
1 

 

 

 

Codi Ètic 
Comentaris a les recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (AOC) 

 
 

Recomanació de l’OAC Comentari 

 
Consideracions Generals 
 
“Atesa la naturalesa d'FGC, s'hauria de valorar l'encaix d'aquest Codi en la 
política de compliment de l'empresa, que FGC té previst dur a terme, tenint 
en consideració que aquesta política ha de beure del Codi Ètic. És a dir, donat 
que als efectes de gestió de l'ètica, estem davant d'un ens que tindria la 
consideració d'empresa privada, seria recomanable que, juntament amb el 
Codi, FGC desenvolupés la política i el sistema de compliment. Entenem per 
política de compliment aquella que estableix els objectius de compliment d'alt 
nivell: cultura de la integritat, respecte a les normes i estàndards ètics. La 
política ha de tenir projecció en allò establert pel Codi i ha d'observar uns 
continguts mínims (que considerem que ara no precedeix entrar a analitzar). 
El sistema de compliment, per la seva banda, desenvolupa les mesures 
organitzatives per a fer efectiva la política de compliment.” 

 
En relació a la naturalesa jurídica d´FGC, és una entitat de dret públic, creada 
per Decret de 5 de setembre de 1979, i no està inscrita en el Registre 
mercantil. Té personalitat jurídica pròpia i independent, actua en règim 
d´empresa mercantil i gaudeix d´autonomia en la seva organització, patrimoni 
propi i capacitat plena per a l´exercici de les seves finalitats. Es relaciona amb 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. En tractar-se d´una entitat de dret públic, no té que 
estar inscrita en el Registre mercantil, atès que no està sotmesa a la Llei de 
Societats de Capital i sí a l´Estatut de l´Empresa Pública Catalana. 
Aquesta naturalesa jurídica, fa que no li siguin d´aplicació les disposicions 
del Codi Penal relatives a la responsabilitat penal de la persona jurídica, en 
quedar exceptuada per l´article 31 quinquies d´aquesta norma. Així ho avala 
també l´informe emès per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya, així com per l´Assessoria Jurídica de la Secretaria General del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
No obstant i per evitar confusions, i de resultes de la recomanació, hem 
incorporat al Codi Ètic com a nou punt 1: “Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya és una entitat de dret públic creada per Decret, amb personalitat 
jurídica pròpia i independent, actua en règim d´empresa mercantil i gaudeix 
d´autonomia en la seva organització, de patrimoni propi i capacitat plena per 
a l´exercici de les seves finalitats.” 
 
La seva relació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a 
través del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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Estructura / naturalesa del Codi: 
 
És una bona pràctica, així mateix, haver introduït al Codi la missió, la visió i 
les línies estratègiques d'FGC ja que és recomanable que es visibilitzi que la 
resta del Codi es basarà en aquests aspectes essencials. Qualsevol aspecte 
que es desenvolupi al llarg del Codi ha de trobar encaix en els valors de 
l'empresa. No en va, a l'apartat setè de la presentació del President, es 
verbalitza que el Codi “esdevé la norma fonamental de FGC”. 
En la mateixa línia, hem de destacar que el missatge del President esdevé 
un altre element important del Codi. 
 

 
D’acord i així ho mantenim 
 

 
Recomanació 1 
 
Àmbit d’aplicació:  
Considerem que l'expressió "totes les persones que formen part" i "les que 
en el futur es puguin vincular a FGC" és ampla i ambigua, ja que el Codi 
s'hauria d'adreçar al personal de FGC i les esmentades societats mercantils 
així com als proveïdors i contractistes en la mesura en què la missió, visió i 
valors els hi poden resultar d'aplicació.· 
 

 
 
 
Incorporem al Codi en l’article 3 .- Àmbit d’Aplicació: 
 
És també d’aplicació per als proveïdors de béns, serveis, licitadors i 
contractistes en la mesura en què la missió, la visió i l’estratègia empresarials 
els pugui resultar d’aplicació 

 
Recomanació 2 
 
Àmbit de difusió: 
Tan important com donar a conèixer el Codi, és fer-ne formació al respecte. 
El text no preveu expressament que FGC doni formació al respecte. La 
formació en relació amb la cultura ètica, i més específicament en el Codi, és 
essencial i el seu objectiu ha de ser generar una cultura del compliment. Seria 
bo deixar palès la intenció de l'empresa de fer formació al respecte. 
 

