
 

CODI ÈTIC DE PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U. 

 

PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U. es compromet a complir amb els principis que inspiren el 

present Codi Ètic, amb la legislació vigent que resulti d'aplicació en cada moment i amb el 

sistema de gestió de compliance penal. 

 

ÀMBIT APLICACIÓ 

Membres interns i socis de negocis. 

 

PAUTES DE CONDUCTA 
 

Compromís de respectar els drets humans reconeguts en la legislació nacional i 

internacional. 

Compromís amb el compliment de la legislació vigent en matèria laboral fent 

especial al·lusió al Estatut dels Treballadors i als Convenis Col·lectius d’aplicació. 

Compromís a respectar la llibertat d'associació i negociació col·lectiva. 

Respecte i protecció al medi ambient. 

PREFABRICATS PLANAS serà transparent i transmetrà veracitat en relació a la 

informació proporcionada en els mitjans de comunicació i altres comunicacions. 

Compromisos amb tercers 
 

CLIENTS  

Els treballadors evitaran qualsevol classe d'interferència o influència de clients o tercers 

que pugui alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional i no podran percebre cap 

classe de remuneració procedent de clients ni, en general, de tercers, pels serveis 

relacionats amb l'activitat pròpia del professional dins de PREFABRICATS M. PLANAS, 

S.A.U. 

PROVEÏDORS  

PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U. adequarà els processos de selecció de proveïdors a 

criteris d'objectivitat i imparcialitat i evitarà qualsevol conflicte d'interès o favoritisme en 

la seva selecció. 

COMPETIDORS  

Tots els membres de PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U. han d'evitar situacions que puguin 

conduir a comportaments il·legals i anticompetitius en el desenvolupament de les seves 

activitats i, en particular, en el tracte amb competidors, clients, proveïdors i altres socis. 

AUTORITATS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  

PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U. respectarà i acatarà les resolucions judicials o 

administratives que es dictin.  
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ELS ADMINISTRADORS 

Deure de lleialtat 

Deure d’evitar situacions de conflicte d’interès 

 

ELS TREBALLADORS 

Dret a la intimitat 

Dret a la selecció i avaluació del personal de manera rigorosa i objectiva 

Igualtat entre el personal i respecte a la vida personal i familiar dels professionals.  

Promoure la formació als treballadors 

 

CANAL DE DENÚNCIES 

L’objectiu d’aquest canal és que qualsevol part interessada pugui comunicar fets o 

conductes que consideri contràries als principis i les normes que regeixen el 

Sistema de Gestió de Compliance Penal de PREFABRICATS PLANAS. Així mateix, 

aquest canal també és una eina que serveix per resoldre dubtes o consultes que 

puguin plantejar-se en relació amb l’aplicació del sistema.  

(Més informació al “PROTOCOL DEL CANAL DE DENÚNCIES DE PREFABRICATS M. PLANAS, SAU”). 

 

INTERPRETACIÓ DEL CODI ÈTIC 

Aquest Codi Ètic s'interpretarà de conformitat amb la política de compliance i el sistema de 

gestió de compliance penal. En aquest sentit, l'òrgan de compliance penal és l'òrgan al qual 

correspon la interpretació del Codi Ètic. 

 


