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PREÀMBUL 
 
El present Codi Ètic té com a finalitat establir les pautes de comportament del personal de la 
Fundació en el desenvolupament diari de la seva feina. Es tracta del model d’actuació de 
l’entitat, que es basa en el respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans, als principis 
ètics de l’humanisme cristià, que consagra el Conveni Institucional de 1990 i que van inspirar la 
seva creació, i per descomptat a la legalitat vigent. I tot plegat amb l’objectiu de fixar criteris i 
orientacions pràctiques, tant per al funcionament intern de la Fundació com per al 
desenvolupament de la seva activitat dirigida a l’obtenció dels recursos que es destinen al 
compliment dels seus fins benefico-assistencials. 
 
D’acord amb això, la Fundació assumeix el ferm compromís de vetllar pel respecte i l’aplicació 
real i efectiva d’aquests principis, així com d’assolir un alt nivell de compliment d’aquest Codi 
Ètic, que haurà de ser acceptat per qualsevol persona que formi part de l’estructura 
organitzativa de la Fundació com a requisit previ a la seva incorporació. 
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I.- OBJECTE 
 
El present Codi Ètic és el document que fixa les normes i principis que han de regular els 
comportaments de tots els empleats i empleades de la Fundació en el desenvolupament de la 
seva activitat laboral i en les seves relacions amb els proveïdors, clients, institucions públiques 
i la societat en general. 
 
El Codi reflecteix el compromís de la Molt Il·lustre Administració (MIA) amb el compliment de la 
legalitat vigent, però també amb els valors ètics que complementen aquesta normativa i que es 
recullen en aquest document. La ferma voluntat de la MIA és desenvolupar els mecanismes 
necessaris perquè el personal de la institució conegui i actuï conforme a aquests principis i 
valors. 
 
El present Codi Ètic pretén també ser l’eix del model de gestió i organització de la Fundació per 
a la prevenció de riscos penals, conforme al que disposa el Manual específic del Model de 
Compliment normatiu aprovat per la MIA. 
 
 

II.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Els principis i regles d’actuació van dirigits a tots els empleats i empleades de la Fundació amb 
independència de la posició que ocupin en l’estructura de la mateixa. Per tant, les referències 
que es realitzen a “personal” s’han d’entendre dirigides a tots ells i elles sense excepció. 
 
Així mateix, el personal promourà que les persones o entitats que prestin serveis a la Fundació 
tinguin coneixement del present Codi i hi actuïn en corformitat. En els casos en què es consideri 
oportú se’n podrà sol·licitar una adhesió expressa i formal per part d’aquestes persones i 
entitats. 
 
 

III.- ACCEPTACIÓ I COMPLIMENT 
 
La Fundació publicarà el contingut d’aquest Codi perquè tingui la major difusió possible i pugui 
ser consultat per qualsevol persona; garantirà especialment el seu coneixement per part de tot 
el personal i proporcionarà la formació i recursos que puguin resultar necessaris per al seu 
estricte compliment. 
 
En cas de dubte sobre el contingut o interpretació del Codi, el personal podrà dirigir-se al seu 
superior jeràrquic o directament a la Unitat de Compliment per a sol·licitar els aclariments que 
considerin oportuns. 
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El Codi Ètic és d’obligat compliment per a tot el personal de la Fundació, així com per a aquelles 
persones o entitats que s’hi adhereixin formalment. Cap empleat o empleada de la Fundació  
–amb independència de la seva posició jeràrquica- està autoritzat a donar instruccions que 
contravinguin els principis i valors que s’hi expliciten. 
 
El personal de la Fundació haurà de manifestar per escrit la recepció, comprensió i acceptació 
del contingut del Codi. L’incompliment del Codi podrà donar lloc a les sancions oportunes 
d’acord amb les normes internes, convenis laborals i legislació vigent. 
 
El personal està obligat a comunicar a la Fundació qualsevol incompliment del Codi de què 
tingui coneixement. A tal fi, la Fundació posa a disposició del personal l’anomenat Canal Ètic, 
com a eina adequada de comunicació, i garanteix la confidencialitat de la identitat del 
comunicant i la inexistència de conseqüències negatives per a ell o ella. 
 
 

IV.- PRINCIPIS I REGLES D’ACTUACIÓ 
 
L’actuació del personal de la Fundació haurà d’estar sempre fonamentada en la integritat i 
responsabilitat en el desenvolupament de la seva activitat professional, tot regint-se pels 
principis de rectitud, ètica i honradesa. 
 
