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Principis de Compres de CaixaBank

Introducció

A CaixaBank treballem constantment per construir i millorar la nostra relació
amb els proveïdors. La nostra funció corporativa de Compres assumeix, en el
marc del seu objectiu de creació de valor per al Grup, la missió d’alinear els
objectius de compres amb l’estratègia del negoci i proporcionar de forma responsable i sostenible els béns i serveis que necessiti en el termini, la quantitat i
la qualitat requerits, al menor cost total i amb el mínim risc per al nostre negoci
sota uns criteris d’actuació homogenis per a tot el Grup.
CaixaBank ha establert els Principis de Compres com un marc de col·laboració
equilibrat entre CaixaBank i els seus proveïdors que promogui unes relacions
comercials estables, en coherència amb els nostres valors.
Els Principis de Compres són aplicables als proveïdors de CaixaBank i de les
empreses del Grup amb què comparteix model de gestió de compres.
Sens perjudici de l’anterior, per facilitar el seguiment dels Principis de Compres
es mencionarà exclusivament CaixaBank.
Els principis recollits al Codi s’ajustaran i seran coherents amb el principi de proporcionalitat, per la qual cosa, en la seva aplicació, s’haurà de tenir en compte la
mida, l’organització interna, la naturalesa, l’escala i la complexitat de les activitats
desenvolupades pels proveïdors que prestin els seus serveis.

Principis de Compres de CaixaBank

Els nostres principis

Promovem el compliment dels següents principis en la relació comercial amb
els proveïdors:

Eficiència
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•

Establir els procediments de compres optimitzant els impactes derivats
de les decisions de compra.

•

Alinear les compres amb l’estratègia i els valors de CaixaBank posant l’accent en la qualitat, el servei, els costos, la seguretat del subministrament,
la sostenibilitat i la innovació.
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Sostenibilitat
•

Difondre els factors ètics, socials i mediambientals en la xarxa de proveïdors i col·laboradors de CaixaBank; en conseqüència, es fomentarà
el compromís dels proveïdors amb el desenvolupament sostenible i responsable de l’entorn.

•

Promoure la contractació de proveïdors que apliquin les millors pràctiques en matèria ètica, social i mediambiental, així com de bon govern
corporatiu; proveïdors que respectin els drets humans i laborals fonamentals en l’exercici de la seva activitat i treballin per fer-los extensius a
tota la cadena de valor.

Integritat i transparència
•

Garantir la igualtat d’oportunitats, aplicant criteris de selecció objectius,
transparents, imparcials, no discriminatoris i internament auditables i
complint la normativa interna disponible en matèria de prevenció i gestió
de conflictes d’interès.

•

Evitar, sempre que sigui convenient, l’exclusivitat de contractació en un
únic proveïdor per aconseguir mantenir l’exercici correcte de la competència.

•

Evidenciar un rebuig absolut de qualsevol forma, directa o indirecta, de
corrupció o d’actuació il·lícita que no estigui alineada amb la normativa
vigent, així com observar uns estàndards de comportament lleial en el
mercat, d’acord amb els principis que garanteixen una lliure competència.

Compliment
•

Acordar, per mitjà d’un contracte que cerqui l’equilibri just entre els drets
de CaixaBank i del proveïdor, les condicions de la compra per assegurar-ne el compliment per les dues parts dins del termini establert i en la
forma pertinent.

•

Fomentar les relacions amb proveïdors que comparteixin el compromís
de CaixaBank amb el compliment de la legislació vigent, de les condicions
contractuals i de les pautes establertes al Codi de Conducta de Proveïdors, així com dels Principis de Gestió Ambiental i Energètica, la Política
de Drets Humans, de Responsabilitat Social Corporativa, de Prevenció
de Riscos Laborals, d’Anticorrupció de CaixaBank i de Compliance Penal.

Proximitat i seguiment
•
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Fomentar la col·laboració amb els proveïdors per garantir el compliment
d’aquests principis.
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•

Implementar mecanismes d’avaluació contínua de l’execució dels proveïdors, d’acord amb criteris establerts per CaixaBank en funció de les
característiques del producte o servei adquirit.

•

Fomentar el diàleg amb els proveïdors, per mitjà d’un canal de comunicació institucional, per atendre les seves preocupacions, suggeriments i
opinions i millorar la relació comercial.

Principis de Compres de CaixaBank

El nostre procés de compres
El nostre model de compra comprèn el registre i l’homologació de proveïdors,
la negociació, l’adjudicació, la comunicació de la resolució del procés de compres als proveïdors participants, la formalització del contracte amb el proveïdor
adjudicatari, la prestació del servei i el seguiment.

Seguiment

Registre

Homologació

Prestació del
servei
Licitació

Contracte
Adjudicació

Registre i homologació
CaixaBank disposa d’un procediment d’homologació de proveïdors. Aquest
procés es porta a terme a través de l’alta i el registre del proveïdor al Portal de
Proveïdors de CaixaBank amb l’objectiu de garantir la transparència i traçabilitat del procés.
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És voluntat de CaixaBank que els proveïdors amb què mantingui una relació
contractual respectin el Codi de Conducta de Proveïdors. En aquest Codi es
defineixen les pautes de conducta que seguiran les companyies que treballin
com a proveïdors pel que fa al compliment de la legislació vigent, el comportament ètic i les mesures contra el suborn i la corrupció, la seguretat i el medi
ambient i la confidencialitat.
Aquest Codi de Conducta està a disposició dels proveïdors al Portal de
Proveïdors i al web corporatiu de CaixaBank.

Licitació, adjudicació i formalització del contracte
CaixaBank comunicarà als possibles proveïdors candidats les especificacions
tècniques i comercials requerides per a la prestació de serveis o la compra de
béns.
En el cas d’externalitzacions, CaixaBank comunicarà les mesures que cal tenir
en compte després de l’anàlisi de risc realitzada per l’entitat.
Una vegada finalitzat el procés de recepció, valoració, aprovació dels riscos
associats al servei (quan sigui aplicable) i adjudicació d’ofertes, es procedirà
a la signatura del contracte per les dues parts. Qualsevol relació comercial
amb els nostres proveïdors estarà emparada pel contracte corresponent, i es
garantirà que s’hi recullen degudament les condicions negociades.

Prestació del servei i seguiment
CaixaBank podrà auditar i dur a terme avaluacions de l’execució del proveïdor
per tal d’assegurar que els processos, productes i serveis subministrats són
conformes als requisits exigits, i determinarà, si escau, els controls a aplicar.
L’incompliment del contingut del Codi de Conducta de Proveïdors pot ser
motiu de terminació anticipada de les relacions contractuals amb qualsevol
proveïdor. Aquest aspecte es recollirà al contracte corresponent amb el
proveïdor.
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