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1. INTRODUCIÓ
Els proveïdors, tot i que són organitzacions independents, intervenen activament en la cadena
de valor de l’AIE. Per aquest motiu, l’AIE promourà i incentivarà entre ells el coneixement de la
seva norma de Ètica (disponible a http://www.aemt.cat/) i l'adopció de pautes de conducta
consistents amb la mateixa.
Aquest codi, marcat per un ideal de cooperació, està orientat a un benefici recíproc, respectant
en tot moment la comesa de cadascú. L’AIE considera que els seus proveïdors han de mantenir
les pautes mínimes de conducta que a continuació s'indiquen per a l'adequat desenvolupament
de la seva activitat.
2. PRINCIPIS RECTORS DE CONDUCTA I NORMES ESSENCIALS DE COMPORTAMENT
DELS PROVEÏDORS
2.1. PRINCIPIS RECTORS DE CONDUCTA
Els proveïdors de l’AIE assumeixen el ferm, irrevocable i irrenunciable compromís, de
desenvolupar totes les seves activitats conforme a l'estricte compliment del marc normatiu que
l’afecti, amb una conducta irreprotxable èticament, fomentant i exigint en tot moment que les
conductes de les persones afectades compleixen amb la legislació aplicable, evitant qualsevol
conducta que, encara sense violar la llei, pugui perjudicar la reputació de l’AIE i produir
conseqüències adverses per a la companyia o el seu entorn.
El proveïdor fomenta el compliment estricte de la llei rebutjant afectar a terceres persones amb
comportaments il·lícits o no ètics, especialment si s'afecta amb això a drets legalment reconeguts
i especialment protegits, particularment en l'àmbit penal.
2.2. RESPECTE ALS DRETS HUMANS
El respecte als Drets Humans i llibertats públiques, així com les pràctiques ètiques bàsiques, han
d'impregnar tota actuació dels afectats pel present codi ètic, assumint el proveïdor el compromís
d'actuar d'acord amb tals principis i la legislació vigent.
Totes les activitats del proveïdor, es realitzaran i executaran en l'estricte compliment dels Drets
Humans i llibertats públiques, amb el respecte màxim a la legalitat, els drets de terceres
persones; així doncs, s’haurà de complir amb el principis rectors i especialment el respecte dels
drets sense caràcter limitador a: la vida, integritat personal i moral, igualtat, llibertat, honor, la
vida privada, informació, propietat privada i pública, seguretat social, salut, educació, família i
medi ambient, com a drets subjectius bàsics en qualsevol societat.
2.3. RESPECTE A LES NORMES ESSENCIALS
Són normes bàsiques de comportament dels afectats pel present codi ètic i de la pròpia actuació
del proveïdor les que estableix el Codi Penal Español, les infraccions del qual poden arribar a
comprometre inclusivament la seva continuïtat.
El catàleg de normes bàsiques compromet diferents i múltiples béns jurídics a protegir per tots
els afectats pel present codi i per tant, a l’AIE i pot ser desglossat en diferents àrees de protecció,
iniciant-se pel respecte als Drets humans inclusivament com a cúspide de la protecció, seguint
pels drets bàsics de les persones, en què s'inclou, el respecte al desenvolupament professional,
seguretat en el treball i la intimitat; una altra de les àrees de protecció són els actes o actuacions
contra el patrimoni, en què s'inclou entre d’altres les estafes i fraus o el mercat i els consumidors;
segueixen la protecció als interessos generals entre ells el delicte fiscal i el blanqueig de capitals;
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la seguretat pública en el qual destaquem el medi ambient i, finalment, actes contra l'ètica en la
seva màxima concepció, en què destaquem actes de corrupció privada i pública, el suborn o el
tràfic d'influències.
2.4. COMPORTAMENT ÈTIC I MESURES CONTRA EL SUBORN I LA CORRUPCIÓ
El proveïdor ha de mantenir en tot moment un comportament ètic que li permeti establir relacions
legítimes i productives amb els seus propis proveïdors i empreses amb les que tinguin relació
contractual. Haurà d'actuar amb honradesa i integritat en tots els seus contactes i relacions
comercials amb entitats públiques o privades.
