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1.- Introducció 

 

L'entrada en vigor el passat 1 de juliol de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de març, per 

la qual es modifica el Codi Penal i la Llei de Societats de Capital, que estableix en el seu article 

31 la possibilitat de responsabilitat penal de les persones jurídiques i dels seus administradors i 

directius, pels delictes comesos pels seus administradors, directius i empleats, sense perjudici 

de la responsabilitat pròpia de qui que cometi el delicte. 

 

Aquest Codi de Conducta es troba pendent d’aprovar en  l’Assemblea General de 

l'ASSOCIACIÓ LLEIDATANA PER A LA SÍNDROME DE DOWN (d'ara en endavant “DOWN 

LLEIDA”) en data de 17 de maig de 2019, i té l'objectiu d'informar als seus empleats i 

empleades de la possibilitat de cometre delictes en el desenvolupament de la seva activitat, 

exigint d'aquests el seu compromís de no cometre cap delicte. D'aquesta manera, l’organització 

pretén limitar la seva responsabilitat davant qualsevol investigació causada per una conducta 

delictiva per part dels seus treballadors/es, directius/ves i/o administradors/es, i si s'escau 

també dels autònoms/es, Voluntaris/es, proveïdors/es i qualsevol altre/a tercer vinculat a 

l'organització, així com mantenir uns codis de comportament professional ètics i responsables. 

Així mateix, l'entitat disposa dels processos i protocols, annexes a aquest Codi de Conducta, 

necessaris per complir la normativa vigent vetllant pel bon desenvolupament de l'activitat per 

part de totes les persones integrants de l'organització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/l/549720-lo-1-2015-de-30-mar-modifica-la-lo-10-1995-de-23-nov-del-codigo-penal
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2.-Àmbit d’aplicació 

 

Tots els professionals i membres de la Junta directiva tenen la responsabilitat personal de 

complir amb el present Codi de Conducta de DOWN LLEIDA, per tant, entendre'l i complir-lo és 

essencial per poder dur a terme el Programa Compliance, aplicant-se a les següents persones: 

 

 Membres de l'Òrgan d'Administració de DOWN LLEIDA, sigui quina sigui la seva 

posició, forma i règim de funcionament. 

 

 Professionals i membres de la Junta directiva de DOWN LLEIDA independentment de 

la modalitat contractual que determini la seva relació, càrrec que ocupin o destí en el 

que es desenvolupi el seu treball. 

 

 Organitzacions vinculades a DOWN LLEIDA. 

 

 Societats subcontractades, autònoms/es, intermediaris/es, voluntaris/es, agents, 

comissionistes, quan no disposin de procediments interns o de Codis de Conducta 

equivalents als implantats per DOWN LLEIDA. 
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3.- Pautes generals. 

Partint de les normes que defineix el Codi Ètic i de Bon Govern de DOWN LLEIDA, totes les 

persones i societats indicades en el punt 2 anterior actuaran d'acord amb les següents pautes 

generals: 

 Conducta ètica: 

Actuaran sempre amb ètica i integritat, i en cap cas desenvoluparan activitats contràries al 

projecte comú del Moviment Associatiu al que representen. 

Exerciran els poders que se'ls atribueixin amb la finalitat exclusiva per la qual van ser atorgats i 

evitaran tota acció que pugui posar en risc l'interès de l'ASSOCIACIÓ, de les seves entitats 

membre i de les persones que les conformen i a les quals representa. 

Aplicaran, així, els valors, principis, compromisos i normes establertes pel Codi Ètic i de Bon 

Govern de DOWN LLEIDA en les relacions amb altres organitzacions, tant públiques com 

privades, així com en la seva pràctica diària a través de l'acció de tot el seu equip humà. 

No podran utilitzar el nom, actius o recursos de l'ASSOCIACIÓ en benefici propi ni amb fins 

privats, ni utilitzar la seva condició per a l'obtenció de privilegis ni beneficis. 

Tampoc podran, en cap cas, donar ni rebre cap tipus de comissió com a conseqüència de les 

activitats que desenvolupen a l'organització. 

Vetllaran per la independència de les mateixes en relació amb grups polítics, econòmics o de 

qualsevol altra naturalesa, creant normes de funcionament que la garantissin. 

Quan, en el desenvolupament de les seves funcions disposin de recursos de l'ASSOCIACIÓ 

(econòmics i humans, en execució de programes), els utilitzaran de forma econòmica, austera, 

prudent i discreta i transparent, evitant incórrer en despeses supèrflues i innecessàries. 

