions o 

qualsevol situació que pogués comportar un  trencament del principi de legalitat.  
 

Així mateix, l’Organització posarà els mitjans que siguin necessaris per a que tots els seus 

integrants tinguin els coneixements suficients de les normatives internes i externes que 

resultin rellevants per a dur a terme les seves actuacions professionals. 
 

 

 

Respecte pels drets humans i laborals 
 

URBICSA respecte, protegeix i promou les disposicions vigents en matèria de protecció de 

drets humans. Per això, tota actuació d’URBICSA i de les persones que formen part d’ella 

guardaran respecte als Dret Humans i Llibertats Públiques a la Declaració Universal de Drets 

Humans i a la Constitució Espanyola. 

 

L’Organització creu en la importància d'un lloc de treball lliure d'assetjament i discriminació, 

al mateix temps que condemna la contractació de mà d'obra forçada i l'explotació de 

menors. A fi d'evitar aquestes situacions, es manté una política de tolerància zero amb 

aquells integrants, col·laboradors, clients o proveïdors que afavoreixin  la  vulneració dels 

drets humans fonamentals. Així mateix, l’Organització destaca que les retribucions i 

prestacions que es paguen corresponen, com a mínim, el que s'estableix per les normes 

legals nacionals o pels respectius sectors econòmics. 

 

 

 

Honestedat, transparència i confiança 

 
L’Organització creu fermament que l'honestedat, la transparència i la confiança són tres 

dels pilars fonamentals de qualsevol activitat empresarial. Així doncs, tots els seus 

integrants hauran de respectar aquests tres principis en totes les seves relacions 

comercials, especialment en aquelles mantingudes amb clients, proveïdors i la resta 

d'empleats. 

 

Els empleats d' URBICSA, hauran de guardar zelosament el respecte per la veritat, i evitaran 

ocultar informació que es reputi  indispensable per a que les persones amb les quals es 

relacionin siguin capaces de triar lliurement i amb ple coneixement allò a què s'estan 

comprometent. D'igual manera, els compromisos assumits pels integrants d'URBICSA, 

hauran de ser respectats en tot cas, preservant la confiança que en ells es troba dipositada. 
 

Article 4. 

Article 5. 
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Competència lleial 
 

La recopilació d'informació de qualsevol classe haurà de realitzar-se amb especial atenció a 

les disposicions que la puguin protegir. En qualsevol cas, es rebutjarà tota aquella 

informació que hagi estat obtinguda de forma improcedent o mitjançant la vulneració de la 

confidencialitat sota la qual la mantenen els seus legítims propietaris. En particular, es 

posarà especial cura en no violar secrets d'empresa, la qual cosa constituiria un clar exercici 

de competència deslleial. 

 

Així mateix, els integrants d'URBICSA, tenen prohibida la divulgació d'informació falsa o 

maliciosa sobre els competidors de l’Organització sota qualsevol circumstància. 

 

Per últim, cal mencionar que aquells treballadors, especialment els que es dediquen a la 

comercialització, vendes i compres o aquells que tinguin un contacte directe i freqüent amb 

els competidors, hauran de garantir que estan familiaritzats amb les lleis aplicables en 

matèria de competència i, en cas de dubte, s'hauran de posar en contacte amb el 

responsable de l’àrea legal o responsable directe per tal de rebre l'assessorament que 

correspongui. 

 

 

 

Qualitat dels serveis i productes 
 

L’Organització protegeix amb gran diligència la qualitat dels seus productes o serveis. Amb 

la finalitat de garantir-la, tots els integrants de l'Organització hauran de conèixer les normes 

i procediments de qualitat de l’Organització, i aplicar-los en tota activitat empresarial i sota 

qualsevol circumstància.  

 

URBICSA, es compromet a proporcionar i oferir als seus consumidors el millor producte 

possible, fet que aconsegueix treballant amb els millors materials per elaborar el seu 

producte final.  