El proveïdor haurà d'establir mecanismes que li permetin lluitar contra tota forma de corrupció i
suborn en el desenvolupament de les seves activitats. Això implica, de manera no exhaustiva:
• No realitzar ni oferir, de manera directa o indirecta, cap pagament en metàl·lic, en espècie
o qualsevol altre benefici, a qualsevol persona física o jurídica al servei de qualsevol
autoritat, entitat, pública o privada, partit polític o candidat per a un càrrec públic, per tal
d'obtenir o mantenir, il·lícitament, negocis o altres avantatges.
▪ No realitzar ni oferir, de manera directa o indirecta, cap pagament en metàl·lic, en espècie
o qualsevol altre benefici, a qualsevol persona física o jurídica, per tal que aquesta abusi
de la seva influència, real o aparent, per obtenir de qualsevol autoritat, entitat, pública o
privada, qualsevol negoci o una altra avantatge.
▪ No realitzar ni oferir, de manera directa o indirecta, cap pagament en metàl·lic o en
espècie o qualsevol altre benefici, a qualsevol persona, física o jurídica, quan es tingui
coneixement que tot o part dels diners o de l'espècie serà oferta o lliurada, directament o
indirectament, a qualsevol autoritat, entitat, pública o privada, partit polític o candidat per
a un càrrec públic, per a qualsevol dels fins esmentats en els dos paràgrafs anteriors.
▪ No fer pagaments de facilitació o agilitació de tràmits, consistents en el lliurament de
diners o una altra cosa de valor, qualsevol que sigui el seu import, a canvi d'assegurar o
agilitar el curs d'un tràmit o actuació davant de qualsevol òrgan judicial, administració
pública o organisme oficial.
▪ De manera específica, el proveïdor no realitzarà, oferirà o acceptarà cap pagament en
metàl·lic, en espècie o qualsevol altre benefici de / a qualsevol persona física o jurídica,
amb el fi d'obtenir o mantenir qualsevol negoci o avantatge per a si o per a un tercer, que
pogués donar lloc a un conflicte entre els interessos del proveïdor o el tercer i els de l’AIE.
2.5. CONFIDENCIALITAT
El proveïdor ha de respectar els principis de confidencialitat sobre la informació a la qual
accedeixin com a conseqüència de la seva relació amb l’AIE en l'exercici del seu activitat
professional.
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3. RESPONSABILITAT DELS PROVEÏDORS
El proveïdor de l’AIE es compromet a:
▪ Respectar aquest codi, mentre mantinguin la seva condició de proveïdor de l’AIE.
▪ Participar en les activitats de verificació del present codi que pugui establir l’AIE.
▪ Implantar les accions correctives, en cas que sigui necessari, com a resultat d'alguna
activitat de verificació que hagi dut a terme l’AIE a la seva organització.
▪ Comunicar a l’AIE qualsevol informació que considerin rellevant amb relació als
requeriments establerts en el present codi.
4. VULNERACIÓ I INCOMPLIMENTS DEL PRESENT CODI
L'incompliment per part del proveïdor del que conté aquest codi pot tenir diferents conseqüències
en la relació contractual amb l’AIE.
En funció de la gravetat de l'incompliment, aquestes poden anar des d'un simple advertència,
podent arribar fins a la seva desqualificació com a proveïdor de l’AIE; sense perjudici d'altres
accions legals o administratives que siguin aplicables.
L’AIE posa a disposició dels seus proveïdors el següent canal a través del qual podrà comunicar
fets que puguin ser considerats vulneracions o incompliments d'aquest codi:


A través de la plataforma, les 24 hores del dia i els 365 de l’any, de VIADENUNCIA:
https://box.viadenuncia.net/2420033964



Mitjançant correu electrònic : codieticagrupacio@viadenuncia.net



Per mitjà de correu postal, a la següent direcció:
Comitè de compliance de VIADENUNCIA
INFRACCIONS I DENUNCIES AEMT-AIE
Av. De les Corts Catalanes núm. 5-7 pis 1
08173 Sant Cugat del Vallès



Verbalment, al número de telèfon: 877914044

Text íntegre s’ha aprovat per unanimitat pel consell d'administració de data 26 d’octubre de 2017
i modificat en el consell d'administració del primer trimestre de l’any 2022
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