PRINCIPIS RECTORS DE
PREVENCIÓ DE
RESPONSABILITAT

1. Objecte
En el marc del Codi Ètic de ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L. i les seves filials
(en endavant, ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L.), i com a part del Model de
prevenció de delictes que ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L. té implementat,
es recullen a continuació una sèrie de principis que hauran de regir l’actuació
professional de les persones que integren ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L. per
tal de prevenir o evitar que aquestes persones puguin portar a terme
conductes que derivin en responsabilitat penal pròpia i de ENEQUIP SERVEIS
INTEGRALS, S.L..
En

conseqüència,

mitjançant

aquests

principis

rectors

quedarà

prohibida l’execució de les conductes que es detallen a continuació,
encara que aquestes es portin a terme en nom o per compte de
ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L., i es persegueixi un profit o benefici,
directe o indirecte, de qualsevol mena per a ENEQUIP SERVEIS
INTEGRALS, S.L..

2. Abast
Aquests principis rectors són aplicables a tots els empleats de totes les àrees de
ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L., incloses les Unions Temporals d’Empreses
(UTEs), amb independència de la modalitat contractual que determini la seva
relació laboral, de la posició que ocupin o del lloc de treball.

3. Principis rectors i conductes prohibides
3.1. Prevenció de la corrupció per tal de ser una empresa més
competitiva i sostenible, a més de contribuir a crear una societat
més justa.
En aquest sentit, resten prohibides les conductes que tinguin per objecte:
•

Oferir o fer entrega a comercials, administradors, directius o empleats
d’altra entitat o empresa qualsevol avantatge o benefici no justificat,

com a contraprestació en una transacció econòmica per tal d’afavorir
ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L. de manera indeguda.
•

Sol· licitar o acceptar d’altra empresa o entitat qualsevol avantatge o
benefici no justificat, com a contraprestació en una transacció
econòmica, per tal d’afavorir de manera indeguda l’entitat o l’empresa
davant d’altres.

•

Oferir o fer entrega de regals o retribucions de qualsevol mena a una
autoritat i/o funcionari públic per tal que actuï o deixi d’actuar en relació
amb l’exercici de les seves funcions públiques, per mantenir algun
contracte o per obtenir un avantatge o benefici de qualsevol mena per
ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L..

•

Atendre la petició d’una autoritat i/o funcionari públic que se li faci
entrega d’un regal o retribució de qualsevol mena per tal que actuï o
deixi d’actuar en relació amb l’exercici de les seves funcions públiques
a fi d’aconseguir un benefici o avantatge de qualsevol tipus per
ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L..

•

Influir en un funcionari públic o en una autoritat aprofitant la relació
personal que es tingui amb aquest, a fi d’obtenir una resolució
beneficiosa per a un mateix o per ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L..

•

Acceptar o sol· licitar regals o qualsevol altra remuneració promesa per
tal d’influir en un funcionari públic i aconseguir una resolució que pugui
generar, de manera directa o indirecta, un benefici econòmic per a un
mateix o per l’empresa.

•

En activitats econòmiques internacionals, oferir o fer entrega de
qualsevol benefici o avantatge indeguts per tal de corrompre una
autoritat o funcionari públic estranger i beneficiar ENEQUIP SERVEIS
INTEGRALS, S.L. en la seva activitat.

•

Sol· licitar regals o promeses per tal de no participar en un concurs o
subhasta pública, o intentar allunyar de concursos i subhastes a postors
mitjançant amenaces, regals o promeses.
3.2. Negativa a participar en o a encobrir estafes, blanqueig de
capitals, insolvències punibles o falsedats per assegurar unes regles
del joc netes.

Sota aquest principi, resten prohibides les següents conductes:
•

Induir a error a tercers mitjançant engany per tal que portin a terme un
acte de disposició patrimonial (entregar diners, fer un pagament, etc.)
en perjudici propi o d’un tercer, a fi d’aconseguir un benefici o lucre per
ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L..

•

Realitzar qualsevol acte de disposició patrimonial o generador
d’obligacions per a l’empresa tendent a minvar o ocultar els béns de
l’empresa amb la intenció d’eludir el pagament de responsabilitats civils
o dificultar o impedir l’eficàcia d’un embargament en perjudici dels
creditors de l’empresa.