 
 
 
Incorporem al codi en l’article 4. Àmbit de difusió: 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya promourà les accions formatives, 
informatives i de sensibilització que siguin necessàries per fomentar el 
coneixement dels principis ètics i del Codi Ètic 
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Recomanació 3 
 
Principis rectors. Pacte Mundial: 
Creiem que FGC tindrà definides unes polítiques, estratègies i sistemes de 
gestió ambiental enfocats a preservar el medi ambient que s'haurien de 
plasmar al Codi. Seria raonable, així mateix, que s'identifiquessin els 
compromisos ambientals exigibles al personal i als subjectes que formen part 
de l'àmbit d'aplicació del Codi. 

 
 
Incorporem 
 
En el punt 7.1. Exercici del càrrec 
Promoure bones practiques en matèria ambiental, d’acord amb les polítiques 
i procediments dels sistemes de gestió ambiental implementats a FGC, així 
com a les diferents instruccions pel que fa a gestió de residus, emissions, 
consum de recursos, cicle de l’aigua, etc 
 

 
Recomanació 4 
 
Principis rectors. Pacte Mundial:  
A tal efecte, seria recomanable que els principis ètics i regles de conducta se 
centressin en la lluita contra la corrupció. Seria recomanable que es preveiés 
una definició de corrupció, de suborn i d'extorsió. A tals efectes, recomanem 
incorporar els conceptes previstos als articles 419 i 243 del Codi Penal. 
 

 
 
 
 
Valorem l’aportació 
 
No obstant en aquests moments preferim no incorporar les definicions dels 
articles del Codi Penal suggerides   
 

 
Recomanació 5 
 
Exercici del càrrec:  
Tenint en consideració que el Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es 
crea i regula el Registre de Grups d'interès de Catalunya al qual insta l'article 
45 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, “com a registre de grups d'interès de 
l'administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a 
què fa referència l'article 3.1.b i c de la llei 19/2014” creiem que seria 
convenient que el Codi fes esment a l'obligatorietat de determinats subjectes 
d'incloure's en aquest registre. 
 
Així mateix, l'expressió “ser receptius” sense cap altre element que ajudi a la 
seva valoració podria donar lloc a una interpretació tan diversa com poc 
homogènia. Recomanem, per tant, que es revisi aquesta formulació. 
 

 
 
 
 
Fem incorporacions. 
 
Afegit a “Les parts interessades d’FGC 
“En la mesura que, en cada cas sigui exigible, les parts interessades d’FGC 
hauran d’estar inscrites en el Registre de Grups d’Interès de Catalunya 
d’acord amb el que es disposa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern” 
 
7.1 Pel que fa a l’exercici del càrrec 
Ser receptius a les inquietuds de les diferents parts interessades 
empresarials, tenint present en tot moment que, quan sigui exigible, les parts 
interessades han  d’estar inscrites en el Registre de Grups d’Interès de 
Catalunya 
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Recomanació 6 
 
Actuació privada i conflicte d’interès: 
En primer lloc, considerem que seria convenient que el Codi disposés d'una 
definició de conflicte d'interès. Conscients que no és una tasca senzilla 
proposem incloure la següent: 
”Un conflicte d’interès és tota situació de risc en què l'interès particular d'una 
persona podria interferir en l'exercici adient del seu discerniment professional 
en nom d'una altra que legítimament confia en aquell judici"' 

 
Valorem l’aportació 
 
Tot i això, ara per ara, mantenim el text del punt 7.5.2 així com la definició de 
conflicte d’interès que adjuntem en l’annex 1 Definicions: 
 
Es considera que hi ha conflicte d’interès quan apareix una situació 
d’interferència entre un o diversos interessos empresarials i els interessos 
privats de cada persona, de manera que aquests puguin comprometre 
l’exercici totalment professional. 
 
