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Introducció
Des de la seva fundació el 1966, Llansà, S.A. desenvolupa la seva activitat
des del respecte absolut a la legislació vigent, a partir dels principis
d’integritat, honestedat i respecte als seus propis empleats i a tots els
col·lectius amb els què es relaciona: clients, proveïdors, administracions,
comunitats locals, etcètera.
La fidelitat a aquests principis i la seva progressiva adaptació als canvis
de diversa índole que han afectat a l’activitat de la companyia: econòmics,
socials, tecnològics, per posar alguns exemples, han permès mantenir la
reputació de Llansà, S.A. i la seva consolidació com una de les
companyies de referència al nostre sector.
De forma natural, la companyia ha difós i adaptat els seus principis
d’actuació fundacionals a tots els seus empleats, amb l’objectiu que tots
mantinguin una mateixa conducta com a representants de la firma
Llansà, S.A. en les seves distintes responsabilitats, sigui quin sigui
l’acompliment de les seves competències dins de la companyia.
El Codi Ètic Empresarial recull i actualitza els principis d’actuació de
l’empresa, amb l’objectiu de guiar l’activitat de la companyia en tots els
escenaris en els què es troba present. En aquest sentit, el Codi Ètic
Empresarial de Llansà, S.A. suposa una normativa d’obligat compliment
per a tots els empleats de la mateixa.
El coneixement del present Codi Ètic Empresarial, obligatori per a totes
les persones que conformen el capital humà de Llansà, S.A., implica el
compromís de denunciar a la Gerència de la companyia qualsevol
comportament individual o col·lectiu que vulneri els principis que es
recullen en aquest document. De la mateixa manera, la Gerència de la
companyia, es compromet a vetllar per la difusió, correcta interpretació
i compliment del Codi, establint les mesures que consideri adequades en
el cas de comportaments inadequats.
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Normes generals de conducta
Article 1
Igualtat, no discriminació i respecte per la persona
Llansà, S.A. respecta, defensa i recolza els drets humans i laborals
recollits per la legislació internacional i per les respectives legislacions
locals dels països en els què desenvolupa la seva activitat.
En particular, Llansà, S.A. manifesta el total rebuig al treball infantil i al
treball forçat o obligatori. De la mateixa manera, es compromet a respectar
la llibertat d’associació i negociació col·lectiva i els drets de les minories.
Tanmateix, i en base als seus principis fundacionals d’integritat, honestedat i respecte als propis empleats i a tots els col·lectius amb els què es
relaciona: clients, proveïdors, administracions, comunitats locals, etcètera, la companyia prohibeix als seus empleats tota discriminació, assetjament o tracte inapropiat per raó de gènere, raça, color, nacionalitat, credo,
religió, opinió pública, edat, orientació sexual, discapacitat i demés situacions protegides pel dret internacional.
Haurem, per tant, de mantenir un espai de treball lliure d’assetjament,
intimidació i conductes ofensives o impròpies, incloent propostes o
suggeriments sexuals, converses ofensives, material gràfic, així com
qualsevol acció que menystingui la dignitat de la persona.

Article 2
Respecte pel medi ambient
Més enllà del compliment de les respectives legislacions estatals, assumim la responsabilitat de millorar continuadament la compatibilitat
mediambiental dels nostres productes i la reducció de la demanda de
recursos naturals, tenint en consideració el punt de vista econòmic.
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Tots els empleats, per tant, compliran amb les lleis d’aplicació, regulacions i normativa interna de l’empresa en matèria mediambiental, fent ús
dels recursos naturals de manera adequada i econòmica.

Article 3
Gestió de la informació confidencial

Tots els empleats de Llansà, S.A. han de guardar secret professional respecte a qualsevol dada o informació no públiques, referides a clients, proveïdors, a la pròpia societat Llansà, S.A. i als seus empleats, als que tinguin
accés com a conseqüència de l’acompliment de la seva activitat professional. Aquest tipus d’informació, per tant, tindrà la consideració d’“informació
reservada i confidencial” i estarà subjecta al secret professional.
La informació ha de ser utilitzada exclusivament per al desenvolupament de la
seva activitat professional amb la companyia i no podrà ser divulgada a l’exterior (familiars, amistats, competidors, mitjans de comunicació, xarxes socials,
etcètera). Només podran facilitar-la a altres empleats de la pròpia empresa
que necessitin conèixer-la per a desenvolupar la seva activitat professional.