 Legalitat: 

Compliran els Estatuts i les prescripcions marcades pel Codi ètic i de Bon Govern de DOWN 

LLEIDA, així com totes les normes de l'organització que es dicten pels òrgans competents i les 

que resulten d'aplicació en el seu àmbit específic d'actuació. 

 Lleialtat, bona fe i suport comú: 

Ajustaran en tot moment la seva actuació als principis de bona fe, lleialtat, suport mutu i 

respecte amb l'organització, òrgans superiors i, en general, tots els membres de la mateixa. 

En especial, orientaran l'activitat de l'organització, les seves estratègies i tàctiques en funció de 

les necessitats de les persones amb Síndrome de Down i les seves famílies, i en cap cas de 

forma prioritària en funció de posicionaments institucionals, polítics, econòmics o de qualsevol 

altra naturalesa. 

Comunicaran a l'ASSOCIACIÓ, amb caràcter previ a la seva efectivitat, l'acceptació de 

qualsevol càrrec o nomenament aliens a l'organització que pugui condicionar el seu compromís 

ètic i de bon govern amb l'ASSOCIACIÓ. 
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Traslladaran, també, a l'òrgan de govern o càrrec directiu immediatament superior qualsevol 

irregularitat detectada en la direcció i gestió de l'organització. 

Evitaran les fórmules especulatives i de risc irresponsable en la gestió del patrimoni de 

l'ASSOCIACIÓ. 

Seran austeres en l'aplicació dels medis de que disposin, evitant el malbaratament i el mal ús 

d'aquests mateixos. 

No acceptaran regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia, ni favors o serveis 

en condicions avantatjoses que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions. 

 Compromís, eficiència i participació: 

Mantindran un compromís actiu i responsable per assolir el compliment dels objectius marcats 

per l'organització, actuant amb diligència i eficiència en l'exercici de les seves funcions. 

Assumiran les facultats i deures de recavar i obtenir tota la informació necessària per poder 

adequar la pròpia actuació a les exigències del seu càrrec, així com aconseguir i mantenir una 

formació adequada per al lloc desenvolupat. 

Així mateix, compliran amb el deure d'assistir a les reunions que celebrin els òrgans de govern, 

direcció i gestió dels que formen part. 

Per fomentar la participació dels membres de la institució en la seva direcció i govern, els 

presidents/es dels òrgans en tots els àmbits promouran la renovació periòdica dels càrrecs de 

representació, d'acord amb els estatuts de l'ASSOCIACIÓ. 

Vetllaran, per altra banda, pels processos participatius i crearan quantes fórmules i suports 

siguin necessaris per a garantir la pràctica dels principis de participació i legalitat assumits per 

l'ASSOCIACIÓ en el seu Codi Ètic i de Bon Govern. 

 Abstenció en cas de conflicte d’interessos: 

Actuaran tenint en compte els interessos de l'organització i en el desenvolupament de la seva 

funció s’abstindran d'intervenir en assumptes en els que l'existència d'un vincle significatiu, 

familiar, professional, comercial o anàleg pogués comprometre la seva capacitat per exercir les 

seves funcions amb imparcialitat i en benefici del projecte comú de l'ASSOCIACIÓ. 

En el cas d'existència d'un conflicte d’interessos en el desenvolupament de la seva funció els 

membres dels Òrgans de Govern informaran d'aquesta circumstància a l'òrgan al que 

pertanyen, a través del seu president/a, disposant aquest Òrgan el que procedeixi davant 

aquesta situació. Així mateix els treballadors/es i directius/ves, davant l'existència d'un conflicte 

d’interessos en el desenvolupament de la seva funció, informaran d'aquesta circumstància als 

seus/seves superiors/es jeràrquics/es. 
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 Transparència i integritat de la informació: 

Estan obligats a que la informació de la qual són responsables sigui verídica i reflexi de forma 

íntegra la realitat de les actuacions realitzades. 

De la mateixa manera, posaran tots els medis necessaris per garantir la transparència en la 

gestió de l’organització, avalada en qualsevol cas per dictàmens d'auditories externes 

manifestament independents, i posant a disposició dels grups d'interès o d'aquells que ho 

sol·licitin tota informació rellevant per rendir comptes davant els mateixos. 

 Confidencialitat: 

S'obliguen a no revelar la informació reservada a la que hagin tingut accés amb motiu de la 

seva activitat, inclús una vegada deixin d'estar vinculades a l’ASSOCIACIÓ. 