El conflicte d’interès existeix també en els casos en que estiguin implicats 
interessos de persones vinculades 
 

 
Recomanació 7 
 
Persones vinculades:  
Ajustar la redacció al concepte establert a la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del 
llibre segon del Codi Civil de Catalunya que defineix la parella estable de la 
següent manera: 
“Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la 
matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents: 

 Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs. 

 Si durant la convivència, tenen un fill comú. 

 Si formalitzen la relació en escriptura pública. 
 
En segon lloc, diu el Codi; “els fills o altres parents que convisquin i estiguin 
al seu càrrec”. La formulació proposada constreny les persones vinculades a 
la simultaneïtat de dos fets: la convivència i la cura de la mateixa. Volem 
apuntar que aquesta definició no sembla abastar tots els casos en què pot 
arribar a donar-se un conflicte d'interès per la qual cosa suggerim la seva 
revisió. 
I finalment, respecte l'expressió “amb les que actuï en concert”, 
recomanaríem la seva revisió per tal que es concretés en quins termes s'ha 
d'entendre. 
 

 
 
 
Incorporem en l’Annex 1. Definicions el següent: 
 
En relació a la definició de “persones vinculades” i a efectes del Codi Ètic, 
hem ampliat els supòsits, assimilant-los a aquells que estan previstos en la 
Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, com a motius d´abstenció 
d´intervenir en els procediments administratius, i hem inclòs els següents: 
 Aquelles amb les que es té un vincle matrimonial o situació de fet 

assimilable 
 Aquelles amb les que es té un parentiu de consanguinitat fins al 4rt. grau 

o d´afinitat fins al segon 
 Aquelles amb les que es té una amistat íntima o manifesta 
 Aquelles amb les que es té una relació de servei (persona natural o 

jurídica), i que estiguin interessades directa o indirectament en 
l´assumpte 

 Les persones jurídiques en les que ocupin un càrrec directiu o estiguin 
encarregades de la seva gestió o s´hagin creat per al seu benefici o 
tinguin interessos econòmics equivalents als seus o als que controli 
efectivament en els termes establerts en la Ley del Mercado de Valores 
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Recomanació 8 
 
Pacte Mundial: 
Considerem que, per tal d'assolir el màxim de compromís dels proveïdors de 
béns, de serveis, licitadors i empreses contractistes, l'exigibilitat d'aquest 
compromís hauria de ser immediata, d'altra manera no queda clar el significat 
d'incloure aquí aquesta previsió de futur incondicionada i sense horitzó 
temporal. Val dir, a més que el Pacte Mundial de les Nacions Unides és una 
iniciativa internacional amplament estesa per la qual cosa FGC estaria 
legitimada per a exigir-ne la seva adhesió. 

 
Valorem l’aportació 
 
Tot i això, ara per ara, mantenim el text ja que al tractar-se, el Pacte Mundial 
de les Nacions Unides, d’una iniciativa voluntària i de difícil constatació del 
seu compliment, per la nostra subjecció a les normes de contractació pública 
no estem en condicions d’exigir-ho de forma immediata. 
No obstant, val a dir, que en la redacció més actual del Codi Ètic, ja recollim 
els següents aspectes: 
 
7.6. Pel que fa al tracte amb els proveïdors de béns, serveis, licitadors i 
empreses contractistes 
 

 Garantir que els proveïdors de béns, de serveis, licitadors i 
contractistes adoptin una conducta ètica, compatible amb el Codi Ètic 
d’FGC. 

  La relació d’FGC amb les empreses de béns, de serveis, licitadors i 
contractistes es mantindrà lliure qualsevol pràctica que pugui suposar 
un risc de corrupció.  

 Caldrà respectar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 
concurrència. 

 Assegurar que els proveïdors de béns, de serveis, licitadors i les 
empreses contractistes compleixin amb la seva adhesió als principis 
del projecte de reducció de conductes incíviques, la qual cosa 
comporta: 

 Que els responsables de l'empresa proveïdora de béns, de serveis, 
licitadora  o empresa contractista han de difondre adequadament 
entre el seu personal els principis del projecte i han de vetllar per que 
l'esmentat personal respecti les instruccions i procediments establerts 
en matèria de 'Civisme a FGC'. 