 

Per últim, és important tenir present la responsabilitat de tots els treballadors de romandre 

atents davant d'aquelles situacions que podrien suposar un perjudici a la qualitat deis 

productes o serveis, i advertir d’això a través deis canals de denúncia establerts en aquest 

Codi Ètic. 

 

 

 

 

 

Article 6. 

Article 7. 
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Igualtat d’oportunitats, desenvolupament professional i no discriminació 
 

URBICSA té un ferri compromís amb els seus treballadors, atès que són el seu major actiu. 

L’Organització s’esforça per crear entorns de treball on imperi la confiança i el respecte de 

les persones, la cordialitat i l’esforç del treball en equip. La companyia prohibeix 

expressament qualsevol abús d’autoritat, així com qualsevol conducta que pogués generar 

un entorn de treball intimidatori, ofensiu o hostil.  

 

L’Organització defensarà i promourà el respecte als principis d’igualtat d’oportunitats i de 

no discriminació i contribuirà a generar un entorn de treball divers i integrador. Dins de la 

companyia, no seran admissibles les discriminacions per motius de gènere, raça, orientació 

sexual, creences religioses, opinions polítiques, nacionalitat, origen social, discapacitat o 

qualsevol altre circumstancia susceptible de ser font de discriminació.  

 

Cal destacar que és un principi bàsic de l'organització proporcionar als seus treballadors les 

mateixes oportunitat en accés al treball i en la promoció professional, en conseqüència, 

qualsevol tipus de promoció en el treball respondrà als principis de mèrit i capacitat definits 

en els requisits del lloc. D'aquesta forma, s'assegura la igualtat  d'oportunitats i el foment  

d'una cultura corporativa basada en el mèrit. 

 

Així mateix, el personal de l’Organització que intervingui en els processos d'admissió  

d'usuaris, selecció i/o promoció professional hauran de basar les seves actuacions i 

decisions en els més estrictes criteris d'objectivitat, amb l'actitud oberta a la diversitat així 

com amb l'objectiu d'identificar aquelles persones que s'adaptin més al perfil i a les 

necessitats de la posició a cobrir, promovent en tot moment la igualtat d'oportunitats, en 

base a la seva qualificació i capacitats. 

 

Normes d’Organització Interna 
 

 

 

 

Segregació de funcions 
 

Per tal de prevenir el frau intern de l'organització, URBICSA aplicarà, en la mesura del 

possible, un principi de segregació de funcions per a prevenir errors involuntaris, el frau 

intern o cometre desfalc, impedint que un mateix individu realitzi la totalitat de les tasques 

d'una determinada operació. En conseqüència, els treballadors de l’Organització hauran de 

respectar l’adjudicació de funcions realitzada per URBICSA.  
 

Article 8. 

Article 9. 
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Recursos i medis pel desenvolupament de l’activitat professional 
 

URBICSA posa a l'abast dels seus empleats diferents recursos i mitjans pel 

desenvolupament de la seva activitat professional per tal de poder assolir correctament els 

seus objectius; inclouen tant els béns físics, com poden ser les instal·lacions, equips 

electrònics, maquinària, mobiliari i altres, així com els actius intangibles, tals com la 

informació confidencial, la propietat intel·lectual i els sistemes d'informació. 

 

Tots aquests béns que són propietat de l’Organització hauran de ser utilitzats pels seus 

integrants de forma responsable, honesta, eficaç i sempre amb finalitats comercials 

legítimes. Així mateix, s'imposa l'obligació de protegir-los de qualsevol dany o ús indegut. 
 

 

 

 

Subcontractació 
 

URBICSA no subcontractarà amb tercers que no compleixin allò establert en el present 

Codi Ètic. Així mateix, aquests hauran de respectar sempre els drets dels treballadors, la 

normativa referent a la salut, seguretat i higiene en el treball, així com la relacionada amb 

la Prevenció de Riscos Laborals. 