 Prohibició de competència deslleial: 

No realitzaran actes de competència deslleial, utilitzant la informació i coneixements adquirits a 

l'ASSOCIACIÓ per a la realització per compta pròpia i amb fins lucratius d'activitats o serveis 

duts a terme a l'organització. No s’aprofitaran de la seva posició per obtenir avantatges 

personals o materials. 

 

 

4.- Deures i compliment de normativa. 

 

Totes les persones i societats indicades en el punt 2 anterior hauran de complir el present Codi 

de Conducta, així com qualsevol normativa vigent que els pugui ser d'aplicació. A aquests 

efectes i en relació amb aquella normativa que requereixi implementació i formació per part de 

DOWN LLEIDA per a que aquestes persones i societats puguin complir, serà efectivament 

implementada per l’organització, i s’impartiran les accions formatives necessàries per a un 

correcte compliment per part de totes les parts implicades en el mateix. 

 

Serà responsabilitat dels directius/es, directors/es o responsables de departament, mantenir-se 

informats en tot moment de les possibles actualitzacions en la normativa que poguessin afectar 

a l’organització en les seves respectives àrees d'activitat, i comunicar a l’ organització la falta de 

compliment o formació a treballadors/es en les àrees que així ho necessitin. 

 

A aquests efecte, els patrons/es (administradors/es i directius/ves) de les fundacions són 

responsables de l'incompliment d'allò indicat i respondran amb el seu patrimoni personal sobre 

qualsevol carència en l'impuls i diligència del compliment de la normativa aplicable (art. 17.1 y 

17.2 Ley de Fundaciones). Es podrà i s'haurà d'exigir el cessament d'aquest per falta de 

diligència en el desenvolupament del càrrec, segons detalla l'art. 18.2 d) de la Ley de 

Fundaciones.  Així mateix, el protectorat (Organisme supervisor de l'Administració Pública), 

procedirà a informar al  
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Ministeri Fiscal quan detecti falta de diligència en el compliment d'allò exposat (art. 35 Ley de 

Fundaciones). 

 

Igualment a aquests efectes, els directius/ves (membres titulars dels òrgans de govern) i les 

altres persones que obren en nom i representació de l'Associació, respondran civilment i 

administrativament pels actes i omissions realitzats en l'exercici de les seves funcions (art. 15 

Ley orgánica reguladora del Derecho de Asociación). 

 

 

 

5.- Comitè de compliment 

 

El Comitè de compliment creat per garantir el compliment del present Codi es troba 
format per: 

 

 Òrgan intern de DOWN LLEIDA (Compliance Officer): 

Dos membres de la Junta Directiva i dos membres de l’associatiu de l’entitat. 

 

 Consultora externa d'assessorament Compliance: 

S&Y Consultores 

 

Les funcions d'aquest Comitè són les següents, a títol enunciatiu no limitatiu: 

 Difusió del Codi a tot el personal de DOWN LLEIDA i supervisió del seu 
compliment 

 Resolució de consultes relatives a la interpretació del Codi 

 Revisió anual del Codi i actualització a la normativa vigent 

 Supervisió dels protocols, utilitat i ús del Canal de Comunicació i Denúncies 

 Investigació de denúncies i emissió dels corresponents informes 
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6.- Conductes prohibides 

 

S'estableix a continuació un llistat de conductes prohibides que tenen caràcter enunciatiu no 

limitatiu, ja que queden igualment prohibides totes aquelles conductes que puguin ser 

contràries a la legislació vigent. Totes les persones i societats indicades en el punt 2. anterior, 

en el supòsit que es detecti que pot existir una conducta de risc contrària a la Llei que, tot i això, 

no es trobi al llistat, tenen el deure de comunicar-ho de forma immediata al Comitè de 

compliment de l’ organització (punt 5. anterior) a través del Canal de Comunicació i Denúncia 

(punt 8. a continuació). 

 

Totes les persones i societats indicades en el punt 2. anterior hauran de complir tots els 

protocols posats a disposició per l’organització, en relació amb les Polítiques implementades 

pel compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, Prevenció de Riscos 

Laborals, Prevenció del Blanqueig de Capitals, Finançament del Terrorisme i Medi Ambient. 