•

Ocultar o destruir béns de l’empresa que estiguin inclosos en un procés
concursal; fer transferències de diners o d’altres actius patrimonials, o
assumir deutes que no guardin proporció amb la situació patrimonial del
deutor, o vendre o prestar serveis per un preu inferior al seu cost
d’adquisició o producció, en una situació d’insolvència patrimonial
actual o imminent.

•

Cometre irregularitats en la comptabilitat de l’empresa, no portar o
portar doble comptabilitat, o ocultar o destruir la documentació que
l’empresa té obligació de guardar, en una situació d’insolvència
patrimonial actual o imminent.

•

Participar en operacions o transaccions destinades a adquirir o
transmetre béns tot i saber que aquests tenen el seu origen en una
activitat delictiva, per tal d’encobrir el seu origen il· lícit.

•

Falsificar o fer ús, tot i saber que són falses, targetes de crèdit, dèbit o
xecs de viatge, o distribuir moneda falsa.

•

Falsificar o simular dades en factures, rebuts, contractes o qualsevol altre
document de ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L. que afecti a tercers.

•

Fer donacions o aportacions a partits polítics.

3.3. Prevenció dels delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
per tal d’ajudar al sosteniment de les arques públiques i dels serveis
essencials.

Per assolir aquest objectiu, resten prohibides les conductes que tinguin per
objecte:
•

Eludir el pagament de tributs, quantitats retingudes o que haguessin de
ser retingudes, o ingressos a compte, a Hisenda Pública.

•

Obtenir devolucions o gaudir de beneficis fiscals d’Hisenda Pública de
manera indeguda en ambdós casos.

•

No pagar les quotes corresponents a la Seguretat Social, o obtenir de
manera indeguda la seva devolució, o gaudir de deduccions de
manera indeguda.

•

Obtenir prestacions de la Seguretat Social per a un mateix o per
l’empresa, o la prolongació d’aquestes, mitjançant simulació o ocultació
de fets sobre els quals s’hauria d’informar.

•

Falsejar les condicions necessàries per obtenir subvencions o ajuts de les
Administracions Públiques, o amagar aquelles que haguessin impedit la
concessió.

•

Incomplir l’obligació de portar la comptabilitat, els llibres o els registres
fiscals, o portar comptabilitats diferents per a una mateixa activitat o
exercici econòmic.

•

No anotar als llibres obligatoris els negocis, les operacions o les
transaccions econòmiques, anotar-los amb xifres falses o, en general, fer
anotacions comptables fictícies.

•

Obstaculitzar l’activitat inspectora.
3.4. Ús adequat de les noves tecnologies, amb respecte per la propietat
intel· lectual i industrial, pels consumidors i per la intimitat dels
individus, un ús que accentua el nostre compromís amb la innovació
i el desenvolupament.

Per fer un ús adequat i respectuós de les noves tecnologies resten prohibides
les següents conductes:
•

Vulnerar la intimitat d’altres persones o descobrir informació secreta
mitjançant l’accés, sense consentiment, a cartes, missatges de correu

electrònic o qualsevol altre document o efecte personal.
•

Difondre o revelar informació personal obtinguda sense el consentiment
de la persona afectada, o fer servir i modificar les dades personals
contingudes en suports informàtics sense autorització de l’afectat,
vulnerant així la seva intimitat.

•

Infringir per qualsevol mitjà els drets de propietat intel· lectual i industrial
sobre obres o productes, mitjançant la seva reproducció, còpia o plagi,
o a través de la seva fabricació, importació, tinença, ús o introducció en
territori espanyol, sense el consentiment del seu titular i amb
coneixement del seu registre.

•

Copiar software (programes, sistemes operatius, etc.), descarregar arxius
d’Internet sense la corresponent autorització o llicència, o publicar a
la web enllaços a pàgines de descàrregues il· legals.

•

Posar en risc la seguretat i l’estabilitat dels equips, els sistemes o la
informació que contenen.

•

Inutilitzar o esquivar qualsevol mesura de seguretat desplegada per
salvaguardar els mitjans tecnològics i de la informació de ENEQUIP
SERVEIS INTEGRALS, S.L. o de tercers.