 

En virtut de l'anterior, no es contractarà amb empreses que mantinguin relacions laborals 

amb el seu personal que no s'adaptin a les disposicions laborals vigents. 

 

 

 

Antisuborn i anticorrupció 
 

Els treballadors, ja sigui de forma directa o indirecta, mai han d'oferir ni promoure un favor 

personal o financer impropi o un altre tipus de favor amb la finalitat d'obtenir o aconseguir 

un negoci o una altra avantatge de part d'un tercer, ja tingui un caràcter públic o privat.  

 

URBICSA prohibeix a administradors, directius, socis i empleats rebre cap tipus de 

remuneració, gratificació, finançament, benefici o avantatge per serveis de la seva 

activitat, per persona interposada. 

 

Així mateix els administradors, directius, socis i empleats no estan autoritzats  a acceptar 

cap oferiment, benefici o avantatge a favor d'URBICSA, i en perjudici de tercers.  

 

 

Article 10. 

Article 11. 

Article 12. 
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De la mateixa manera, també es prohibeix als administradors, directius, socis i empleats 

d'URBICSA, acceptar regals, invitacions, favors o qualsevol altra compensació de 

treballadors, proveïdors o tercers. Això s'entén sense perjudici  d'atencions de cortesia de 

valor simbòlic, que seran totes aquelles que no superin el valor de 150 euros i sempre que 

reuneixi els requisits especificats a l’Art. 22 (relació amb els proveïdors). 

 

Cap administrador, directiu, soci ni empleat està autoritzat a lliurar regals, comissions o 

retribucions de qualsevol naturalesa, especialment quan el destinatari sigui una autoritat, 

organisme, partit  polític, institucions en general o administracions públiques. Aquesta 

prohibició s'estén a qualsevol aportació a favor de les mateixes que es pretengui realitzar 

amb càrrec a URBICSA. 

 

Tots els integrants de l’Organització hauran de proporcionar dades correctes i veraces en el 

procediment d'obtenció de subvencions, desgravaments i ajudes en benefici d'URBICSA. En 

el mateix sentit, quan un funcionari o autoritat pública realitzi una actuació en la qual 

incorregués la voluntat d'engany o culpa, qualsevol empleat d'URBICSA, té l'obligació de 

rebutjar-ne les pretensions. A més, haurà de comunicar aquesta situació a través del canal 

habilitat a aquest efecte. 

 

 

 

Regals i invitacions 
 

Els integrants d'URBICSA, hauran de ser diligents pel que fa al compliment de les lleis i 

reglaments contra la corrupció i el suborn, els seus empleats prestaran els seus serveis amb 

honestedat, imparcialitat i professionalitat. Per tant, actuacions com donar o rebre regals, 

obsequis o invitacions a activitats lúdiques en quantitats excessives o inadequades poden 

servir per a exercir influencies inadequades així com constituir suborns o bé semblar que ho 

són. 

 

És per això que es prohibeix la sol·licitud i l'acceptació, ja sigui de forma directa o indirecta, 

de tot tipus de pagament, regals, favors o qualsevol tipus de compensació en relació amb 

l'activitat professional que procedeixi de clients, intermediaris, proveïdors o tercers que 

pugui influir en la presa de decisions comercials de forma indeguda o per guanyar una 

avantatge deslleial.  

 

S'exclouen d'aquesta prohibició les invitacions, objectes de propaganda, atencions, 

ocasions o cortesies comunes que no siguin en metàl·lic i que estiguin dins dels límits 

raonables.  

 

 

 

Article 13. 
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Així mateix, els integrants d'URBICSA, poden acceptar regals, favors i activitats d'oci 

únicament si compleixen el requisits següents: 

 

- Si no contravenen la llei. 

-  Si guarden coherència amb les pràctiques comercials habituals del país o del 

  sector. 

- Si guarden una relació raonable amb les  relacions comercials. 