 

Llistat de conductes prohibides als subjectes obligats en el punt 2. del present document 

(d'ara en endavant “subjecte obligat”), en virtut dels delictes tipificats: 

 

6.1. Delictes de Descobriment i revelació de secrets 
 

 Incomplir polítiques de confidencialitat de l’organització. 

 

El subjecte obligat haurà de guardar secret, inclús un cop finalitzada la relació amb 

DOWN LLEIDA, en relació amb la informació de l’organització de la que tingui 

coneixement per raó del compliment de les seves funcions, o a la que hagi tingut accés 

per qualsevol altre motiu dins del si de l'organització. 

 

 Incomplir polítiques de protecció de dades de l'organització. 

 

Tota dada personal a la que tingui accés el subjecte obligat haurà de ser tractada de 

conformitat per allò disposat en les polítiques de protecció de dades de l’organització, i 

més concretament per allò establert en el Manual de funcions i obligacions del 

personal. 

 

 Accedir de qualsevol manera a informació de l’organització a la que no s'hi hagi 

d'accedir per obtenir un benefici personal o causar prejudici a DOWN LLEIDA. 

 

 Manipular o robar suports amb informació de l’organització. 

 

 Utilitzar qualsevol medi tècnic que permeti l’escolta, visualització, captació, gravació, 

transmissió, reproducció i/o difusió d'imatges i/o sons a l’organització sense la deguda 

autorització expressa i per escrit del responsable del departament. 
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6.2. Delictes d'Estafa 
 

 Subscriure intencionadament contractes en nom i representació de DOWN LLEIDA 

assumint compromisos que l’organització no pugui atendre. 

 

 Enganyar o manipular la informació relativa a la prestació d'un servei o característiques 

d'un producte. 

 

 Falsificar o manipular informació o documentació amb l’objectiu d'aconseguir la firma 

d'un contracte. 

 

 Manipular informació i/o documentació en qualsevol suport i per qualsevol medi amb 

ànim de lucre. 

 
 
6.3. Delictes de Subtracció de béns o diners de clients o proveïdors 
 

 Qualsevol tipus de subtracció de diners i/o béns a clients, proveïdors i/o altres 

relacionats amb l’organització. 

 

 
6.4. Delictes d'Assetjament sexual 
 

 Qualsevol tipus de conducta (física o psicològica) que pugui interpretar-se com una 

sol·licitud de favors sexuals dirigida a una persona sense el seu consentiment i sigui 

aquesta una persona del mateix o diferent sexe i en qualsevol dels ordres i jerarquies 

laborals, incloent a persones que, sense ser contractats laborals de DOWN LLEIDA, 

mantinguin una relació amb l’organització. 

 

Així mateix i a títol enunciatiu no limitatiu queden prohibides les següents conductes a 

aquests efectes: 

 

 Contactes físics no desitjats 

 Comentaris lascius 

 Bromes sexuals 

 Amenaces 

 Llenguatge groller 

 Insinuacions 

 Intimidació 
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6.5. Delictes d'Assetjament laboral 
 

 Qualsevol tipus de conducta que pugui interpretar-se com assetjament o fustigació a 

una persona en qualsevol de les ordres i jerarquies laborals, incloent a persones que 

sense ser contractades laborals de DOWN LLEIDA mantenen una relació amb 

l’organització. 

 

Així mateix i a títol enunciatiu no limitatiu queden prohibides les següents conductes a 

aquests efectes: 

 

 Bromes, comentaris o amenaces insultants, humiliants, agressives o 

degradants de qualsevol tipus 

 Difamacions 

 Obstaculitzar de qualsevol manera el correcte desenvolupament de les seves 

funcions 

 

 
6.6. Delictes de “Mobbing” 
 

 Assetjament vers un empleat o empleats produint por, desànim o depressió en el seu 

lloc de treball 

 

 Qualsevol conducta abusiva o violència psicològica sistemàtica contra una persona que 

lesioni la seva dignitat o integritat psíquica i que posi en perill o degradi les seves 

condicions de treball. 

 

Així mateix i a títol enunciatiu no limitatiu queden prohibides les següents conductes a 

aquests efectes: 

 

 Cridar 

 Insultar 

 Ignorar 

 Discriminar o tractar de manera diferent a la resta de companys 

 Treure àrees de responsabilitat 

 Bloquejar el desenvolupament de la seva carrera professional, limitant el seu 

accés a formació o promocions 

 Sostreure o robar elements clau pel treball 

 Atacar les seves condicions personals, ideologia o religió 

 Infravalorar l'esforç a la feina 

 Animar a la resta de companys a participar en qualsevol de les conductes 

anteriors 
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6.7. Delictes de Blanqueig de capitals 
 

 Incomplir qualsevol dels termes de les polítiques de prevenció de blanqueig de 

capitals de l’organització. 