Article 4
Ús i protecció d’actius de la companyia
Llansà, S.A. es compromet a posar a disposició dels empleats els recursos,
actius i mitjans necessaris i adequats pel desenvolupament de la seva
activitat professional. Els empleats hauran de comprometre’s a realitzar un
ús responsable dels mateixos, exclusivament per a activitats professionals
en interès de la pròpia companyia.
Els empleats no hauran, en cap cas, d’utilitzar, explotar, reproduir o cedir els
sistemes i aplicacions informàtiques de la firma par a finalitats alienes a la mateixa.
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Article 5
Seguretat i salut al lloc de treball
Llansà, S.A. es compromet a proveir als seus empleats d’un entorn segur i
estable, i a respectar de manera escrupolosa la normativa aplicable en
aquesta matèria en tots els àmbits, espais en els què desenvolupin les
seves activitats empresarials. Aquest compromís implica també
l’actualització regular de les mesures de prevenció de riscos laborals.
Els empleats hauran de realitzar un ús responsable de l’equipament que
tinguin assignat en l’acompliment de la seva activitat professional,
especialment en el cas d’activitats de risc, estipulades segons les
normatives específiques de cadascun dels llocs de treball. De la mateixa
manera, hauran de divulgar entre els seus companys i subordinats els
seus coneixements en matèria de seguretat, i promoure el compliment de
les pràctiques de protecció de riscos.

Article 6
Incompatibilitat amb altres serveis professionals
Els empleats hauran d’exercir les seves funcions a Llansà, S.A. amb
dedicació exclusiva i no podran prestar serveis professionals –retribuïts o
no– a altres companyies, empreses o institucions, qualsevulla que sigui la
relació laboral en la què es basin, incloent les activitats docents o
conferències divulgatives, excepte en el cas d’autorització expressa de la
Gerència de Llansà, S.A.
Els empleats que exerceixin una altra activitat professional hauran de
comunicar-ho a la Gerència de Llansà, S.A. tan aviat com pogués
originar-se el “conflicte per incompatibilitat amb altres serveis
professionals” i demostrar que l’exercici d’aquesta activitat no afecta al
desenvolupament de la seva activitat dins de la companyia.
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Article 7
Dret a la intimitat
L’empresa respecta el dret a la intimitat dels seus empleats, en totes les seves
manifestacions, en especial, en allò que es refereix a les dades de caràcter
personal, mèdiques i econòmiques.
La companyia es compromet a no divulgar dades personals dels empleats
a tercers, a excepció de disposar del consentiment dels interessats i en
casos d’obligació legal pel compliment de resolucions judicials o
administratives. Les dades de caràcter personal dels empleats no podran
tractar-se en cap cas per a finalitats que no siguin les legals o contractuals.

Article 8
Relació amb proveïdors i clients
Els empleats de Llansà, S.A. hauran de mantenir un comportament
estrictament professional en la seva relació amb els proveïdors i clients. La
reputació de Llansà, S.A. depèn de la percepció que aconseguim projectar a
la societat a través de l’activitat desenvolupada per la companyia, en tots els
seus àmbits d’actuació i de conducta dels seus empleats.
Tanmateix, Llansà, S.A. ha d’actuar de manera transparent en totes les seves
activitats. La confiança dels nostres clients i de les comunitats en les què operem
es situa a la base de la nostra activitat empresarial. La confiança, per tant, només
pot existir si la integritat de l’empresa Llansà, S.A. queda fora de qualsevol dubte.
Aquells empleats de Llansà, S.A. amb capacitat de decisió sobre la contractació
de subministraments o serveis, o l’acceptació de les seves condicions
econòmiques, hauran d’evitar qualsevol classe d’interferència que pugui afectar
a la seva imparcialitat o objectivitat al respecte. De la mateixa manera, sempre
que sigui possible, s’evitaran relacions d’exclusivitat.
Tota contractació d’empreses o professionals autònoms externs que executin treballs
per a la societat Llansà, S.A. haurà d’efectuar-se sempre seguint procediments
transparents i objectius.
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Article 9
Compensacions i regals
Cap empleat de Llansà, S.A. podrà sol·licitar o acceptar, directa o
indirectament, regals o favors, atencions o compensacions, en metàl·lic o en
espècie, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, i que puguin influir en el
procés de presa de decisions lliures, relacionades amb les responsabilitats
que l’empresa li ha assignat dins de les funcions derivades del seu càrrec.
Únicament es permetria l’acceptació de regals o obsequis en el cas que
aquests fossin d’un valor econòmic irrellevant.
Tanmateix, els empleats de Llansà, S.A. no podran oferir o concedir,
directa o indirectament, regals o favors, atencions o compensacions a
qualsevulla autoritat o funcionari. En concret, els empleats s’abstindran
de realitzar cap pagament de facilitació o agilització de tràmits,
consistents en el lliurament de diners o altres articles de valor, qualsevol
que sigui el seu import, a canvi d’assegurar o agilitzar el curs d’un tràmit
o actuació, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, davant de qualsevol
òrgan judicial, administració pública o organisme oficial.
Hauran de ser rebutjats i posats en coneixement de la Gerència tots els
obsequis, regals, invitacions o atencions que per la seva freqüència,
característiques o circumstàncies puguin ser interpretades per un
observador objectiu com a realitzats amb la intenció d’afectar o influir en
el criteri imparcial del receptor.