- Si guarden coherència amb les directrius comercials existents. 

- Si no poden interpretar-se com a  suborn o influència inadequada. 

- Si no infringeixen els valors o la ètica comercial d'URBICSA, d'alguna altra manera. 

- Si tenen un valor inferior a 150€. 

 

Davant qualsevol dubte en aquest sentit es consultarà al Comitè de Compliment Legal qui 

podrà autoritzar la recepció o realització de regals. 

 

 
 

Prevenció de conflictes d’interessos en l’àmbit empresarial 
 

Els integrants de l’Organització hauran d'evitar les situacions que suposin un conflicte dels 

seus interessos personals o d’una persona vinculada amb els de l’Organització, actuant 

sempre, en el compliment de les seves responsabilitats, lleialtat i en defensa deis interessos 

de l'organització. 
 

Es considerarà persona vinculada al cònjuge o anàleg del treballador, als ascendents, 

descendents o germans dels treballador o del cònjuge i als cònjuges dels ascendents, 

descendents o germans del treballador o del cònjuge. 
 

Els integrants d'URBICSA no podran valer-se de la seva posició en l’Organització per a 

obtenir avantatges o oportunitats de negoci en benefici propi o d’una persona vinculada, ni 

prestar serveis a companyies competidores. 
 

L’Organització considera que la relació amb els seus integrants ha de basar-se en la lleialtat 

que neix d'uns interessos comuns. Es respectarà la participació dels empleats en altres 

activitats financeres o empresarials sempre que siguin legals i no entrin en col·lisió amb les 

seves responsabilitats com a empleats d'aquesta empresa. 
 

Tot empleat ha de posar en coneixement del Comitè de Compliment Legal les seves 

activitats externes o relacions que puguin presentar un possible conflicte d'interessos o 

l'aparença d'un conflicte. Així mateix, hauran de complir amb la llei les polítiques d'aquesta 

empresa. 
 

En cas de donar-se algun conflicte, aquest serà resolt pel responsable de l’àrea afectada. En 

el cas que el conflicte transcendeixi per diferents àrees, serà resolt per l'immediat superior 

jeràrquic de totes elles. En el cas que aquesta figura no es trobi dins de l’Organització, serà 

resolt el conflicte pel Comitè de Compliment Legal. 

Article 14. 
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 Registres financers 
 

URBICSA assumeix un principi de transparència informativa, que es tradueix en la 

transmissió d'informació fiable als mercats. Per això, la informació econòmica-financera de 

l'Organització haurà de reflectir la realitat empresarial econòmica, financera i patrimonial 

d'acord amb els principis de comptabilitat generalment  acceptats. 

 

El personal responsable de la comptabilitat actuarà sempre d'una forma especialment 

diligent. L'elaboració de la comptabilitat es realitzarà de tal manera que reflecteixi la imatge 

fidel del patrimoni i la situació financera d'URBICSA, tal com estableix la normativa 

mercantil. Compliran estrictament amb el deure de conservació i custòdia de tota la 

documentació utilitzada en l'exercici de la seva activitat professional, que deriva del 

caràcter confidencial que revesteixen tots els documents comptables.  

  

 
 

Seguretat informàtica, confidencialitat de la informació i protecció de dades 
 

Els integrants de l’Organització hauran de complir estrictament amb allò establert en el 

present Codi Ètic en relació a l'ús dels sistemes d'informació i de comunicacions. Així 

mateix, pel que fa a la confidencialitat de la informació, URBICSA postula perquè aquest 

principi i la diligència en l'ús de les dades de l’Organització presideixin les actuacions dels 

destinataris d'aquest Codi. Aquest principi haurà de ser respectat fins i tot quan hagi 

conclòs la relació amb l’Organització. 