Sense perjudici d’aquest principi general, es determinen principis i regles concrets en els 
següents àmbits: 
 
1.- Respecte a la legalitat, als drets humans i als valors ètics. 
 
La Fundació assumeix el compromís d’actuar conforme a la legalitat vigent, amb respecte a la 
Declaració Universal de Drets Humans i conforme als valors ètics de l’humanisme cristià que 
van inspirar la fundació de la institució, tal i com es recullen en aquest Codi. 
 
El personal de la Fundació ha d’observar un comportament ètic en totes les seves actuacions i 
evitar qualsevol conducta que, tot i sense violar la llei, pugui perjudicar el prestigi de la Fundació 
i afectar de manera negativa als seus interessos, la seva reputació o la seva imatge pública. 
 
El personal haurà de desenvolupar la seva activitat professional amb honradesa, integritat i 
transparència per a aconseguir la màxima confiança de la societat en la nostra labor, prioritzant 
sempre el compliment dels fins fundacionals i que és la causa del bé comú i la millora de la 
qualitat de vida de les persones. 
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2.- Respecte a la persona. Igualtat d’oportunitats i no discriminació. 
 
La Fundació manifesta el seu compromís amb el respecte i compliment de la normativa laboral 
i dels drets dels treballadors i treballadores. Així mateix, els empleats i empleades han de 
tractar-se amb respecte propiciant unes relacions cordials i un entorn de treball agradable, 
saludable i segur. 
 
El personal té l’obligació de tractar de forma justa i respectuosa els seus companys, els seus 
superiors i els seus subordinats. De la mateixa manera, les relacions entre el personal de la 
Fundació i els de les empreses o entitats col·laboradores externes estaran basades en el 
respecte professional i la col·laboració mútua. 
 
Les persones que exerceixen càrrecs de direcció o de comandament han d’actuar com a 
facilitadors del desenvolupament professional dels seus col·laboradors, de manera que es 
propiciï el seu creixement professional. 
 
La Fundació considera important el desenvolupament integral de la persona, raó per la qual 
facilitarà el necessari equilibri entre la vida professional y la vida personal. En aquest sentit 
procurarà facilitar la conciliació del treball a la fundació amb la vida personal i familiar de totes 
les persones que la integren.  
 
La Fundació fomentarà activament la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament professional 
de tot el personal. La selecció i promoció del personal es fonamentarà en les competències i 
l’exercici de les funcions professionals, i en els criteris de mèrit i capacitat definits en els requisits 
del lloc de treball. 
 
Es prohibeix expressament qualsevol tipus de discriminació d’un altre empleat o empleada o 
terceres persones per raons d’ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça 
o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, edat, malaltia o discapacitat, pel fet 
d’ostentar la representació legal o sindical dels treballadors, pel parentiu amb altres treballadors 
de la Fundació, per l’ús d’alguna de les llengües oficials de l’Estat, o per qualsevol altra 
circumstància personal. 
 
La Fundació rebutja especialment qualsevol tipus de conducta d’assetjament en l’àmbit laboral, 
ja sigui físic, psicològic, moral o d’abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui 
generar un entorn ofensiu amb els drets de les persones, amb independència de les 
motivacions o orígens d’aquestes conductes, a tal fi ha implementat un pla d’igualtat. 
 
La Fundació es compromet a investigar i perseguir qualsevol denúncia de comissió d’aquestes 
conductes, sense perjudici de les accions que puguin correspondre al directament perjudicat. 
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3.- Compliment de les obligacions fiscals, financeres i en matèria de Seguretat 
Social. 
 
La Fundació exterioritza la seva ferma voluntat de complir estrictament totes les obligacions 
fiscals, financeres i en matèria de Seguretat Social que li siguin aplicables, i l’actuació del 
personal ha d’estar sempre dirigida a la consecució d’aquesta finalitat. 
 
El personal, en l’exercici de les seves funcions, s’ha d’abstenir de realitzar o facilitar la 
realització de conductes que suposin un frau a la Hisenda Pública de la Unió Europea, estatal, 
autonòmica o local, eludint el pagament de tributs o altres conceptes d’obligat compliment. 
 
