
CODI
ÈTIC





Benvolguts col·laboradores i col·laboradors,

Des de la convicció de la nostra responsabilitat i ètica empresarial, 
em complau presentar-los el Codi Ètic de Ferrer.

La integritat, un dels nostres valors, constitueix el pilar sobre el qual 
se sosté la nostra missió d’impulsar el benestar de la societat. Per 
aquest motiu, el respecte als principis ètics i als valors que s’hi asso-
cien ha de ser una prioritat per a tots els col·laboradors de Ferrer.

Aquest Codi estableix uns principis d’actuació que volen anar més 
enllà del simple compliment normatiu. Els comportaments que 
cadascú de nosaltres desenvolupem en la nostra activitat diària,  ja 
sigui en les relacions amb tercers o amb altres persones de Ferrer, 
constitueixen un aspecte fonamental del nostre compromís amb les 
persones i la societat.

Els agraeixo d’antuvi el seu suport i responsabilitat en el compliment 
d’aquest Codi Ètic per seguir construint el futur de Ferrer.

Una salutació cordial,

Sr. Sergi Ferrer-Salat Serra di Migni
President
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INTRODUCCIÓ

El Codi Ètic té com a finalitat establir les pautes de comportament 
de totes les persones que treballen a Ferrer, en el desenvolupament 
diari de la seva feina.

El Codi Ètic constitueix l’instrument normatiu de més nivell dins 
l’estructura normativa, i els seus principis es desenvolupen a les 
polítiques, normes i procediments.

Ferrer assumeix el compromís de desenvolupar totes les seves acti-
vitats d’acord amb la legislació vigent, motiu pel qual les persones 
que treballen a Ferrer realitzaran les seves activitats professionals 
complint amb aquesta legalitat.

A tots els nivells es vetllarà per l’aplicació real i efectiva d’aquests 
principis, així com per assolir un alt nivell de compromís en el com-
pliment d’aquest Codi Ètic.

Aquest Codi Ètic haurà de ser acceptat per qualsevol persona que 
formi part de l’estructura organitzativa de Ferrer, com a requisit previ 
a la seva incorporació. Inclou un protocol d’actuació en cas d’incom-
pliment, que serà aplicable en el cas que es produeixi una infracció 
dels principis ètics que conté.



5

2

ÀMBIT      
D’APLICACIÓ

Aquest Codi Ètic és aplicable a:

 � Totes les empreses Ferrer, així com a les societats participades sobre les 
quals es tingui un control efectiu.

 � Tota l’organització, incloent-hi els òrgans d’administració i control, l’alta 
direcció i la totalitat del personal.

 � Les activitats que Ferrer desenvolupi en qualsevol àmbit geogràfic.
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CORRUPCIÓ

 
CORRUPCIÓ  

PÚBLICA

Ferrer basa les seves relacions amb el sector 
públic en els principis de transparència i 
igualtat d’oportunitats, i descarta qualsevol 
actuació orientada a aconseguir un avan-
tatge envers la competència en el mercat o 
en els contractes públics fonamentats en un 
acte il·lícit.

En conseqüència, no es podrà afavorir ni 
oferir - a autoritats, càrrecs o funcionaris 
públics - diners, regals o qualsevol altre 
benefici econòmic o patrimonial, dirigits a 
obtenir qualsevol tipus d’avantatge a favor 
de Ferrer. De la mateixa manera, no es 
podrà acceptar cap oferiment de càrrecs o 
funcionaris públics de realitzar actes a favor 
de Ferrer.

 
CORRUPCIÓ  

PRIVADA

Ferrer basa la seva actuació al mercat i les 
relacions amb els seus clients, proveïdors i 
competidors en els principis de lliure com-
petència i igualtat d’oportunitats, i descarta 
qualsevol actuació orientada a aconseguir un 
avantatge en el mercat o en els contractes 
amb els seus clients i proveïdors, que es 
fonamenti en un acte il·lícit.

