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1. CODI ÈTIC 
 

1.1 Objectiu i Abast 

El objectiu del codi ètic és establir els principis del comportament que segueix l’empresa Cetriko S.L. (“Societat”), 
fent constar així un seguit de pautes d’actuar compartides, respectades i acceptades per tots els seus empleats. 

L’objecte del codi ètic és orientar les relacions entre la Societat i tots els integrants de la mateixa als comportaments 
definits al apartat de Missió i Visió. 

El codi ètic és de compliment obligat. Tots els empleats de la Societat estaran obligats a seguir les pautes i a 
comunicar, fent ús del canal definit de comunicació, la possible mala praxis del mateix. 

La societat entén que el principi de diligència de conductes irregulars relacionades amb il·lícits penals o de qualsevol 
altre naturalesa, requereix d’analitzar els riscos en aquest àmbit i a assegurar que tots els treballadors son 
coneixedors del codi. 

El Abast  del codi ètic el defineixen tots els administradors, directius i empleats de la Societat, amb independència de 
la modalitat contractual que determini la relació laboral o posició. 

 

1.2 Principis 

Els principis els basem en la traducció del mode en el que es pretén assolir la Missió i la Visió: 

- La missió de la Societat és la de contribuir a l'èxit dels clients a través del disseny i fabricació de teixits de punt. 
- La visió de la Societat és buscar la màxima satisfacció dels clients, oferint-los el millor servei i producte al menor 

cost possible, tot amb la màxima implicació de les persones que formen part de l'organització. 

És per això que es decreta a continuació els següents principis que defineixen la Societat: 

a) Qualitat. Es decreta com a principi fonamental de l’organització a nivell de tots els processos a seguir, donat 
que es concep com la única manera en que es poden dur a terme tots els serveis,  i es practica en tots els 
grups d’interès de l’organització tant interns com externs 
 

b) Confiança. Per part dels clients i de la organització, gràcies a una gestió que prioritza la solvència 
 

c) Integritat. La societat es basa no només en complir en els compromisos establerts si no que pretén assolir 
una política de comportament i de respecte entre els treballadors que permeti una praxis honesta i 
transparent dia a dia 
 

d) Eficàcia i eficiència. L’organització procura minimitzar tots els recursos que provoquin un obstacle en la 
evolució de l’empresa tant tecnològicament com a nivell formatiu i de procés 
 

e) Proximitat. Aquest principi procura que tots els integrants de l’organització, no només respectin la integritat, 
si no que mirin uns per els altres i que s’aconsegueixi que tots els treballadors caminin endavant, en conjunt 
i mirant per el bé global. 
 
1.3 Compromís 

Com queda decretat al punt ”1.1 Objectiu i Abast”, el codi ètic és de compliment obligat per a tots el integrants de la 
societat i aquells tercers que hagin acceptat la seva aplicació.  

Es declara a continuació el compromís de Cetriko S.L. a comunicar i difondre el codi per que sigui conegut i respectat 
per tots els treballadors. Es per aquest motiu que serà entregat i validat a tots els integrants de la organització que a 
la seva vegada hauran d’assumir el seu compromís d’acceptació. 
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1.3.1 Normativa 

La societat es compromet a desenvolupar totes les activitats empresarials i professionals d’acord amb la 
legislació vigent i les normes i procediments de la companyia en tots llocs on s’operi. 

 Les activitats de la societat sempre es desenvoluparan en un entorn d’absolut respecte cap als Drets 
Humans i cap a la llibertat pública, d’acord a les lleis i pràctiques internacionalment acceptades.  

Els treballadors s’asseguraran de que les seves decisions provenen de la conformitat amb les normes 
d’aplicació i sempre que sigui possible es generarà l’evidència  sobre el compliment dels procediments.  

Així mateix, tots els integrants hauran de seguir un comportament ètic en les seves actuacions i evitar 
qualsevol conducte que, encara que no sigui il·legal, pugui perjudicar la reputació de l’organització i afectar 
de manera negativa als seus interessos o imatge pública. 