Article 10
Conflicte d’interessos (amb proveïdors i clients)
Es considerarà “conflicte d’interessos” amb proveïdors i clients quan
existeixi una vinculació d’aquests, proveïdors i clients, amb un empleat de
la companyia en la què el propi empleat o persones vinculades a ell –per
ells mateixos o mitjançant persones interposades, o actuant
sistemàticament en concert amb altres persones– ostentin o puguin
ostentar, directa o indirectament, alguna de les següents responsabilitats:
8

• Control de decisió en el proveïdor o client.
• Càrrec d’administració i direcció en l’organigrama del
proveïdor o client.
De la mateixa manera, també es considerarà “conflicte d’interessos” els
casos en què un empleat de la societat o persones vinculades a ell rebin
honoraris per qualsevol causa vinculada amb el proveïdor o client tractat.
Les vinculacions econòmiques i les relacions familiars amb proveïdors o
clients poden condicionar i limitar la independència necessària en la presa
de decisions i un risc potencial d’actuació deslleial per oposició entre els
interessos personals i els de Llansà, S.A.
En conseqüència, és imperatiu evitar incórrer en aquest tipus de
situacions. Quan no resulti possible, el corresponent conflicte haurà de
posar-se en coneixement de la Gerència de la companyia qui adoptarà la
decisió final per a solucionar aquest conflicte.

Article 11
Conflicte d’interessos (a Llansà, S.A.)
Es considerarà que existeix “conflicte d’interessos” en aquelles situacions
en les què entrin en col·lisió, de manera directa o indirecta, els interessos
personals de l’empleat –segons la definició especificada a continuació– i
els interessos de la companyia i, per tant, els esmentats interessos afectin
a la presa de decisions, objectiva i ètica.
Existirà “interès personal de l’empleat” quan la situació afecti, de manera
directa o indirecta a algun familiar, persona propera o vinculada a l’empleat.
En conseqüència, s’evitarà incórrer en aquest tipus de situacions. Quan no
resulti possible, haurà de posar-se en coneixement de la Gerència de la
companyia el corresponent “conflicte d’interessos”, qui adoptarà la decisió
final per a solucionar aquest conflicte.
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Article 12
Compliment de les normatives local i global

Els empleats de Llansà, S.A. compliran estrictament la legalitat vigent en el
lloc en el què desenvolupen la seva activitat, atenent a l’esperit i finalitat de
les normes.
Tanmateix, respectaran íntegrament els compromisos i obligacions
assumits per l’empresa en les seves relacions contractuals amb
tercers, així com els usos i bones pràctiques dels països en els què
exerceixi la seva activitat.

Article 13
Relacions amb els accionistes
El propòsit de Llansà, S.A. és la creació continuada de valor pels seus accionistes, per això es compromet a proporcionar informació objectiva, transparent, adequada, veraç i oportuna sobre l’evolució de la companyia i sota
condicions d’igualtat per a tots els seus accionistes.
De la mateixa manera, Llansà, S.A. es compromet a desenvolupar les bases
necessàries per la participació dels seus accionistes en les decisions que
els corresponguin.
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Compliment del Codi Ètic Empresarial
1. El Codi Ètic Empresarial és d’obligat compliment pels membres dels
òrgans d’administració i de gestió de la companyia Llansà, S.A. i per a tots
els seus empleats, independentment de la seva vinculació contractual.
2. Tots els empleats de la companyia tenen l’obligació de conèixer el
contingut íntegre del Codi Ètic Empresarial. Els empleats que en el futur
s’incorporin o passin a formar part de Llansà, S.A. hauran d’acceptar
expressament el contingut íntegre del Codi Ètic. Per la seva part,
l’empresa es compromet a posar els mitjans necessaris per garantir una
comunicació adequada del mateix.
3. Tots els empleats hauran de familiaritzar-se suficientment amb les
normes legals i internes pertinents a les seves àrees d’activitat i
respectar-les en el seu dia a dia.