En conseqüència, no es podrà oferir ni 
afavorir les persones que ocupin posicions 
amb capacitat de decisió en altres empreses, 
amb diners, regals o qualsevol altre benefici 
econòmic o patrimonial, dirigit a obtenir 
qualsevol tipus d’avantatge a favor de Ferrer. 
Tampoc no es podrà atendre la sol·licitud 
ni acceptar l’oferiment de cap persona per 
realitzar actes a favor de l’empresa, a canvi 
d’un avantatge econòmic o patrimonial.
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CONFLICTE 

D’INTERESSOS

Es considerarà conflicte d’interessos aquella 
situació en què una acció o decisió empresa-
rial pugui estar influïda per un interès parti-
cular de la persona o persones de Ferrer que 
hi participin, o de tercers amb qui tinguin un 
vincle personal.

Totes les persones de Ferrer atendran només 
els interessos de Ferrer i, en conseqüència, 
s’abstindran de realitzar qualsevol activitat 
privada o de mer interès personal que 
pogués suposar l’aparició de conflictes 
d’interès.

Aquestes prohibicions seran aplicables 
també en el cas que la persona beneficiària 
dels actes o de les activitats prohibides sigui 
una persona vinculada a la persona de Ferrer 
que les realitza.

  
TRÀFIC 

D’INFLUÈNCIES

Es considerarà tràfic d’influències qualsevol 
actuació o estratègia, que tingui com a 
objectiu orientar o influir en l’actuació d’un 
càrrec funcionari públic o autoritat, i que es 
porti a terme prevalent-se de la relació per-
sonal que es mantingui, amb aquesta perso-
na o amb qualsevol altre funcionari públic o 
autoritat, per aconseguir una resolució que 
pugui generar de manera directa o indirecta 
un benefici econòmic, o evitar una pèrdua 
de qualsevol tipus a la pròpia empresa o a 
un tercer.

No es podrà realitzar cap tipus d’activitat 
que pugui ser constitutiva de tràfic d’influèn-
cies, detallades anteriorment.

 
RELACIÓ AMB 

PARTITS POLÍTICS

L’empresa podrà tenir relació amb partits 
polítics en el marc del que està establert a 
l’ordenament jurídic dels països en què actuï 
i complint en tot moment les lleis nacionals 
en matèria de finançament de partits polítics.
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DONACIONS, 

FINANÇAMENTS, 
PATROCINIS 

I MECENATGES

Ferrer contribueix al desenvolupament de les comunitats amb què es relaciona, mitjançant 
donacions, finançaments, patrocinis i mecenatges de projectes de contingut social, cultural o 
científic.

D’acord amb aquest compromís, qualsevol donació, finançament, patrocini o mecenatge 
realitzat haurà de:

 � Comptar amb les autoritzacions internes i, en el seu cas, externes que calguin.

 � Adreçar-se a entitats que comptin amb estructura organitzativa apropiada per garantir la bona adminis-
tració dels recursos.

 � Quedar fidelment reflectida en els registres comptables.

 � No ser utilitzada com a mitjà per encobrir un pagament indegut o un suborn.

 � Addicionalment, les donacions que es facin a favor d’aquestes entitats es realitzaran de forma transpa-
rent i fent un seguiment per garantir que s’utilitzin per a les finalitats establertes.

No està permès atorgar donacions a professionals sanitaris a títol individual, llevat de la 
col·laboració o patrocini perquè assisteixin a actes i reunions segons el que estigui previst 
pels codis de conducta del país on aquest professional exerceixi.
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OBSEQUIS, 

REGALS I 
INCENTIUS 

COMERCIALS

Com a norma general, no es podran donar 
ni acceptar regals o obsequis durant l’exerci-
ci de les nostres activitats professionals. Ex-
cepcionalment, estan permesos sempre que 
no estiguin prohibits per la legislació vigent 
i que corresponguin a signes de cortesia o a 
atencions comercials usuals.

En qualsevol cal, els regals i obsequis no 
aniran mai condicionats a obtenir un resultat 
concret ni seran mai conseqüència d’un 
acte o decisió adoptada per la persona 
destinatària.

En el cas que el destinatari sigui un profes-
sional sanitari, ens haurem d’atenir addicio-
nalment als codis de conducta aplicables al 
país on exerceixi el professional en qüestió.

