Codi ètic Transversal:
El codi ètic de Transversal consulting & engieering és d’obligat compliment per tots els seus treballadors com
també beneficiaris, independentment del càrrec o situació. Els seus clients o col·laboradors poden fer-ne ús
quant considerin que l’empresa la vulnerat. Aquest codi està constituït per un seguit de normes detallades a
continuació:
El compliment de totes les lleis i normes aplicables tot el temps.
El respecte, el tracte digne i sensible, i la preservació de la integritat moral de les persones.
L’apreciació del valor de la diversitat i la no discriminació per motiu del color de la pell, la raça, la religió,
el gènere, l’orientació sexual, la nacionalitat, l’ascendència, l’edat, la discapacitat, la situació familiar,
l’embaràs o qualsevol altre factor que prevegi la llei.
La promoció de la igualtat de gènere.
El foment del desenvolupament personal i la realització en el treball.
El respecte a la privacitat i la protecció de les dades personals de què som responsables.
El respecte dels drets dels treballadors i el reconeixement d’una remuneració adequada i equitativa sense
distinció de gènere.
La gestió de l’activitat prioritzant la seguretat, la salut i la preservació del medi ambient enfront d’altres
consideracions, i tot garantint un lloc de treball saludable i segur.
La protecció de la informació confidencial, tant pròpia com dels nostres clients i proveïdors, i el respecte de
la informació confidencial de tercers.
El respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers.
La separació dels interessos privats dels empresarials tot evitant conflictes en les decisions de negoci.
El comportament honest en els negocis, amb l’oposició a qualsevol pràctica de frau, corrupció, suborn o
tràfic d’influències.
La lliure competència com a principi de l’empresa i l’acatament de les lleis que promouen el seu respecte i
en contra de la competència deslleial.
La comunicació i contractació transparent amb les administracions públiques, amb l’acatament de tota la
legislació aplicable.
La no participació en projectes armamentístics, d’especulació amb productes de primera necessitat (aigua
potable, electricitat, primer habitatge, medicaments, etc).
La no utilització de tècniques d'obsolescència programada.
Fomentar i participar en accions per el restabliment de les llibertats de la ciutadania catalana, alliberament
dels presos polítics i exercici del dret d’autodeterminació.