4. La companyia desenvoluparà les mesures necessàries per a l’aplicació
eficaç del Codi Ètic. Cap empleat de la societat, independentment del seu
nivell o posició, està autoritzat a sol·licitar que un empleat cometi un acte
il·legal o que contravingui allò establert al present Codi Ètic Empresarial.
A la vegada, cap empleat pot justificar una conducta il·legal que
contravingui allò establert al Codi Ètic emparant-se en una ordre d’un
superior jeràrquic.
5. El control de l’aplicació del Codi Ètic Empresarial és una funció atribuïda
a la Gerència de la companyia, a qui també se li atribueix la
responsabilitat d’aplicar les mesures disciplinàries oportunes de
conformitat al seu Conveni Col·lectiu i les lleis d’aplicació, a la vegada
que, molt important, iniciar les accions jurídiques legals en contra
d’aquells empleats, clients, proveïdors, administracions, etcètera, que tot
i coneixent el contingut del Codi Ètic Empresarial de Llansà, S.A.,
deliberadament el contravinguin.
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6. Els empleats de Llansà, S.A. hauran de comunicar a la Gerència de la
companyia qualsevol incompliment del Codi Ètic que detectin. Amb la
finalitat de millorar el present Codi Ètic també poden enviar comentaris i
suggeriments.
7. Tota la informació que els empleats trametin a la Gerència de Llansà, S.A.
es tractarà de manera absolutament confidencial, com s’indica
expressament a l’article 7 d’aquest Codi Ètic Empresarial.
8. Totes les comunicacions referides al Codi Ètic Empresarial podran

realitzar-se mitjançant carta, correu electrònic o qualsevol altre mitjà
escrit. La Gerència de la societat garantirà el tractament confidencial de
tots els documents rebuts.
9. Els empleats de la companyia plantejaran qualsevol dubte d’interpretació

sobre qualsevol apartat del Codi Ètic Empresarial que no quedi clar, a la
Gerència de la firma.
10. L’acceptació del Codi Ètic Empresarial no modifica la relació laboral

existent entre Llansà, S.A. i els seus empleats, ni crea cap dret ni vincle
contractual diferent del que ja s’ostenta.
Les denúncies, infraccions, suggeriments o qualsevol altre comentari
relacionat amb el Codi Ètic Empresarial poden comunicar-se mitjançant
els següents canals:
a) codietic@llansasa.com
b) Llansà, S.A.
Apartat de correus núm. 3
17490 - Llançà (Alt Empordà)
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Administració del Codi
Són responsabilitat exclusiva de la Gerència de la companyia les següents
competències:
El desenvolupament i el control de l’aplicació del Codi Ètic
Empresarial.
L’assegurament del compliment del Codi Ètic efectuant el
control i el seguiment de les denúncies trameses mitjançant
els canals ja anunciats.
L’anàlisi i la proposta, si s’escau, de possibles millores del Codi
Ètic Empresarial.
La comunicació de qualsevol modificació del Codi als empleats
per mitjà d’una actualització del document.
La proposta de mesures coercitives en relació a les males
pràctiques identificades.
La recollida i l’anàlisi dels possibles dubtes d’interpretació
sobre el contingut del Codi Ètic Empresarial recollits
mitjançant les comunicacions efectuades pels empleats.

Comunicació i difusió del Codi Ètic Empresarial
El Codi Ètic Empresarial es comunicarà i difondrà entre els
empleats de conformitat amb el Pla dissenyat a tal efecte per
la Gerència de la societat.
La difusió externa del Codi Ètic Empresarial es responsabilitat
exclusiva de la Gerència de la companyia.

Actualització del Codi Ètic Empresarial
El Codi Ètic Empresarial es revisarà i actualitzarà periòdicament, atenent
als suggeriments i propostes rebudes pels empleats de l’empresa.
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El Codi Ètic es revisarà i s’actualitzarà atenent a la detecció de les males
pràctiques que no estiguin contemplades al propi document o fent èmfasi
en aquelles que més es repeteixin en el temps.
Una vegada realitzada l’actualització, s’informarà a tots els empleats de la
nova versió.

Aprovació del Codi Ètic Empresarial
Aquesta versió del Codi Ètic Empresarial fou aprovada en data 14 de
desembre de 2016 pel Consell d’Administració de la companyia.
© 2016. Llansà, S.A. Tots els drets reservats
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