 Dur a terme operacions en les que no consti identificat el client/a o proveïdor/a. 

 Participar en operacions o transaccions destinades a amagar o encobrir la 

naturalesa, origen, ubicació, destí, persones, moviments o drets reals procedents d'un 

delicte. 

 Participar en operacions o transaccions destinades a adquirir, convertir o transmetre 

béns procedents de la comissió d'un delicte o per amagar o encobrir aquest origen. 

 Utilitzar, validar o comptabilitzar suports documentals falsos. 

 Acceptar pagaments o transferències en els que no quedi constància de l'origen 

dels fons. 

 No comunicar al Comitè que s'ha detectat un indici de possible origen il·lícit de fons. 

 No atendre a les polítiques disposades al manual per a treballadors/es de prevenció 

de blanqueig de capitals en relació amb els pagaments en metàl·lic, així com dels 

realitzats mitjançant xecs, transferències o qualsevol altre medi al portador. 

 No identificar al titular real dels fons. 

 No identificar expressament qualsevol negoci o relació establerta amb persones 

físiques o jurídiques la nacionalitat o zona geogràfica de les quals sigui considerada de 

risc en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. 

 
 
6.8. Delictes d'Insolvència punibles 
 

 Modificar o falsejar els estats comptables. 

 Causar o encobrir una situació d'insolvència. 

 Ocultar, fer malbé o destruir béns inclosos o que haurien d'estar-ho, en la massa de 

concurs. 

 Afavorir o acordar amb creditors beneficis especials en prejudici d'altres creditors i/o 

DOWN LLEIDA, tant amb anterioritat com amb posterioritat a la declaració de concurs. 

 Qualsevol conducta imprudent que pugui causar insolvència. 

 Qualsevol conducta que pugui ser indici de despatrimonització del deutor. 

 Allargar, impedir o obstaculitzar d'alguna manera l'eficàcia d'un embargament, d'un 

procediment executiu, judicial, extrajudicial o administratiu (iniciat o de previsible 

iniciació) sobre un bé moble o immoble de DOWN LLEIDA 

 Vendre, amagar, desfer-se o donar béns (mobles o immobles), el titular dels quals sigui 

DOWN LLEIDA sense haver obtingut autorització prèvia. 
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6.9. Delictes per danys informàtics 
 

 Alterar, modificar, malmetre, esborrar o eliminar programes o aplicacions informàtiques, 

o documents electrònics de DOWN LLEIDA o de tercers. 

 Posar en risc, de qualsevol manera, la seguretat dels equips i sistemes inclosos en 

aquests. 

 Vulnerar qualsevol mesura de seguretat creada per a la protecció d'accessos a equips, 

sistemes, programes i/o aplicacions. 

 Utilitzar qualsevol mètode electrònic que pugui derivar en un resultat il·lícit. 

 Dur a terme qualsevol tipus de sabotatge informàtic. 

 Dur a terme falsificació o alteració fraudulenta de tot document a través de qualsevol 

tipus de medi informàtic. 

 Accedir sense autorització prèvia a sistemes informàtics. 

 Reproducció no autoritzada de programes informàtics. 

 

 

6.10. Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial 
 

 Fer còpies i publicar material protegit per drets d'autor de DOWN LLEIDA i/o tercers. 

 Copiar o distribuir software o documentació de titularitat de tercers o de DOWN LLEIDA 

sense autorització expressa per aquesta còpia i distribució. 

 Ús de qualsevol material, suport i/o documents l'ús dels quals estigui explícitament o 

pugui estar protegit pels seus drets de marca comercial, autor, patent o altres 

relacionats amb la propietat intel·lectual i/o industrial. 

 Els drets sobre qualsevol treball creat o desenvolupat per treballadors/es mentre duri la 

relació laboral amb DOWN LLEIDA, seran en la mesura que la Llei ho permeti, titularitat 

de DOWN LLEIDA. 