 

Respecte a la conservació i eliminació de documents i registres, l’Organització compleix 

amb els més estrictes requisits legals i reglamentaris. Tot registre i informació es tractarà de 

manera que permeti assegurar que l'arxivament, emmagatzematge i recuperació de la 

informació registrada es realitza sempre d'una manera organitzada i segura. Així mateix, 

l'eliminació dels documents, ja sigui en format paper com electrònic, s'ha de portar a terme 

de manera adequada, oportuna i, sobretot, assegurar-se que en cap cas es podrà recuperar 

l'arxiu en qüestió. 

 

La informació de l’Organització no podrà ser utilitzada en benefici particular, ni comunicada 

a tercers. Entre la informació que considerem confidencial hi destaquem els secrets 

professionals, les normatives de fixació de preus, els plans operatius estratègics o de 

negocis, dades relatives a nous productes, contractes, acords, llistats d'empleats, clients, 

proveïdors, programari o programes informàtics, informació sobre RRHH, plans de 

personal, comunicacions internes, llistes de subscripció i, en general, dades afectades per la 

normativa de protecció de dades. En relació a les dades obtingudes, s'exigeix el màxim 

respecte a la intimitat personal i familiar de les persones en qüestió. 

Article 15. 

Article 16. 
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Prevenció de blanqueig capitals i de finançament del terrorisme 
 

Podem entendre com a Blanqueig de Capitals les següents activitats: 

 

a) La conversió o la transferència de béns, sabent que aquests béns procedeixen d'una 

activitat delictiva o de la seva participació, amb el propòsit d'ocultar o encobrir l'origen 

il·lícit dels béns o d'ajudar als implicats a eludir les conseqüències jurídiques dels seus 

actes. 

 

b) L'ocultació o l'encobriment de la naturalesa, l'origen, la localització, la disposició, el 

moviment o la propietat real de béns o drets sobre béns, sabent que aquests béns 

procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva. 

 

e) L'adquisició, possessió o utilització de béns, amb coneixement que en el moment de la 

recepció dels mateixos procedeixen d'una activitat delictiva o de la seva participació en 

una d'elles. 

 

d) La participació en alguna de les activitats esmentades en les lletres anteriors, l'associació 

per cometre aquest tipus d'actes, les temptatives de perpetrar-les i el fet d'ajudar, 

instigar o aconsellar a algú per realitzar-les o facilitar la seva execució. 

 

L'objectiu d'aquestes activitats és fer que els fons o actius obtinguts a través d'activitats 

il·lícites apareguin com el fruit d'activitats legítimes i circulin sense cap restricció en el 

sistema financer i activitats empresarials, permetent l'administració dels mateixos. 

 

Amb la finalitat de prevenir la comissió de qualsevol de les activitats esmentades 

anteriorment, a través del present Codi garantim que URBICSA, compleix amb la normativa 

vigent en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament de Terrorisme. 

 

Amb relació amb aquesta matèria, quan hagin de realitzar-se pagaments al comptat 

s’estarà al que es disposa en els procediments interns instaurats a URBICSA, i s’intentarà 

efectuar-los d'alguna altra manera alternativa al pagament en metàl·lic. En cas que sigui 

impossible realitzar el pagament per un altre mitjà, s’haurà de comptar amb la necessària 

autorització de la persona competent. Tals pagaments mai podran superar la quantitat de 

2.500 euros. 

 

 

 

 

 

 

Article 17. 
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Protecció del medi ambient  
 

L’Organització es compromet a vetllar pel respecte al medi ambient, a minimitzar  l'impacte 

mediambiental en totes les seves activitats i a difondre entre els seus empleats la cultura 

del respecte al medi ambient com a principi de conducta en les seves actuacions. 

 

Els empleats d'URBICSA, han de conèixer i assumir aquesta política i actuar en tot moment 

d'acord amb els criteris de respecte i sostenibilitat, i adoptar hàbits i conductes de bones 

pràctiques mediambientals i contribuir de manera positiva a l'assoliment dels objectius 

establerts així com esforçar-se a minimitzar l'impacte mediambiental derivat de les seves 

activitats i de la utilització d'instal·lacions, equips i mitjans de treball posats a la seva 

disposició. 