 Que el personal de l'empresa de béns, de serveis, licitadora o 
empresa contractista, a més de mantenir en tot moment una actitud 
de comportament cívic, ha d'alertar FGC, pels mitjans que s'hagin 
determinat, de les conductes incíviques que pugui observar mentre 
realitza les seves tasques en les instal·lacions d’FGC. 

 Assegurar que els proveïdors de béns, de serveis, licitadors i 
empreses contractistes estiguin al corrent de les obligacions fiscals, 
laborals i de seguretat social, etc. 
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Recomanació 9 
 
Clients:  
 
Quan al punt 6.6.2 relatiu “als Clients” el considerem de difícil encaix en la en 
el context que ara ens ocupa. En primer lloc, no esdevé clara quina conducta 
ètica és exigible, mitjançant el Codi, als usuaris d'un servei, ni tampoc com 
aquest Codi pot orientar la conducta dels mateixos ni com FGC pot arribar a 
divulgar, en el sentit de donar a conèixer i assegurar la seva comprensió, el 
Codi entre els usuaris. Així mateix, els apartats 6.6.2.2.1 fins al 6.6.2.2.4 són 
més propis d'unes normes de procediment o condicions d'ús d'un servei que 
no d'un Codi de conducta. 
Valorar la possibilitat de prescindir d'aquests apartats. 
 

 
 
 
 
D’acord amb la recomanació: 
 
De fet en la versió més actual del Codi Ètic, aquests apartats han estat 
suprimits com a tals i s’ha incorporat, com requeriments a les persones 
respecte als nostres clients, tenint en compte sues tipologies de client: 

 Clients usuaris dels nostres serveis de transport i de lleure 
 Clients persones jurídiques. 

 
 

 
Recomanació 10 
 
Col·laboració amb la Generalitat i el Parlament: 
Suggerim que aquí es porti a col·lació el concepte de transparència, ja tractat 
als principis rectors, atès que qualsevol relació d'FGC amb les 
administracions públiques hauria d'impregnar-se d'aquest principi i atendre 
les previsions legals vigents 

 
 
 
 
D’acord. S’incorpora al punt 7.7. Pel que fa a la relació amb la 
Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya i altres 
instruccions: 
 
La col·laboració amb el Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat 
i les altres institucions enumerades anteriorment estaran sempre presidides 
pel principi de transparència 
 

 
Recomanació 11 
 
Mitjans de comunicació: 
En relació amb això últim, considerem que es podria afegir un apartat (el 6.8 
actual quedaria desplaçat per aquest), relatiu a la relació d'FGC amb els 
mitjans de comunicació. Així, creiem que seria el lloc adequat per exigir 
d'FGC i els seus empleats informar de manera transparent i lleial. És a dir, 
sense promulgar informacions o manifestacions falses o enganyoses, amb el 
compromís de corregir qualsevol informació inexacta o esbiaixada, exigint 
que tota la publicitat que es faci el seu d'FGC sigui lleial, honesta i lícita i no 
atempti contra cap dels principis rectors del Codi. 

 
 
D’acord. S’incorpora un punt nou: 
 
7.8.- Pel que fa a la relació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb els mitjans de comunicació. 
 
 Totes les persones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que, 

per raó del seu càrrec, puguin tenir relació amb els mitjans de 
comunicació, quan facilitin informació ho faran sempre de manera 
transparent i veraç, d’acord amb els principis rectors del Codi Ètic. 
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Recomanació 12 
 
Comitè d’Ètica: 
Recomanació 12 
Juntament amb el mandat de crear un Comitè d'Ètica, seria bo preveure quin 
encaix organitzatiu tindrà aquest Comitè i quin serà el mecanisme de presa 
de decisions del mateix. Aquesta presa de decisions haurà de tendir, en tot 
cas, a la imparcialitat i objectivitat. 
Atesa la naturalesa d'FGC, com a règim supletori hauria de preveure les 
previsions de la normativa sobre procediment i règim jurídic del sector públic. 