 
 
6.11. Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social 
 

 No pagar les quotes de la Seguretat Social 

 No pagar impostos o retencions 

 Aplicar deduccions o reduccions indegudes 

 Dur a terme frau fiscal (contra AEAT o UE) 

 Defraudar de qualsevol manera en relació amb subvencions 

 Desviament d’ajuts o subvencions provinents de l'Estat o de la UE 

 Obtenció d’ajuts o subvencions a través de falsedat 

 Validar o comptabilitzar suports comptables falsos 

 Emissió de qualsevol document que no justifiqui la prestació d'un servei 

 Falsejar factures de qualsevol manera 

 No anotar en els llibres comptables qualsevol operació o transacció econòmica 

 Obstaculitzar l'activitat inspectora 
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6.12. Delictes de Tràfic il·legal o immigració clandestina de persones 
 

 Contractar persones sense permís de treball a Espanya 

 Ocupar a treballadors/es estrangers/es sense contracte i/o sense comunicar la seva 

alta al règim de la Seguretat Social 

 Falsejar contractes per facilitar l'emigració/immigració d'una persona 

 Afavorir de qualsevol manera, la immigració il·legal o el tràfic de persones 

 
 
 
6.13. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient 
 

 Incomplir qualsevol dels termes de les polítiques de Medi Ambient de l’organització. 

 Realitzar emissions,  abocaments o depòsits en zones no permeses. 

 Contravenció de les Lleis o normes reguladores de l'activitat duta a terme. 

 Abocar contaminants a les aigües. 

 Acumulació de residus sòlids que puguin contribuir a un efecte advers en el medi 

ambient, motiu pel qual s'haurà de consultar al Comitè. 

 Contaminació acústica. 

 Deteriorament de la naturalesa i els seus ecosistemes de qualsevol tipus. 

 Qualsevol amenaça contra la flora i la fauna, estigui o no oficialment protegida. 

 Dur a terme qualsevol tipus d’emissions que puguin alterar els paràmetres ambientals i 

la contaminació atmosfèrica. 

 Establir depòsits o abocadors de deixalles o residus que puguin resultar tòxics o 

perillosos per la salut de les persones o l'equilibri dels sistemes naturals. 

 Dur a terme qualsevol tipus d’emissions relatives a l’energia nuclear i les radiacions 

ionitzants. 

 Recollida, transport, eliminació o aprofitament de residus que puguin posar en perill la 

salut de les persones o el medi ambient. 

 Omissió en relació amb els deures de vigilància sobre aquests processos. 

 Omissió dels deures d'inspecció necessaris. 

 Maltractar, abandonar o traficar amb animals. 

 Fabricar, tenir, manipular, transportar o comercialitzar substàncies inflamables, 

corrosives o tòxiques amb risc per les persones, el medi ambient o la capa d'Ozó. 

 Posseir, traficar, tractar, transformar, utilitzar, emmagatzemar, transportar o eliminar 

materials nuclears, substàncies perilloses o altres materials que puguin causar la mort 

o lesions greus a persones o danys substancials en la qualitat de l'aire, del terra, de les 

aigües, animals o plantes. 

 Posar en risc la seguretat col·lectiva, i concretament la possibilitat de qualsevol risc 

catastròfic i/o perill d'incendi. 
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6.14. Delictes contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues 
 

 Posseir, consumir, transportar, traficar o qualsevol altra conducta relacionada amb 

substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpics. 

 Consumir begudes alcohòliques abans i durant l'horari laboral, inclosos els temps de 

descans. 

 Consumir tabac en les dependències de DOWN LLEIDA. 

 

6.15. Delictes de falsificació de targetes de crèdit i dèbit 
 

 Alterar, falsificar, sostreure i/o copiar targetes bancàries. 

 Utilitzar targetes bancàries sense autorització del seu titular. 

 Tenir i/o utilitzar targetes bancàries falsificades amb coneixement del fet. 

 Qualsevol ús fraudulent de targetes bancàries. 

 
 
6.16. Delictes de Corrupció i Suborn 

 
 Oferir directa o indirectament, diners, regals, serveis o qualsevol altre benefici per a 

funcionaris públics, polítics o qualsevol altra persona o organització l'objectiu de la qual 

sigui el d’induir-los a fer o ometre quelcom que depèn d'ells per raó del seu càrrec. 

Acceptar directa o indirectament, diners, regals, serveis o qualsevol altre benefici de 

funcionaris públics, polítics o qualsevol altra persona o organització l'objecte de la qual 

sigui el d’induir-los a fer o ometre quelcom que depèn d'ells per raó del seu càrrec. 

 

 

6.17. Delictes de tràfic d'influències 

 Utilitzar una relació personal amb un funcionari públic per aconseguir un benefici, de 

manera que no s'actuï sota els principis d’objectivitat, imparcialitat i igualtat. 