El personal, en l’exercici de les seves funcions, ha de complir i promoure el compliment de la 
normativa en matèria de Seguretat Social, abstenint-se de dur a terme qualsevol conducta que 
suposi eludir el pagament de quotes o altres conceptes deguts. Així mateix, s’abstindran de 
realitzar conductes que puguin comportar gaudir o facilitar el gaudi de prestacions del Sistema 
de la Seguretat Social o la seva prolongació indeguda, per mitjà de l’error provocat mitjançant 
la simulació, tergiversació o ocultació de fets. 
 
En cas de sol·licitud o recepció per part de la Fundació de subvencions o qualsevol altre ajut 
de contingut econòmic, en tot moment s’oferiran les dades requerides per a la seva concessió 
amb veracitat i exactitud, i les quantitats obtingudes es destinaran als fins que les motiven. 
 
4.- Lleialtat a la Fundació i conflictes d’interès. 
 
Durant l’acompliment de les seves responsabilitats professionals, el personal ha d’actuar amb 
lleialtat i atenent a la defensa dels interessos de la Fundació, que considera que la relació amb 
els seus empleats i empleades s’ha de basar en la lleialtat que neix d’uns interessos comuns. 
 
El personal ha d’evitar situacions que puguin donar lloc a un conflicte entre l’interès personal i 
el de la Fundació. Els conflictes d’interès apareixen en aquelles circumstàncies on els 
interessos personals del personal, de manera directa o indirecta, són contraris o entren en 
col·lisió amb els interessos de la Fundació interferint en el recte compliment dels seus deures i 
responsabilitats professionals, o els involucren a títol personal en alguna transacció o operació 
econòmica de l’entitat. El personal s’ha d’abstenir de representar la Fundació i intervenir o influir 
en la presa de decisions en qualsevol situació en què, directa o indirectament, tingui un interès 
personal. 
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5.- Informació i comptabilitat de la Fundació. 
 
La Fundació declara la veracitat de la informació com a principi bàsic en totes les seves 
actuacions, i el personal ha de vetllar per la transmissió veraç de tota la informació que hagin 
de comunicar internament o externament, i en cap cas proporcionaran intencionadament 
informació incorrecta o inexacta que pugui induir a error a qui la rep. 
 
Els diferents instruments que integren la comptabilitat de la institució reflectiran en tot moment 
la imatge fidel de la seva situació, amb escrupolosa subjecció a la legislació aplicable a la 
matèria, i amb registre estricte de totes les transaccions econòmiques que es produeixin. 
 
El personal actuarà sempre conforme a aquests principis i s’abstindrà de dur a terme qualsevol 
actuació que contravingui el compromís de reflectir amb claredat i precisió els moviments 
existents en els registres corresponents. 
 
6.- Seguretat i salut en el treball. 
 
La Fundació impulsa l’adopció de polítiques de seguretat i salut en el treball, adopta les mesures 
preventives establertes en la legislació vigent, i vetlla en tot moment pel compliment normatiu 
en aquesta matèria adoptant les actuacions necessàries. Així mateix, impulsarà i incentivarà 
l’aplicació de les seves normes i polítiques de seguretat i salut en el treball, per part de les 
empreses col·laboradores i dels proveïdors amb els quals opera. 
 
La Fundació considera que la seguretat és una responsabilitat individual i una condició 
d’ocupació, motiu pel qual no permetrà comportaments insegurs que puguin provocar danys 
greus a les persones i/o instal·lacions. 
 
El personal ha de conèixer i complir les normes de protecció de la seguretat i salut en el treball, 
i vetllar per la seguretat pròpia, d’altres empleats i empleades i de qualsevol altra persona que 
es pugui veure afectada per les seves activitats. 
 
La Fundació proporcionarà al seu personal la formació i recursos necessaris perquè puguin 
treballar en un entorn segur i saludable, amb estricte compliment de la legislació en la matèria. 
Al seu torn, el personal està obligat en tot moment a la utilització dels dispositius, equips 
individuals o col·lectius de prevenció de riscos laborals per a si o per a tercers, així com a seguir 
les instruccions orals i escrites que li siguin facilitades per la Fundació en aquesta matèria. 
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7.- Protecció del medi ambient. 
 
La preservació del medi ambient és un dels principis bàsics d’actuació de la Fundació. El 
personal ha d’assumir aquesta política i actuar en tot moment d’acord amb els criteris de 
respecte i sostenibilitat, adoptar hàbits i conductes relacionats amb les bones pràctiques 
mediambientals i contribuir positivament i eficaçment a l’assoliment dels objectius establerts. 
Els empleats i empleades s’abstindran de dur a terme qualsevol actuació contrària a les lleis o 
altres disposicions de caràcter general protectores del medi ambient. 
 