•

Alterar, esborrar o bloquejar programes o sistemes informàtics aliens fent
servir els sistemes de ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L. o d’un tercer.

•

Revelar un secret d’empresa quan es té l’obligació, legal o contractual,
de guardar reserva, tant si es coneix com si no l’origen il· lícit de la
informació.

3.5. Protecció i conservació del medi ambient i l’entorn per assegurar un
futur ple d’oportunitats.
Per complir amb aquest principi, resten prohibides les conductes que tinguin
per objecte:
•

Realitzar activitats, com per exemple emissions, vessaments, sorolls,
dipòsits, etc. que puguin provocar danys al medi ambient (atmosfera,
sòl o subsol, aigua terrestre o subterrània, mar o alta mar).

•

Realitzar activitats que consisteixin a recollir, transportar, transformar,

eliminar o aprofitar residus, o no controlar o vigilar adequadament
aquestes activitats, de manera que provoquin o puguin provocar danys
al medi ambient, o mort o lesions greus a persones.
•

Realitzar activitats que consisteixin a explotar instal· lacions on es portin
a terme activitats perilloses amb possibles danys a la qualitat de l’aire,
l’aigua, el sòl, els animals, les plantes o les persones.

•

Portar a terme obre d’urbanització, construcció o edificació no
autoritzables en sòls que tinguin reconegut, de manera legal o
administrativa, el seu valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o
cultural.

3.6.

Rebuig i denúncia del tràfic d’éssers humans, tràfic de drogues,
corrupció de menors o delictes contra els ciutadans estrangers.
Aquestes pràctiques eleven la nostra dignitat com a persones.

Sota aquest principi, resten prohibides les conductes següents:
•

Facilitar l’entrada, el trànsit, el trasllat, l’acolliment o la rebuda de
persones a aeroports, ports i zones frontereres, quan sobre aquestes
persones (nacionals o estrangeres) s’hagi exercit violència, intimidació
o engany amb fins d’explotació.

•

Contribuir a la producció, la venda, la difusió o l’exhibició, per qualsevol
mitjà, de pornografia infantil o amb participació de persones amb
discapacitat necessitades d’especial protecció, o tenir-lo amb aquest
fi, o accedir a aquesta mena de material per qualsevol mitjà de les
tecnologies de la informació i la comunicació.

•

Traficar o facilitar el consum de drogues, estupefaents o substàncies
psicotròpiques, ja sigui empresari, facultatiu, treballador social, docent
o educador en l’exercici del seu càrrec, professió o ofici (són facultatius
els metges, els psicòlegs, les persones en possessió d’un títol sanitari, els
sanitaris, els veterinaris, els farmacèutics i els seus dependents).

•

Ajudar una persona que no sigui nacional d’un Estat membre de la Unió
Europea a entrar en territori espanyol o a transitar a través d’aquest de
manera que vulneri la legislació sobre entrada o trànsit d’estrangers.

3.7.

Respecte pels drets dels treballadors. A ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS,
S.L., el primer són les persones.

Resten prohibides les següents conductes:
•

Imposar als treballadors condicions laborals o de seguretat social que
perjudiquin els drets reconeguts per disposicions laborals legals,
convenis col· lectius o contracte individual, fent ús d’engany o abús en
situació de necessitat.

•

Donar feina a ciutadans estrangers sense permís de treball o a menors
d’edat.

•

Impedir o limitar l’exercici de la llibertat sindical o de la vaga mitjançant
engany o abús de situació de necessitat, o coaccionar altres persones
a iniciar o continuar una vaga.

•

No facilitar als treballadors els mitjans necessaris per portar a terme la
seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de
manera que posin en perill greu la seva vida, la seva salut o la seva
integritat física.

•

Discriminar una persona per la seva ideologia, religió o creences, raça o
nació de procedència, sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia
o discapacitat, per ostentar la representació legal o sindical dels
treballadors, per parentiu amb altres treballadors de l’empresa o per l’ús
d’alguna de les llengües oficials de l’Estat espanyol, i no restablir la
situació d’igualtat arran de requeriment o sanció.