 

Pel que fa a les relacions amb contractistes o empreses col·laboradores externes, aquest 

valors es transmetran  en el si de la seva relació. 

 

Concretament, algunes de les mesures a adoptar per tal de complir amb aquesta norma són 

les següents: 

 

- Adoptar mesures per tal de prevenir la contaminació o bé reduir al mínim les seves 

emissions. 

  

- Aplicar mesures per garantir el compliment de la normativa  mediambiental  aplicable a 

les nostres activitats en l’àmbit local, nacional i global en que l’Organització actua. 

 

- Establir procediments per a la revisió periòdica del compliment de la política 

mediambiental així com aplicar mesures correctores quan aquestes hagin estat 

incomplertes. 

 

- Formar i conscienciar empleats perquè en el seu dia a dia de treball realitzin les seves 

funcions seguint la política mediambiental. 

 

-  Difondre la política mediambiental  entre els empleats, proveïdors i altres parts. 

 

-  Reduir de forma sistemàtica els residus, reciclant i reutilitzant sempre que es pugui. 

 

- Utilitzar de manera eficient els recursos naturals, matèries primeres i energia. 

 

- Realitzar un procés de millora contínua de la nostra actuació respecte al medi ambient. 

 

 

Article 18. 
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Donacions i activitats de patrocini o esponsorització  
 

Es considerarà donació tota aquella contribució voluntària realitzada per qualsevol persona 

física o jurídica, sense contraprestació, per una causa especifica. Respecte aquestes, 

URBICSA no admetrà la realització de cap tipus de donació de qualsevol naturalesa que no 

hagi sigut autoritzada prèviament pel seu Consell d’Administració.  

 

Es considerarà activitat de patrocini o d’esponsorització aquelles contribucions 

econòmiques realitzades per l’empresa amb l’objectiu de donar suport a grups o 

organitzacions relacionades amb l’esport, cultura, economia, religió, ciència, societat, medi 

ambient o similars que son realitzades per activitats de màrqueting i comunicació pública.  

 

Així, les activitats de patrocini i d’esponsorització en metàl·lic estaran permeses sempre 

que no superin els TRES MIL EUROS (3.000€). Tota aquella activitat de patrocini o 

d’esponsorització que superi aquest llindar haurà de ser autoritzada prèviament pel Consell 

d’Administració.  

 

 

Normes relacionades amb l’entorn laboral 
 

 

 

Conciliació de la vida familiar amb l’activitat laboral 

 
L'ordenament jurídic espanyol promou la conciliació de la vida familiar i laboral  de tots  els 

treballadors. Aleshores, per tal d'adaptar-se a la normativa  vigent, URBICSA contreu amb 

els empleats el compromís de promoure la millora de la seva qualitat de vida i la de les 

seves famílies com per exemple, flexibilitat horària responsable en l'hora d'entrada i sortida, 

flexibilitzar el gaudi de les excedències per raons familiars o bé flexibilitzar el gaudi dels 

permisos retribuïts per naixements, malaltia, hospitalització o mort. Aquest compromís s'hi 

arriba fomentant mesures dirigides a conciliar els requeriments del treball amb les 

necessitats de la seva vida personal i familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 20. 

Article 19. 
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Salut, higiene i seguretat en el treball 

 
URBICSA està compromesa amb la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, 

visitants i consumidors. D'aquesta manera assumeix la responsabilitat sobre la seguretat i la 

salut dels seus treballadors, garantint la protecció laboral i de la salut en el marc de les 

disposicions nacionals vigents, així com en base a la política de protecció laboral i de salut 

de tot el personal de l’Organització.  