8.- Protecció de la propietat intel·lectual i industrial. 
 
La propietat intel·lectual i industrial són drets de la persona previstos expressament en la 
Declaració Universal de Drets Humans i són valors imprescindibles per al desenvolupament 
econòmic, social i cultural. 
 
El personal de la Fundació protegirà i fomentarà la protecció d’aquests drets, i s’abstindrà de 
realitzar conductes que suposin la reproducció, plagi o qualsevol altra actuació que afecti les 
obres o prestacions literàries, artístiques o científiques, sense l’autorització dels titulars dels 
corresponents drets de propietat intel·lectual o dels seus cessionaris. Així mateix s’abstindran 
d’utilitzar o afavorir la utilització de patents o models d’utilitat i objectes protegits per aquests 
drets. 
 
9.- Tractament de la informació. 
 
La Fundació assumeix plenament el valor de la informació i les dades personals com un bé 
mereixedor de protecció i vetllarà especialment per la confidencialitat i seguretat de les dades 
que hagin estat facilitades pel personal o per tercers, preservant-les adequadament de 
qualsevol intromissió il·legítima, amb estricte compliment de la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 
 
Tot el personal està obligat a tractar aquestes dades d’acord amb el que disposa la normativa 
aplicable i segons les instruccions que indiqui el responsable del tractament. En especial, 
aquest compromís inclou els següents punts: 
 

• Estar subjecte al més estricte secret professional en relació a la documentació i a dades 
corresponents a la Fundació. 
 
• Complir i fer complir el deure del secret professional i de confidencialitat, en especial pel 
que respecta a les dades personals a les que tingui accés com a professional de la 
Fundació. 
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• Tractar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en virtut dels serveis i 
treballs que siguin encarregats per la Fundació, únicament conforme a les instruccions 
facilitades per la Fundació i a no aplicar-les o utilitzar-les amb altra finalitat; tampoc les 
comunicarà en cap cas a altra persona, física o jurídica, o entitat sense l’autorització 
expressa de la Fundació. 
 
• En finalitzar la prestació contractual, o quan ho indiqui el responsable del tractament de 
les dades de la Fundació, es responsabilitzarà que les dades de caràcter personal siguin 
conservades únicament durant el temps que exigeixi la normativa corresponent i, una 
vegada transcorregut, siguin destruïdes o retornades, igual que qualsevol suport on constin, 
de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, en especial, el 
Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades. 
 
• L’obligació de secret professional i el present compromís de confidencialitat subsistiran, 
fins i tot, després de finalitzar la seva relació amb la Fundació. 
 
• Garanteix que, sense perjudici de l’exacte compliment de tot allò que estableix el present 
document, observarà en tot moment i en relació a les dades de caràcter personal que li 
puguin ésser facilitats per la Fundació, les disposicions de la normativa sobre protecció de 
dades de caràcter personal. 

 
El personal té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, 
portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria 
de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció 
de Dades de la Fundació, com a responsable del tractament, a l’adreça carrer Sant Antoni Maria 
Claret 167, 08025 de Barcelona amb referència RGPD, o a l’adreça de correu electrònic 
dpdfundacioprivada@santpau.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document equivalent 
que acrediti la seva identitat. Si considera infringits els seus drets podrà presentar una 
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). 
 
10.- Ús dels recursos de la Fundació. 
 
Els recursos que la Fundació posa a disposició del personal per al compliment de les seves 
funcions han de ser usats de forma adequada i responsable, respectant el principi de bona fe, 
d’acord amb la normativa interna de l’entitat. 
 
Els sistemes d’informació, incloent les comunicacions electròniques, posats a disposició del 
personal per part de la Fundació, han d’utilitzar-se bàsicament per a fins professionals, tot i que 
se’n permet un ús personal esporàdic sempre que: 
 

• No hi hagi un consum exagerat de recursos. 

mailto:dpdfundacioprivada@santpau.cat
http://www.aepd.es/
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• No interfereixi en el funcionament normal de la Fundació. 
 
• No violi d’alguna forma les regulacions internes de la Fundació, les disposicions 
estatutàries, els contractes o la legislació vigent. 
 
• No atempti contra el bon nom de la Fundació i el de tots els seus col·laboradors, clients, 
proveïdors i, en general, tots els que mantenen relació amb la mateixa.  