 Exercir suggestió, invitació, instigació o qualsevol altre medi sobre un funcionari públic 

per aconseguir un benefici. 

 

 
6.18. Delictes de corrupció en les transaccions comercials internacionals 
 

 Oferiment, promesa o concessió de qualsevol benefici o avantatge indegut, siguin 

dineraris o de qualsevol altra classe, que en operacions comercials internacionals o 

similars, puguin o pretenguin corrompre una autoritat o funcionari públic per sí o a 

través d'una altra persona, amb la finalitat de que actuïn o s’abstinguin d'actuar, en 

benefici de qualsevol de les parts o d'un tercer, o de qualsevol manera s'atenguessin 

sol·licituds respecte a això. 
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6.19. Delictes de captació de fons per al terrorisme 
 

 Us per qualsevol medi i a través de l'organització, que proveeixi i/o recol·lecti fons per a 

qualsevol empresa o grup terrorista. 

 Cooperació necessària per captar fons per a qualsevol empresa o grup terrorista 

 Incomplir els deures d'identificació dels subjectes de risc 

 No col·laborar amb l'autoritat 

 Incomplir les polítiques de prevenció de finançament del terrorisme de l'organització 

 

 
6.20. Delictes relatius a la prostitució i la corrupció de menors 
 

 Incomplir algun dels termes de les polítiques de prevenció de prostitució i corrupció de 

menors de l’organització. 

 Captar o utilitzar a menors d’edat o a persones amb discapacitat amb fins o en 

espectacles exhibicionistes o pornogràfics, tant públics com privats, o per elaborar 

qualsevol classe de material pornogràfic, sigui quin sigui el seu format, o finançar 

qualsevol d'aquestes activitats o lucrar-se amb elles. 

 Produir, vendre, distribuir, exhibir, oferir o facilitar la producció, venda, difusió o 

exhibició per qualsevol medi de pornografia infantil o que en l'elaboració hagin sigut 

utilitzades persones amb discapacitat, o que ho posseeixi per aquests fi, encara que el 

material tingui el seu origen a l'estranger o fos desconegut. 

 Produir, vendre, distribuir, exhibir, facilitar o oferir pornografia infantil mitjançant 

qualsevol medi. 

 Accedir, posseir o adquirir per a us propi pornografia infantil o aquella en l'elaboració de 

la qual s'hagin usat persones amb discapacitat. 

 Accedir a pornografia infantil o aquella en l'elaboració de la qual s'hagin usat persones 

amb discapacitat per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 Assistir amb coneixement a espectacles exhibicionistes o pornogràfics en els que 

participin menors d’edat o persones amb discapacitat. 

 Captar, utilitzar, produir, vendre, distribuir, exhibir, oferir o facilitar qualsevol imatge de 

qualsevol menor, excepte autorització concreta, expressa i per escrit de DOWN 

LLEIDA. 
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7.- Incompliment: Sancions. 

 

L'incompliment del present Codi de Conducta comportarà les sancions que s'indiquen a 

continuació, en virtut del grau de gravetat de l'incompliment i de tractar-se d'empleats/es o 

tercers/es subcontractats/des. 

 

Sancions 

 

 Treballadors/es, directius/ves i membres de l'òrgan d'administració de DOWN 

LLEIDA 

 

 Incompliment Lleu (error humà puntual) -> Toc d'atenció verbal o escrita. 

 Incompliment Greu (negligència, mala fe o reiteració) -> Apertura d'expedient 

per part de l’organització i/o suspensió d'ocupació i salari d'una setmana. 

 Incompliment Molt Greu (mala fe i reiteració o en contra de la Llei) -> 

Acomiadament i adopció de les accions civils i/o penals que al nostre Dret 

assisteixin en virtut de cada supòsit concret. 

 

 Societats subcontractades, autònoms/es, intermediaris/es, voluntaris/es, agents, 

comissionistes, societats i organitzacions vinculades a DOWN LLEIDA 

 

 Incompliment Lleu (error humà puntual) -> Toc d'atenció verbal o escrita. 

 Incompliment Greu (negligència, mala fe o reiteració) -> Rescissió immediata 

del contracte verbal o escrit existent entre les parts i requeriment 

d'indemnització en virtut de cada supòsit concret. 