 

Per tal d'aconseguir aquesta finalitat, es formarà als empleats en matèria de prevenció de 

riscos laborals, es facilitaran els equips tècnics necessaris per al compliment de les seves 

funcions, i es portarà internament un registre acreditatiu de la formació impartida. Tot 

empleat es compromet a realitzar qualsevol activitat formativa que es programi per millorar 

la seva capacitat a l'hora d'exercir les tasques laborals de forma segura i a fer un ús 

responsable dels materials i equips de l’Organització. A la vegada, tots els treballadors 

hauran de contribuir a cuidar la seva salut i hauran de complir les prescripcions de protecció 

laboral i de la salut. 

 

Així mateix, l’Organització exigirà que els contractistes, proveïdors i tercers amb els quals 

col·labora compleixin la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

 

Tot empleat haurà de plantejar qualsevol inquietud en el cas que es consideri que la tasca 

encarregada és insegura o bé no es troba dins del teu abast o si sospités que alguna part de 

les instal·lacions o equipament no funciona correctament i pot no ser segur. 

 

Queda terminantment prohibida la tinença, consum, compra, venda, intent de venda, 

distribució o fabricació de drogues il·legals en el lloc de treball, així com el consum d'alcohol, 

drogues il·legals i ús indegut medicaments receptats mentre s'exerceixen activitats 

relacionades amb el treball. Queda també totalment prohibida l'ocultació d'accidents de 

treball o incidents molt greus, falsificar registres de seguretat o ordenar incompliments de 

normes de seguretat. Els empleats que contravinguin aquesta normativa estaran subjectes a 

mesures disciplinàries especialment greus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 21. 
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Normes relacionades amb el mercat 
 

 

 

Relacions amb els clients 
 

L’Organització i cadascun dels seus integrants es comprometen al tracte lleial amb tercers i 

s'afavoreix la competència justa complint amb la legislació sobre el dret  de la competència, 

evitant qualsevol pràctica que la limiti o la restringeixi. 

Es prohibeix també qualsevol tipus de publicitat  enganyosa . URBICSA, actuarà sempre de 

forma lleial. Es rebutjarà la informació de competidors que pogués arribar a l’Organització 

vulnerant la confidencialitat. 

 

Tot empleat que introdueixi qualsevol tipus d'informació en els sistemes informàtics   de 

l’Organització ha de vetllar perquè sigui fiable i rigorosa. 

 

Tots els empleats estan obligats a actuar, en les seves relacions amb els clients, conforme a 

criteris de consideració, respecte i dignitat, tenint en compte la diferent sensibilitat cultural 

de cada persona i no permetent discriminacions en el tracte per raó de raça, religió, edat, 

nacionalitat, gènere o qualsevol altra condició personal o social prohibida per la llei, amb 

especial consideració cap a l'atenció de les persones amb discapacitat o minusvalideses. 

 

En el desenvolupament de les seves activitats comercials, els empleats d'URBICSA, 

promocionaran els productes o serveis de l’Organització sobre la base d’estendards 

objectius, sense falsejar les seves condicions o  característiques.  Les activitats de  promoció 

de l’Organització es realitzaran de forma clara amb la finalitat de no oferir informació falsa, 

enganyosa o que pugui induir a error a clients o a tercers. 

 

 

 

Relacions amb els proveïdors 

 
L’ètica i el respecte presidiran les relacions amb els proveïdors, que seran seleccionats 

conforme a criteris objectius i transparents. En aquest cas, el respecte al Codi Ètic formarà 

part d'un contracte de subministraments o de prestació de serveis i el seu incompliment 

pot  donar lloc a la possibilitat de renunciar al contracte. Amb aquesta finalitat, el Codi Ètic 

pot donar-se com un annex del contracte. 

 

Es respectaran de forma escrupolosa els procediments interns en matèria de compres, 

justificant-se les decisions i conservant-se la documentació relacionada per a la seva 

possible fiscalització interna o externa. 
 

Article 22. 