 
Els usuaris hauran de ser conscients que l’ús personal esporàdic corre a la seva plena 
responsabilitat i que la Fundació no garanteix la seguretat de cap fitxer personal guardat en els 
Sistemes Informàtics de la entitat ni es fa responsable de les opinions o continguts dels 
mateixos. 
 
Per tant, queda prohibit l’ús abusiu per a finalitats no relacionades amb les feines assignades, 
així com la seva utilització per fer difusió de continguts il·legals, il·lícits, de caràcter sexista, 
racista, o en contra de minories religioses. 
 
La Fundació respecta els drets de reserva i confidencialitat dels usuaris en relació amb el 
contingut dels missatges de naturalesa personal i amb la informació de caràcter no professional 
que s’enviïn, rebin o consultin, sempre que es complexin totes les normes i reglaments interns. 
 
Per qüestions de Seguretat, en cas de sospita ferma o denúncia fonamentada d’incompliment 
del que s’ha estipulat en els Documents de Seguretat en matèria de normativa de protecció de 
dades, es durà a terme la intercepció o desviament de qualsevol comunicació electrònica en el 
domini dels Sistemes informàtics de qualsevol usuari en detriment del dret de reserva i 
confidencialitat anteriorment esmentat. 
 
De la mateixa manera i pels mateixos motius, incloent-hi també necessitats de manteniment i 
d’assistència, es permetrà l’accés als ordinadors personals per part del personal del 
Departament de Sistemes sense cap restricció. 
 
Els usuaris hauran de ser conscients que les comunicacions i el contingut dels discos dels 
equips informàtics poden veure’s i utilitzar-se amb motiu d’accions de manteniment i 
assistència. Així mateix, la Fundació no pot garantir que, malgrat les precaucions preses, el 
contingut dels missatges electrònics enviats o conservats i dels fitxers guardats als equips 
informàtics distribuïts no siguin visualitzats per tercers no autoritzats. 
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11.- Política anticorrupció. 
 
La corrupció es produeix quan els treballadors fan ús de pràctiques no ètiques per a l’obtenció 
d’algun benefici per a la Fundació, ja sigui en l’àmbit de les relacions amb entitats privades o 
públiques. 
 
La Fundació no tolera conductes que pretenguin influir sobre la voluntat de persones alienes a 
l’entitat per obtenir algun benefici mitjançant l’ús de pràctiques no ètiques, i tampoc permet que 
altres persones o entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb els seus empleats i 
empleades. 
 
No es podrà oferir ni concedir qualsevol tipus de regal la finalitat del qual sigui que la persona 
destinatària afavoreixi la Fundació o la persona que el concedeixi en la contractació de béns o 
serveis o en la resolució, gestió o tramitació d’expedients o decisions de qualsevol naturalesa. 
Per tant, únicament estan permesos obsequis que, d’acord amb els usos socials, puguin 
considerar-se de valor moderat, tot avaluant-ne la proporcionalitat, la intenció, la freqüència i la 
pertinència, i que no puguin considerar-se un mitjà per influir en la decisió del receptor del regal. 
 
Amb caràcter general, tampoc es pot demanar ni acceptar cap tipus de regal la finalitat del qual 
sigui que la persona receptora afavoreixi indegudament, directament o indirectament, la 
persona o entitat que el concedeixi en la contractació de béns o serveis. Únicament 
s’acceptaran regals que no tinguin aquesta finalitat en els supòsits admesos pels usos socials 
i conformes amb les pràctiques comercials habituals. 
 
Per regal s’entén qualsevol obsequi, avantatge o favor a títol gratuït, així com qualsevol altre 
present físic o donació pecuniària. 
 
La invitació a dinars o actes d’entreteniment, s’admetran sempre que l’objecte principal sigui 
discutir sobre assumptes vinculats a la Fundació, siguin conformes amb les pràctiques socials 
o comercials habituals, i el seu valor econòmic sigui moderat. 
 
No es podran oferir regals a autoritats o funcionaris públics en consideració al seu càrrec o 
funció. Es prohibeix qualsevol acte pel qual es pretengui influir en un funcionari públic o autoritat, 
prevalent-se de qualsevol situació derivada de relació personal amb aquest o amb un altre 
funcionari públic o autoritat, per aconseguir una resolució que pugui generar directa o 
indirectament un benefici econòmic a la Fundació. 
 
La possible participació de la Fundació en grups d’influència que s’interrelacionin amb les 
institucions públiques es farà en el marc dels principis d’actuació establerts en el present Codi 
Ètic, i amb estricte compliment de les obligacions legalment exigibles. 