 Incompliment Molt Greu (mala fe i reiteració o en contra de la Llei) -> Rescissió 

immediata del contracte verbal o escrit existent entre les parts i adopció de les 

accions civils i/o penals que assisteixin al nostre Dret en virtut de cada supòsit 

concret. 
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8.- Denúncies: Procediments 

 

8.1. Canal de Comunicació i Denúncies 

 

Tots els treballadors/es tenen el deure d'informar de forma immediata sobre qualsevol indici de 

incompliment del Codi Ètic o de Conducta. 

 

Per a això, s'haurà de complimentar el formulari de comunicació i denúncia (annex I) i remetre’l 

al nostre servei de Compliance via correu electrònic a la direcció 

canaldenuncias@syconsultores.es 

 

Es garantirà el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades personals incloses a la 

denúncia. A aquests efectes, els expedients generaran un nombre de referència que serà amb 

el que es treballi, de manera que es pugui assegurar la impossibilitat d'identificació dels 

denunciants. 

 

Els intervinents en qualsevol actuació del procediment de denúncia i investigació de la mateixa, 

assumeixen la obligació de guardar secret sobre qualsevol informació a la que hagin tingut 

accés en virtut de la seva participació, sigui quina sigui, en el procés. 

 

La vulneració d'allò disposat en el present apartat podrà ser greument sancionada. 

 

8.2. Procediment davant denúncies 

 

El Comitè de Compliment atendrà les denúncies presentades, seguint el procediment que 

s'indica a continuació i preservant, sempre que resulti possible, la confidencialitat de la 

informació relativa a la denúncia: 

 

Anàlisi de competència. El Comitè iniciarà un anàlisi inicial per determinar la competència del 

propi Comitè en l'assumpte denunciat. En el supòsit de no declarar-se competent, donarà 

trasllat d'aquest resultat per escrit al denunciant, al departament de RRHH i a la Junta Directiva. 

 

Investigació. El Comitè iniciarà una investigació interna podent requerir a tot el personal de 

totes les àrees i departaments, la informació i documentació que estimi oportuna, sempre 

preservant els drets del demandant i demandat. 

 

Emissió de l'Informe. El Comitè emetrà un Informe escrit en el que es detallaran les actuacions 

realitzades així com els fets provadors, resolent el seu dictamen i proposant i, en cas necessari, 

un acord de sanció. 
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Comunicació de la resolució. 

 

 Resultat favorable al Denunciant. En el supòsit que s'hagi resolt imposar sancions, 

aquest informe es remetrà al director de RRHH o al director/a del departament al que 

pertanyi el treballador/a sancionat/da per a que apliqui les sancions que s’hagin derivat 

del incompliment. Com més abundant i en cas que es tracti d'un incompliment greu o 

que requereixi iniciar accions judicials, s'haurà de comunicar l'Informe a la Junta 

Directiva. 

 

 Resultat favorable al Denunciat. En el supòsit que la resolució del Comitè després de 

les investigacions sigui favorable al denunciat/da, es donarà trasllat d'aquest fet amb 

Informe detallat a les parts i a la Junta Directiva. 

 

 

En tot cas, el Comitè preservarà la confidencialitat de la identitat del denunciant i no adoptarà 

represàlies. No obstant, el Comitè adoptarà les mesures oportunes si detecta que el 

Denunciant ho ha sigut de mala fe (de conformitat amb l'art. 456 i següents CP). 

 

8.3. Formulari de Comunicació i Denúncia 

 

DOWN LLEIDA posa a disposició dels interessats un formulari de comunicació i denúncia a 

l'Annex I del present document. 
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ANNEX I 

Formulari de Comunicació i Denúncia 

 

Si us plau, remeti al e-mail canaldenuncias@syconsultores.es, info@downlleida.org aquest 

formulari completament complimentat, afegint a continuació totes les fulles que desitgi aportar 

grapades en un sol document. 

 

DOWN LLEIDA 
 

Informació requerida 

DED                 
DATOS DE     DENUNCIANT 

 
 
Nom, cognoms i DNI 
 

 

 
 
Càrrec, departament i telèfon de contacte 
 

 

 
DADES DENUNCIAT/S 

 
 
Nom i cognoms 
 

 

 
 
Càrrec i departament 
 

 

 
DADES POSSIBLE INFRACCIÓ 

 
 
Documentació aportada 
 

 
SÍ __ 
 
NO __ 
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Explicació de la incidència detectada (Fets, Dates, hores, llocs, proves, testimonis, etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
En ______________, a ___ de ___________ de 20__ 

 