1.3.2 Escalament de responsabilitat Corporativa 

La societat es compromet a que tot treballador tingui la oportunitat de comunicar-se anònimament sobre 
qualsevol aspecte Social de l’Empresa. Es disposa del Format-IATF-MAN-521 Escolta Activa, que es situa 
penjat en totes les àrees de l’Empresa. 

A l’àrea de Teixiduria i d’acabats es disposa de dos bústies, on s’hi dipositaran els formats anònims. Els 
Responsables revisaran periòdicament les dues bústies, i escalaran el problema en cas de que ho considerin 
necessari, a Direcció. 

1.3.3 Desenvolupament Professional 

La societat garanteix la igualtat d’oportunitats i es compromet a posar els medis per ajudar als seus empleats 
a desenvolupar-se professionalment i personalment. 

L’organització no tolerarà cap tipus de discriminació per motius de gènere, raça, orientació sexual, creences, 
opinions polítiques, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre circumstancia a ser susceptible de 
discriminació.  

Cetriko S.L. recolza i es compromet a implantar i desenvolupar aquelles mesures públiques que tinguin com a 
objectiu promoure el foment d’una cultura de recompensa al mèrit. A més, es compromet a posar els 
mitjans necessaris per contribuir al aprenentatge i a la formació dels seus empleats i a la actualització de les 
competències i coneixements per propiciar el seu progrés i aportar més valor a la societat. 

1.3.4 Col·laboració  

La societat considera que la col·laboració i el treball en equip és una constant sinergia i que això és 
imprescindible per aconseguir els objectius previstos.  

Es per això que tots els integrants han de seguir una política de col·laboració, posant a disposició els seus 
coneixements i habilitats per aprofitar al màxim el temps i els recursos que l’empresa posa a la seva 
disposició per tal de ser el màxim d’eficaços i eficients. 

1.3.5 Seguretat i salut 

L’organització es compromet a posar els medis necessaris per proporcionar als seus integrants un entorn 
laboral segur i fidel a la prevenció de riscos laborals. 

Tots els treballadors són responsables de complir les normes de salut i seguretat fent ús del equipament que 
tenen assignat quan desenvolupen les diferents activitats que queden estipulades a les mesures de PRL.  

És per això que la societat es compromet a dotar als treballadors de tota la formació, proves mèdiques i 
recursos necessaris per que desenvolupin les seves tasques en un entorn saludable. 
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2. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ 
 

2.1 Manipulació d’informació 

Es considera frau qualsevol falsificació, manipulació o utilització indeguda d’informació. La societat assumeix com a 

principi la transparència informativa. Per tant s’entén com a compromís transmetre informació de manera fiable als 

clients, al mercat i en general a la societat per tal de fer-se una imatge real i fidedigna a les activitats, estratègies i 

acompliments econòmics, socials i ambientals. 

Els integrants de la societat hauran de preservar la confidencialitat de la informació obtinguda en el curs dels seus 

deures i no han d’utilitzar o revelar aquesta informació sense l’autorització específica. Per tant, està prohibit la 

divulgació de secrets comercials o d’informació confidencial sobre la Societat, tant a nivell d’empleats com de clients 

o proveïdors. 

Qualsevol treballador que observi un menyscapte dels principis de conducte anteriorment descrits, ho farà saber de 

seguit  al seu responsable superior jeràrquic.  

2.2 Protecció d’actius 

La societat es compromet a posar a disposició als empleats, els recursos necessaris per el desenvolupament de la 

seva activitat professional. L’apropiació indeguda i/o inapropiada d’aquests actius, constitueixen un frau. 

Tots els integrants han de protegir i fer bon ús dels recursos de la Societat i fer-los anar de manera responsable.  

Està prohibit fer ús d’equips per accedir, descarregar o distribuir continguts il·legals o que poden resultar ofensius. 

També queda restringit el mal ús de fons o de targetes de la companyia per sufragar pràctiques socialment 

inacceptables o que no siguin objecte de l’activitat professional. 

Tots els empleats de Cetriko S.L. respectaran la intimitat personal de totes aquelles persones, siguin empleats o 

tercers, i compliran la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 

2.3 Corrupció i suborn 

 

S’entén com a corrupció el ús indegut de pràctiques per la obtenció d’algun benefici. Correspon a una categorització 

de frau. 