 
MOSTRES 

COMERCIALS I 
LLIURAMENTS 

PROMOCIONALS

Els lliuraments de mostres relacionades amb 
la salut humana i la salut animal (medica-
ments, alimentació infantil, productes sanita-
ris, cosmètics, etc.) seguiran el que disposa 
la normativa vigent en cada cas.

Per a la resta de productes, el lliurament de 
mostres comercials no tindrà la conside-
ració de regals. Podran lliurar-se mostres 
de productes a clients, clients potencials i 
distribuïdors, amb la finalitat que en valorin 
la qualitat i utilitat.
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PAGAMENTS DE 

FACILITACIÓ O DE 
TRÀMIT

En el cas d’accions d’introducció, comercia-
lització o implantació a països estrangers, no 
es podran fer pagaments o regals adreçats 
a funcionaris públics d’aquests països, amb 
la finalitat de facilitar un tràmit administratiu, 
aconseguir una llicència d’importació o per-
mís, un favor o un servei de qualsevol índole.

 
RELACIÓ AMB 

TERCERS*

Els processos de contractació de tercers es 
desenvoluparan amb imparcialitat i objectivi-
tat, aplicant criteris de cost i qualitat.

Ferrer promourà el coneixement i compli-
ment d’aquest Codi Ètic i, en el seu cas, de 
la normativa que el desenvolupa, i l’adopció 
de pautes de conducta que s’hi adiguin.

Ferrer establirà un control sobre aquests 
tercers, que serà proporcional al nivell de 
risc que presentin en relació al delicte de 
corrupció.

* Proveïdors, distribuïdors, empreses col·laborado-
res i empreses participades sobre les quals Ferrer 
no tingui un control efectiu.

DESPESES DE 
VIATGE I DE 

REPRESENTACIÓ

No podran utilitzar-se les despeses de viatge 
i de representació del personal per encobrir 
gratificacions a clients, proveïdors, col·labo-
radors o professionals sanitaris.
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SEGURETAT 
COL·LECTIVA 

I SALUT PÚBLICA

Ferrer vetllarà per la protecció dels seus 
pacients i consumidors, i contra la falsificació 
i manipulació dels seus productes, ja que pot 
ser perillós per als seus consumidors, la seva 
reputació i la salut pública en general.

Tot el personal vetllarà pel compliment de 
tots aquests aspectes en l’exercici de les 
seves activitats professionals.

Ferrer disposa de controls sobre qualsevol 
activitat o producte que pugui crear, de ma-
nera directa o indirecta, un risc per a la segu-
retat col·lectiva i la salut pública, a causa de 
la toxicitat dels components o de qualsevol 
altra amenaça per a les persones.

Així mateix, té establert un sistema de 
farmacovigilància per garantir una utilització 
correcta, eficaç i segura dels seus productes, 
a fi de millorar la salut i el benestar dels 
pacients, així com de facilitar l’activitat dels 
professionals sanitaris, amb el que contri-
bueix a l’optimització de la seguretat i salut 
pública.
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RESPECTE A 
LES PERSONES

 
DRETS 

D’IGUALTAT

Les relacions de treball a Ferrer estan 
basades en els principis de respecte mutu i 
igualtat de tracte i oportunitats.

En conseqüència, no s’admetrà cap tipus de 
discriminació contra cap persona amb motiu 
de la seva ideologia, religió o creences, 
origen, gènere, orientació sexual, situació 
familiar, malaltia o minusvalia.

 
DRET A LA 
INTIMITAT

Ferrer respectarà i protegirà la intimitat de 
les persones que li facilitin les seves dades 
personals o informació de caràcter reservat. 

Ferrer controlarà els canals per mitjà dels 
quals s’obtenen dades de caràcter personal 
i s’assegurarà que es compleixi amb la nor-
mativa aplicable. Aquestes dades es conser-
varan segons les mesures de seguretat que 
corresponguin a la seva naturalesa.

