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Lideratge, confiança i compromís social 

Estàndards ètics, socials i mediambientals  
 
 
 
Introducció  
 
 
“la Caixa” i les empreses que formen el Grup “la Caixa” atorguen una importància essencial a la 
integració dels factors ètics, socials i mediambientals a la seva xarxa de proveïdors i col·laboradors, i 
consideren que forma part de la seva responsabilitat corporativa comptar amb uns proveïdors i 
col·laboradors que comparteixin el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i responsable 
de l’entorn. 
 
El seu objectiu és col·laborar amb aquelles empreses i empresaris/empresàries que treballin d’acord 
amb les millors pràctiques en matèria ètica, social i mediambiental, així com de bon govern corporatiu, 
que respectin els drets humans i laborals fonamentals en l’exercici de la seva activitat i que treballin 
per fer-los extensius a la seva cadena de valor. 
 
 
 
Àmbit d’aplicació  
 
 
“la Caixa”, entre altres, es guia per: 
 

• Els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides; 
• La Declaració Universal dels Drets Humans; 
• Els 8 Convenis Fonamentals de l’Organització Internacional del Treball, relatius a la llibertat 

d’associació, llibertat sindical i reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva, 
l’abolició del treball forçat, l’eliminació del treball infantil, i la igualtat i eliminació de la 
discriminació en matèria de lloc de treball. 

 
Tots els proveïdors i col·laboradors del Grup “la Caixa” han de complir amb totes les lleis, regulacions 
i estàndards, incloent-hi els abans esmentats, que els siguin d’aplicació en els territoris en què operin 
i desenvolupin les seves activitats empresarials. 
 
A més, hauran de respectar els principis d’actuació que es recullen en aquest document que, sense 
ser un contracte, incorpora principis d’actuació relatius a l’ètica empresarial, als drets humans i 
laborals i al medi ambient. 
 
 
 
Ètica empresarial 
 
“la Caixa” aspira als màxims estàndards de conducta ètica i espera dels seus proveïdors i 
col·laboradors la mateixa aspiració. En aquest sentit, els susdits proveïdors i col·laboradors han 
d’eradicar qualsevol pràctica il·lícita, suborn, extorsió o qualsevol altra forma de corrupció per obtenir 
o retenir un negoci i establir els mecanismes necessaris per lluitar contra el blanqueig de capitals. 
 
Qualsevol persona física o jurídica que ofereixi o intenti oferir un suborn directament o indirectament a 
“la Caixa” serà exclosa com a potencial proveïdor. 
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Lideratge, confiança i compromís social 

Drets humans i laborals 
 
 
Els proveïdors i col·laboradors han de complir amb totes les lleis i normes locals i nacionals que els 
siguin d’aplicació i que es refereixin a pràctiques laborals, a les relatives als beneficis, la salut i la 
seguretat dels seus treballadors i a pràctiques antidiscriminació dels països en què operin, produeixin 
o realitzin la seva activitat empresarial, i evitar qualsevol actuació que no s’ajusti als estàndards 
laborals d’aplicació. A més, hauran de 
 

• Reconèixer la llibertat d’associació, la llibertat sindical i el dret a la negociació col·lectiva, 
d’acord amb la legislació vigent del país en què desenvolupin la seva activitat. 

• Evitar la discriminació a la feina i en el lloc de treball per motius racials/ètnics, de gènere, 
origen nacional, edat, discapacitat, orientació sexual o religió. 

• Evitar la seva complicitat en qualsevol forma d’abús dels drets humans i defensar l’eliminació 
del treball forçós i obligatori i l’abolició efectiva del treball infantil. No contractaran menors per 
sota de l’edat mínima legal per treballar, d’acord amb la legislació local o nacional que els 
sigui aplicable i, en cap cas, d’una edat inferior als 14 anys (segons la C138, Convenció 
d’Edat Mínima de l’OIT). 

• Proporcionar als seus treballadors un entorn segur i saludable per prevenir accidents laborals 
i respectar la seva dignitat. 

• Les hores de treball setmanal no hauran d’excedir del màxim legal marcat per la llei local 
d’aplicació i hauran de complir amb totes les lleis d’aplicació relacionades amb la remuneració 
del treball, incloent-hi les relatives al salari mínim i a les hores extraordinàries. 

 
 
 
Medi ambient 
 
 
Els proveïdors i col·laboradors han de complir amb les lleis i regulacions vigents que, en relació amb 
el medi ambient, els siguin d’aplicació. A més, hauran de: 
 

• Dur a terme la seva activitat tenint en compte les oportunitats i els riscos que es derivin des 
d’una perspectiva mediambiental. 

• Treballar per minimitzar el seu impacte directe en el medi ambient. 
• Utilitzar tecnologies respectuoses amb el medi ambient. 

 
 
 
 
“la Caixa” es reserva el dret a efectuar, per si mateixa o mitjançant tercers, les comprovacions que 
calguin per garantir el compliment d’aquest document. 
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