En cap cas els integrants de la Societat recorreran a pràctiques no ètiques per influir en la voluntat de empleats o 

tercers, tant internament com externament de la mateixa. 

Quedarà documentada tota relació amb les administracions públiques i s’assegurarà que es compleix amb la 

normativa que es tingui establerta al efecte. 

 

2.4 Blanqueig de capital 

Els integrants de la Societat posaran especial atenció en la existència d’indicis de la falta d’integritat de les persones 

o entitats amb les que es mantenen relacions. 

S’haurà de comunicar de seguit si es veuen irregularitats de pagaments en metàl·lic que resultin inusuals atenent-se 

a la naturalesa de l’operació, o a pagaments realitzats amb xecs al portador o aquells efectuats en divises diferents a 

les acordades. També s’haurà de romandre alerta a aquells pagaments realitzats o rebuts de tercers no mencionats 

en els corresponents contractes, així com els realitzats en comptes que no resultin habituals en les relacions amb 

una determinada entitat, companyia o treballador. 

 



6 
 

3. POLÍTICA MEDIAMBIENTAL 
 

3.1 Principis 

En un món on cada cop és més important la preservació del nostre medi ambient i on aquesta preservació es 
converteix en vital per la continuïtat de la nostre societat i el nostre benestar, ha sorgit la necessitat de crear una 
legislació que reguli els paràmetres relacionats amb aquesta preservació. 

Cetriko S.L. es compromet a complir aquesta legislació i assumeix també la responsabilitat de millorar contínuament 
els seus productes i processos en relació amb el medi ambient, així com la reducció del consum de recursos naturals 
utilitzats, i treballant sempre en  la voluntat de preservar  el medi en el que es desenvolupa la seva activitat 
industrial. 

Aquest objectiu es reflexa en els principis relatats a continuació, i en el seu compromís a la prevenció de la 
contaminació. Per garantir aquests compromisos, la Societat implantarà un Sistema de Gestió Mediambiental en tots 
els seus processos, que propicia la consecució d’aquests principis: 

 Reduir el màxim possible els impactes ambientals derivats de les activitats de la Societat, 
col·laborant amb les autoritats locals i regionals 

 Oferir productes de gran qualitat que satisfacin per igual les exigències del client en àmbit 
d’ecologia, economia i seguretat 

 Analitzar i aplicar conceptes, processos i productes ecològicament eficients 
 Garantir la millora continua del Sistema de Gestió de Qualitat Mediambiental 
 Controlar periòdicament els objectius i metes fixats, així com la funcionalitat del SGQ 
 Informar a tots els integrants i/o tercers que tinguin alguna relació amb la Societat dels objectius 

fixats i de la política mediambiental establerta 
 

3.2 Identificació d’aspectes i impactes 

Per poder realitzar un anàlisi inicial de la situació mediambiental actual de la Societat, s’ha procedit a fer un estudi 
dels aspectes i impactes: 

- Definint aspecte, com els elements de les activitats que poden interactuar amb el medi ambient, 
- I impacte, com el canvi en el medi ambient a causa de les pròpies activitats definides anteriorment 

D’aquesta manera, la societat garanteix que les emissions que genera la producció estan controlades per 
l’administració i es consideren dins dels límits legals, al igual que les olors, possibles filtracions al sòl i la gestió dels 
residus industrials generals.  

3.3 Gestió de residus 

Cada residu que genera la producció és eliminat per les empreses pertinents de recuperació de residus industrials i/o 
municipals. A continuació es detallen els residus que genera l’organització: 

- Plàstic, bosses, precintes  
- Envasos de productes químics 
- Envasos i elements metàl·lics 
- Olis  
- Paper i cartrons  
- Borra i resta de teixits 
- Fang de la planta depuradora d’aigües 
- Residus informàtics 
- Palets 
- Residus orgànics.  
- Residus del personal.  

- Fums a l’atmosfera. L’organització posseeix un sistema de recuperació del calor per estalvi energètic, i d’un sistema de 
neteja per aquests. 