Article 23. 
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DENÚNCIES D’INFRACCIÓ, SOSPITA D’INFRACCIÓ O 

CONDUCTA IL·LEGAL O POC ÈTICA 
 

Davant la sospita que alguna persona subjecte al present Codi Ètic l’hagi incomplert o hagi 

incorregut o pugui incórrer, en una conducta il·legal o poc ètica, es deu contactar 

immediatament amb el Comitè de Compliment Legal podent-se dirigir al correu electrònic 

habilitat (canal.etic@urbicsa.es).  

 

Les infraccions del present Codi Ètic podran constituir una infracció interna així com una 

infracció de la llei i comportar les sancions oportunes.  

 

URBICSA adoptarà les mesures necessàries per protegir la confidencialitat de qualsevol 

denúncia efectuada, sense perjudici de les disposicions legals aplicables. L’Organització no 

permetrà ni tolerarà represàlies de cap mena, exercida directament o indirectament per 

URBICSA o el seu personal contra treballadors que notifiquin o denunciïn de bona fe 

qualsevol possible infracció del present Codi o qualsevol conducta il·legal o poc ètica.  

 

APROVACIÓ, DIFUSIÓ, COMPLIMENT I ACTUALITZACIÓ 

DEL CODI ÈTIC 
 

El Consell d’Administració d'URBICSA serà la responsable d'aprovar el present Codi Ètic i el 

Comitè de Compliment Legal serà l’encarregat de garantir la difusió del Codi entre tots els 

seus destinataris perquè coneguin el seu contingut i en comprenguin l'abast. 

 

El Comitè de Compliment Legal d’URBICSA procurarà mantenir informats als directius, socis i 

empleats de l’Organització sobre el contingut del present Codi Ètic i sobre els sistemes de 

prevenció i comportaments de riscos. De la mateixa manera, tenen el deure de complir amb 

els principis, valor i directrius que es recullen en aquest Codi, així com de vetllar pel seu 

correcte compliment. Per últim, cal indicar que també tenen el deure de denunciar davant el 

Comitè de Compliment Legal qualsevol irregularitat de la qual puguin tenir coneixement. 

 

El Comitè de Compliment Legal vetllarà per a que es realitzin revisions periòdiques per tal de 

mantenir actualitzat el Codi Ètic i els procediments empresarials que per al seu compliment 

se’n desprenguin. Podrà assessorar-se sempre que ho estimi oportú dels assessors externs en 

la matèria. Serà el Consell d’Administració d’URBICSA la que haurà d’aprovar les 

modificacions realitzades. 
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Difusió 
 

El present Codi Ètic estarà disponible a través d’un enllaç a la pàgina web corporativa 

d’URBICSA, de forma que tan els empleats com els tercers que tinguin relació amb 

l’Organització, o bé sense tenir-ne, puguin conèixer l’interès d’URBICSA, per prevenir la 

comissió de delictes així com informar-se sobre els principis i valors que guien l’activitat 

professional de l’Organització i, comunicar, si es dóna el cas, la possible comissió de delictes o 

conductes contràries a la normativa vigent dins de l’Organització.  

 

Es proporcionarà el Codi Ètic actualitzat a tot el personal pel mitjà que es consideri més 

oportú. Cal destacar que tots els treballadors hauran de deixar constància de la seva recepció.  

 

Pel que fa als nous treballadors, se’ls proporcionarà juntament amb el contracte laboral una 

còpia del Codi Ètic d’ URBICSA, i s’haurà de subscriure el corresponent document en el què es 

posi de manifest que el nou treballador és coneixedor i entén el seu contingut i, d’aquesta 

manera, quedi plasmada també la seva obligació de complir-lo. 

 

Per acabar, tots els treballadors hauran de confirmar, una vegada rebuda la formació 

oportuna, el seu ple coneixement i conformitat comprometent-se a complir els principis, les 

regles i els procediments continguts en el Codi Ètic durant la realització de la seva activitat 

professional. 

 

 
 