12 

 

12.- Relacions amb proveïdors. 
 
El personal o col·laboradors externs que participin en processos de contractació tenen 
l’obligació d’actuar amb imparcialitat i objectivitat, aplicant criteris transparents i atenent a la 
qualitat i al cost, i evitant en tot cas la col·lisió dels seus interessos personals amb els de la 
Fundació. 
 
13.- Canal Ètic. 
 
El Canal Ètic està constituït pel conjunt de mesures adoptades per la Fundació per tal de 
permetre als Patrons, directius o empleats comunicar de forma totalment confidencial, i 
excepcionalment anònima, irregularitats de potencial transcendència penal, de naturalesa 
financera i/o comptable, o eventuals incompliments del Codi de Bon Govern, del Codi Ètic i/o 
de les normes de l’organització de les quals puguin tenir coneixement. 
 
Per a complir l’obligació d’informar sobre aquestes situacions, el personal disposa de diferents 
canals. La via de comunicació ordinària serà el trasllat de la informació al superior jeràrquic, el 
qual haurà de traslladar el contingut de la informació a les diferents instàncies superiors i/o a la 
Unitat de Compliment per tal que els responsables competents adoptin les mesures idònies per 
corregir la situació i adoptar les mesures corresponents. 
 
No obstant això, i davant el manifestat interès per part de la Fundació que no existeixin 
obstacles per a la comunicació de la informació en aquest àmbit, s’ha habilitat un mecanisme 
de comunicació directe amb la Unitat de Compliment que podrà ser utilitzat per qualsevol 
treballador, directiu o patró si considera que pel caràcter de la informació, per la possibilitat d’un 
conflicte d’interessos de qui rebi la informació, o per qualsevol altra qüestió, aquesta via és més 
segura o eficaç. Aquest mecanisme de comunicació directa és la Bústia Ètica, que podrà 
realitzar-se a través de dues vies: 
 

• Correu electrònic adreçat a la direcció: canaleticsantpau@entrena-abogados.com 
 
• O correu postal adreçat a: 
 Unitat de Compliment Sant Pau 
 ENTRENA ABOGADOS 
 Mandri, 36, pral. 2a. 
 08022 – Barcelona 

 
El destinatari i responsable de la gestió de la Bústia Ètica és la Unitat de Compliment, que 
conforme al Reglament que el regula, aprovat per la MIA en data 22 de març de 2018, es 
configura com un òrgan autònom que depèn únicament de la MIA i que és el responsable de 
vetllar de forma proactiva pel compliment normatiu, configurat d’acord amb el que disposa la 

mailto:canaleticsantpau@entrena-abogados.com
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normativa interna de la Fundació (Manual de compliment, etc.), amb àmplies competències i 
independència d’actuació i integrat per personal extern a la Fundació, vinculat a la mateixa 
mitjançant un contracte de prestació de serveis. La Unitat de Compliment redactarà el reglament 
que regularà el règim jurídic de la Bústia Ètica i la tramitació del procediment. 
 
 

V.- SISTEMA DISCIPLINARI 
 
Qualsevol incompliment greu del present Codi Ètic serà considerat una transgressió de la bona 
fe contractual, deure bàsic del treballador d’acord amb l’Estatut dels Treballadors i, per tant, si 
s’escau, es poden adoptar les mesures disciplinàries corresponents. 
 
Hem de recordar que l’Estatut dels Treballadors estableix en diferents articles que la bona fe 
ha de regir la relació entre la Fundació i el treballador o treballadora, i és un deure bàsic 
d’aquests, atès que l’empleat o empleada ha de complir amb les obligacions concretes del seu 
lloc de treball conforme a les regles de la bona fe i diligència (arts. 5, 20. 2 i 54. 2). 
 
 

VI.- VIGÈNCIA 
 
El Codi Ètic entra en vigor després de la seva aprovació per part de la MIA, i el seu compliment 
serà exigible a tot el personal, o les persones o entitats que s’hi adhereixin, des del moment en 
què en tinguin coneixement. 
 
La MIA revisarà periòdicament el contingut del Codi per actualitzar-ne aquelles qüestions que 
ho requereixin com a conseqüència de la pròpia activitat de la Fundació i les modificacions 
legals que es presentin. El canvi del responsable de la Unitat de Compliment no comportarà la 
modificació de present Codi. 
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