Les revisions i inspeccions derivades dels 
incompliments reportats d’aquest Codi Ètic 
es faran seguint un protocol que garanteixi 
el respecte a la intimitat i a la dignitat de les 
persones afectades.

Ferrer respecta els drets humans internacio-
nalment reconeguts a la Carta Internacional 
de Drets Humans i els principis relatius als 
drets establerts a la Declaració de l’Organit-
zació Internacional del Treball.
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DRETS 

LABORALS

En cap cas s’imposaran condicions laborals 
o de Seguretat Social que perjudiquin, 
suprimeixin o restringeixin els drets que el 
personal tingui reconeguts per disposicions 
legals, convenis col·lectius o contractes 
individuals.

CONCILIACIÓ DE LA 
VIDA FAMILIAR 

AMB L’ACTIVITAT 
LABORAL

Ferrer procurarà facilitar la conciliació del 
treball a l’empresa amb la vida personal i fa-
miliar de totes les persones que la integren.

 
SEGURETAT 
AL TREBALL

La salut, la seguretat i el benestar de les 
persones són de cabdal importància per a 
Ferrer. Es per això que, dins de l’organitza-
ció, s’impulsarà la creació de les condicions 
de treball més adequades per contribuir que 
Ferrer sigui considerada una Organització 
Saludable, tal i com estableix l’Organització 
Mundial de la Salut.

Totes les feines a desenvolupar pel personal 
de Ferrer en instal·lacions pròpies o de ter-
cers hauran de complir amb les condicions 
de seguretat exigides per la normativa 
de prevenció de riscos laborals. Addicio-
nalment, Ferrer vetllarà pel compliment 
d’aquesta normativa per part de qui visiti les 
seves instal·lacions.
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MERCAT I 
CONSUMIDORS

Ferrer basa la seva actuació al 
mercat en els principis de lliure 
competència i igualtat d’opor-
tunitats, i descarta qualsevol 
actuació orientada a aconseguir 
un benefici, aprofitament o 
avantatge deslleial o il·legítim 
envers els clients, proveïdors, 
competidors i altres actors del 
mercat.

En conseqüència, estaran prohibits els següents actes o 
conductes:

 � Accés no autoritzat a informació confidencial d’altres 
empreses.

 �  Espionatge industrial.

 �  Revelació de secrets empresarials.

 �  Ús d’informació privilegiada pròpia o externa per a qualsevol 
tipus de transacció o negoci.

 �  Publicitat falsa.

 �  Estafes, fraus i enganys de qualsevol tipus.

 �  Difusió de rumors falsos sobre productes, serveis, condicions 
del mercat, etc.

 �  Maniobres per alterar la cotització o el valor d’una empresa.

 �  Manipulació de concursos públics.

 �  Falsificació de mitjans de pagament.

 �  Maniobres per portar l’empresa a una situació d’insolvència 
per defraudar els creditors.
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Com a norma general, no es realitzaran pa-
gaments en efectiu per part de Ferrer. En cas 
que sigui necessari l’ús d’efectiu, es portarà 
un registre detallat dels pagaments que s’hi 
hagin realitzat.

Ferrer serà transparent en relació amb les 
subvencions que rebi. No es podrà utilitzar 
informació falsejada o enganyosa amb el 
propòsit d’obtenir subvencions, desgrava-
cions o altres tipus d’ajuts o avantatges.

Ferrer complirà les seves obligacions en 
matèria fiscal i de Seguretat Social.

La comptabilitat de Ferrer haurà de reflectir 
fidelment la seva situació economicofinan-
cera. Ferrer establirà els procediments i 
controls adequats per evitar que qualsevol 
client o proveïdor intenti utilitzar l’estructura 
de Ferrer per a una operació de blanqueig 
de capitals.