 
 
 
 
D’acord. 
 
Ja estem treballant en un procediment corporatiu “Composició, organització 
i funcionament del Comitè d’Ètica d’FGC 
 
També en el punt 8.1 incorporem: 
 El Comitè d’ètica adaptarà el seu funcionament i organització interna a 

un procediment que aprovarà el Comitè de Direcció d’FGC 
 

 
Recomanació 13 
 
Comitè d’Ètica: 
Considerem que el Comitè d'Ètica hauria de tenir la funció d'encarregar-se 
de l'acceptació i compliment del Codi, es a dir, adoptar les mesures 
necessàries per a fer efectiu el Codi, vetllar perquè les futures incorporacions 
i les “parts interessades” el coneguin i l'assumeixin expressament. 
Entre les funcions del Comitè d'Ètica hem trobat a faltar també la funció de 
vetllar perquè tot el personal obtingui formació en relació amb el present Codi. 
Tan important és l’existència del Codi com que el personal l'entengui i 
l'interioritzi. S'hauria d'assegurar que tothom el coneix i sap interpretar-lo. 
 

 
 
 
 
D’acord. S’incorpora un punt nou: 
 
Incorporem al punt 8.1 El Comitè d’Ètica el següent: 
 Divulgar el Codi d’Ètic entre les parts interessades d’FGC i vetllar pel seu 

compliment. 
 Impulsar accions de formació, informació i sensibilització entre les 

persones d’FGC per assegurar el seu coneixement i com interpretar-lo. 
 
 

 
Recomanació 14 
 
Actualització del Codi: 
La sisena de les funcions previstes diu: “Elevar al Consell d'Administració 
d'FGC propostes d'actualització del Codi Ètic”, mancaria determinar la 
periodicitat de les actualitzacions del Codi, per la qual cosa aconsellem la 
seva inclusió. 
 

 
 
 
 
D’acord. S’incorpora un punt nou: 
 
Incorporem al punt 8.1 El Comitè d’Ètica el següent: 
 Fer una revisió anual dels continguts del Codi Ètic i, si s’escau i elevar al 

Consell d’Administració d’FGC propostes d’actualització del Codi Ètic. 
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Recomanació 15 
 
Bústia electrònica: 
Finalment, el Codi preveu establir una bústia electrònica amb la garantia de 
confidencialitat. Suggerim, tant bon punt es disposi d'aquesta bústia, es 
mencioni expressament en aquest apartat, això facilita que qualsevol 
persona que ho necessiti trobi fàcilment on adreçar-se. 
 

 
 
D’acord.  El 8.4 Consultes i Comunicacions queda redactat de al 
següent forma: 
 
Les persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de parts 
interessades d’FGC podran formular consultes i comunicacions 
d’incompliment al Comitè d’Ètica. 
 
Totes les consultes i les comunicacions d’incompliment que es facin al 
Comitè d’Ètica seran tractades amb total confidencialitat, amb el compromís 
de que la seva identitat no serà, en cap cas, revelada i que les seves dades 
seran mantingudes en la més absoluta reserva. 
 
Tant les consultes com les comunicacions seran resoltes i contestades. Per 
raons òbvies, només es podran contestar les que permetin identificar la 
persona que la formula. 
 
Les comunicacions d’incompliment hauran de ser raonades i, si és possible, 
aportar tota la documentació que disposin i que sigui justificativa dels fets. 
 
Excepcionalment, les comunicacions d’incompliment que es tramitin de forma 
anònima, o sense que es pugui identificar qui és la persona comunicant, 
podrien ser investigades, tot i la il·licitud inicial de la seva autoria anònima, si 
s’hi observen indicis plausibles i dades suficientment específiques que 
permetin una investigació. L’objectiu és clar, que FGC s’asseguri que 
l’actuació professional de tots els seus membres és correcta i es fa d’acord 
amb aquest Codi Ètic. 
 