FINANCES, 
FISCALITAT I 

SEGURETAT SOCIAL 
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MEDI 
AMBIENT

Ferrer està fermament compromès amb la 
protecció, conservació i millora del medi 
ambient i del capital natural. Per això des-
envolupa les seves activitats mitjançant la 
gestió sostenible dels recursos naturals i la 
minimització de la petjada ambiental a les 
diferents etapes del cicle de vida, impulsant 
l’ecoinnovació i liderant un procés de canvi 
cap a un model d’economia circular.
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PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL 
I INDUSTRIAL

Entraran a la categoria d’actius protegits per 
la propietat intel·lectual, les marques, pa-
tents, dissenys industrials, noms de domini, 
llibres, vídeos, obres musicals, tipografies, 
campanyes publicitàries, eslògans, fullets, 
catàlegs, escrits, discursos, presentacions, 
informes, estudis, dibuixos, gràfics, pintures, 
còmics, projectes, plànols, mapes, maque-
tes, dissenys arquitectònics o d’enginyeria, 
programes d’ordinador i qualsevol altra obra 
protegida, tot i que el símbol copyright o la 
reserva de drets no aparegui.

Tots els programes instal·lats als ordinadors i 
dispositius mòbils de Ferrer hauran de disposar 
de la llicències d’ús corresponents.

Ferrer, en el seu compromís amb el foment 
de la creativitat i la innovació per al desen-
volupament de productes que contribueixin 
al benestar de la societat, vetllarà per la 
protecció tant dels actius immaterials propis 
com dels de tercers.

En conseqüència, sense la deguda auto-
rització prèvia, no es permetrà la còpia o 
reproducció total o parcial d’actius immate-
rials de tercers, ni tampoc la transformació o 
modificació, total o parcial, la importació o la 
distribució d’aquests actius.
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SEGURETAT 
INFORMÀTICA

Ferrer vetllarà per la prevenció i 
el control dels delictes que pu-
guin cometre’s mitjançant l’ús de 
les tecnologies de la informació.

Ferrer disposa d’una norma 
que regula de forma detallada 
l’ús dels recursos de tecnologia 
de la informació i comunicació 
corporatius, per part de les 
persones usuàries, tant internes 
com externes.

Entre aquests delictes, que constitueixen actes prohibits 
a Ferrer, destaquen els següents:

 � Accés no autoritzat a sistemes informàtics de competidors, 
clients o qualsevol altra empresa o organització pública o 
privada.

 � Difusió de virus o programes que puguin produir danys a actius 
materials o immaterials.

 � Atacs de denegació de serveis.

 � Manipulació de subhastes electròniques.

 � Qualsevol altre tipus de danys informàtics, inclosos els sabotat-
ges o la simple alteració de les dades o informació continguda 
en un sistema informàtic aliè.

 � Les estafes electròniques, incloent-hi el phising, el pharming i 
qualsevol tipus d’engany basat en l’ús de les tecnologies de la 
informació o en la enginyeria social.

 � Difusió de rumors, crítiques i boicots per mitjà d’Internet i les 
xarxes socials, incloent-hi els retuits i el reenviament de missat-
ges de qualsevol tipus.

 � L’espionatge industrial mitjançant Internet.

 � El registre de dominis fent servir marques i denominacions 
socials alienes.

 � Pornografia infantil.
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ORDRE 
URBANÍSTIC

Ferrer gestionarà els immobles, les operacions immobiliàries i les 
iniciatives de construcció, edificació i urbanització, respectant l’ordre 
urbanístic i de la normativa vigent.

Ferrer no durà a terme obres d’urbanització, construcció o edificació 
no autoritzades en sòls destinats a vials, zones verdes, béns de domi-
ni públic o llocs que tinguin reconegut, legal o administrativament, el 
seu valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o cultural, o que pels 
mateixos motius hagin estat considerats d’especial protecció.
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CANAL DE 
DENÚNCIES I 
CONSULTES

Ferrer disposa d’un  Canal de Denúncies i Consultes, que permetrà, 
a tot el personal, remetre amb total confidencialitat consultes sobre 
aquest Codi Ètic, així com informar sobre incompliments o vulnera-
cions que se’n puguin fer.



Petjada ecològica per unitat:

Pes de la publicació: 260,45 g

Petjada de carboni: 843 g CO2-eq

Residus generats: 720 g

Consum d’aigua: 24 l

Consum d’energia: 13,06 mJ

Consum de matèries primeres: 313 g

www.tagferrer.com/ethicalcode
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