En cas de comunicacions d’incompliment fetes amb consciencia de manca 
de veracitat o amb la sola finalitat de denigrar a una persona, se li podrà exigir 
les responsabilitats que corresponguin 
Es garanteix la no represàlia davant qualsevol comunicació sempre i quan es 
realitzi de bona fe. Qualsevol persona que consideri que després d’haver 
realitzat una consulta o comunicació d’incompliment de bona fe és objecte 
de represàlies pot de posar-ho en coneixement del Comitè d’Ètica o be, 
emprendre les accions que consideri oportunes. 
 
../.. 
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El punt 8.5.- Espai Ètic ja conté el següent: 
 
S’habilitarà un Espai Ètic accessible des del Portal FGC Transparència i en 
el Portal del Personal en el qual es podrà consultar el Codi Ètic i altra 
normativa aplicable. L’Espai Ètic disposarà d’una bústia electrònica per 
facilitar la realització de consultes o comunicats d’incompliment que garantirà 
la confidencialitat i l’anonimat si així es prefereix, i poder fer el seguiment del 
tràmit que correspongui en cada cas 
 

 
Recomanació 16 
 
Comitè d’Ètica: 
Al respecte de la composició hauríem de proposar que FGC valorés 
l'oportunitat que el Comitè d'Ètica, comptés, no només amb 3 persones, sinó 
més aviat amb un representat de cada una de les branques (7) en què es 
divideix la Direcció d'FGC. Així mateix, aconsellem que s'integri en aquest 
Comitè un expert en ètica, ja que les seves aportacions podrien enriquir els 
debats que es produeixin. 
 

 
 
 
D’acord modifiquem la composició del Comitè  incorporem el nombre 
suggerit per ampliar representativitat. El Comitè d’Ètica de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya estarà format per set persones que seran 
nomenades pel Consell d’Administració a proposta del President d’FGC. 
D’aquestes, cinc seran membres titulars amb veu i vot en tots els assumptes 
que es tractin, i les altres dues persones, en qualitat de substitutes, tindran 
veu però sense vot. 
 
D’altra banda la possibilitat de fer consultes a persones expertes en ètica o 
altres branques està recollida en el document “Composició, organització i 
funcionament del Comitè d’Ètica d’FGC 

 
Recomanació 17 
 
Protecció del denunciant: 
En tot cas, creiem convenient, preveure un sistema de protecció del 
denunciant per tal d'evitar que aquest pugui patir qualsevol tipus de 
represàlia. 

 
 
 
D’acord.  El 8.4 Consultes i Comunicacions afegim: 
 
Es garanteix la no represàlia davant qualsevol comunicació sempre i quan es 
realitzi de bona fe. Qualsevol persona que consideri que després d’haver 
realitzat una consulta o comunicació d’incompliment de bona fe és objecte 
de represàlies pot de posar-ho en coneixement del Comitè d’Ètica o be, 
emprendre les accions que consideri oportunes. 
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Recomanació 18 
 
Incompliment del Codi 
Considerem que aquest apartat es podria desenvolupar amb més amplitud. 
A més, la redacció addueix uns termes “directrius empresarials” i “actuació 
laboral” que s'allunyen de l'esperit del Codi. 
Recomanem, per tant, modificar aquest apartat 
 

 
 
D’acord.  El 8.6. Incompliment del Codi ètic queda així_ 
 
El Codi Ètic inclou unes directrius empresarials sobre la forma de dur a terme 
la feina. En conseqüència, en cas de detectar-se que l’actuació laboral 
d’alguna persona d’FGC incompleix aquestes obligacions, s’instarà la presa 
de mesures que siguin pertinents i independentment que el cas en concret 
donés lloc a altres accions judicials. 
 

 
Recomanació sense numerar 
 
Vigència del Codi: 
Seria bo, i per tant suggerim, fer-ne una referència al respecte en coherència 
amb la revisió del Codi que es proposi tenint en consideració la recomanació 
número 14. 
 

 
 
 
D’acord.  Afegim un punt nou, 8.7. Vigència del Codi Ètic 
 
El Codi Ètic entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació pel Consell 
d’Administració i estendrà la seva vigència mentre no sigui substituït per un 
nou Codi Ètic aprovat pel mateix Consell d’Administració. 
 

 
 
Març de 2017 
 


