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Benvolguts i benvolgudes,
A continuació us presentem el nostre Codi Ètic, fonamentat en els valors
corporatius de TESEM. Es tracta d’un codi que pretén establir els compromisos i
les responsabilitats ètiques en la gestió de les activitats empresarials.
La direcció de TESEM ha manifestat sempre un tarannà íntegre i compromès, així
mateix com la voluntat d'establir i mantenir relacions de confiança en els àmbits en
els quals realitza la seva activitat. Aquest tarannà i l’aplicació del codi ètic ens
permeten fer realitat els valors del grup, centrats en tres eixos principals: la
preservació del know-how i la constant generació d’activitat econòmica al territori,
les relacions amb les persones i la relació amb l’entorn.
Per aquest motiu volem que aquest document arribi no només a totes les
persones treballadores de TESEM, sinó també a les empreses que col·laboren
amb nosaltres per tal de que, entre totes, en garantim el seu compliment.

Albert Sala
Director General

3

1. OBJECTE
El present codi pretén establir els principis,
compromisos bàsics i pautes de conducta per
orientar el comportament individual i col·lectiu
de les persones que treballen o es relacionen
amb TESEM durant la realització de la seva
activitat professional.

-El respecte per les persones i la potenciació
del talent col·lectiu.
-El compromís amb invertir el màxim d’esforços
per a la minimització de la nostra petjada
ecològica.
- El compromís amb la qualitat en tot allò que
realitzem.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest codi aplica a tot l’equip humà de
l'organització, amb independència del tipus de
contracte, lloc de treball o jerarquía. Així mateix,
es considera d’importància la participació de les
empreses que es relacionen amb càrrecs
directius i persones treballadores de TESEM.

4. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
TESEM es compromet a respectar els deu
principis del Pacte de les Nacions Unides en
termes de Drets Humans, dret laboral, medi
ambient i lluita contra la corrupció.
I
4.1. PRINCIPIS AMB EL NEGOC

3. VALORS
Els valors que defineixen TESEM són:
-La preservació i potenciació del coneixement
industrial, l’especialització tècnica i la constant
recerca.
-El compromís amb la creació d’activitat econòmica al territori amb una visió a llarg plaç.
-La fiabilitat i disponibilitat en l’escolta de les
necessitats i expectatives dels nostres clients.

Compliment de la legislació
TESEM manté en el desenvolupament de les
seves activitats professionals un estricte
respecte i compliment de la normativa legal
d’aplicació.
Prohibició de totes les formes de corrupció
El compromís de TESEM és el de tolerància
zero davant de qualsevol tipus de corrupció i de
tràfic d’influències.
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Prevenció del blanqueig de capital
A TESEM els procediments establerts compleixen amb la legislació aplicable contra el
blanqueig de capitals. Amb l’objecte de prevenir
i evitar-lo, els professionals de TESEM hauran
de prestar especial atenció en aquells casos en
què existeixin indicis de falta d’integritat de les
persones o entitats amb les que es realitzen
negocis, col·laboracions o qualsevol altre tipus
d’intercanvi professional.
Conflictes d’interès
Les persones treballadores de TESEM hauran
d’evitar situacions en què els seus interessos
personals puguin entrar en conflicte o amb
competència directa amb els interessos de
TESEM.
Protecció de la informació i les dades
La informació privilegiada o confidencial,
donada la seva naturalesa està protegida per
dispositius legals de propietat intel·lectual i
tractament de dades personals. La informació
pot tractar o involucrar aspectes d'índole
econòmica, financera, personal, administrativa,
comercial o tècnico-tecnològica; siguin aquestes de caràcter intern, de clients, proveïdors o
de les persones treballadores.
Tots els integrants de TESEM, i especialment
aquells que degut al seu rol, accedeixin a i/o

gestionin aquestes dades tindran l’obligació de
complir amb les normes internes relatives a la
Seguretat i a la Informació i Protecció de Dades
vigents (GDPR). Les obligacions a la discreció
professional, de respecte a la confidencialitat i
reserva persisteixen una vegada finalitzada la
relació laboral amb TESEM.
Registre de la informació financera
La informació financera reflectirà de manera
fidel la realitat de TESEM, d’acord amb els
principis de comptabilitat acceptats.
Clients
El compromís de TESEM és el de col·laboració
amb els seus clients, per tal de satisfer les
seves necessitats i expectatives, oferint un
servei de qualitat.
Proveïdors
TESEM es compromet a realitzar l’elecció dels
seus proveïdors seguint criteris d’objectivitat i
imparcialitat. Al mateix temps, es demana als
proveïdors el compliment de les seves obligacions legals i contractuals, així com el seu
compromís amb la protecció dels drets humans,
laborals, ètics i de sostenibilitat.
Competidors
TESEM es compromet a respectar la lliure competència i en no incórrer en cap tipus de competència deslleial.
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Recursos de l’organització
Els recursos que TESEM posa a disposició de
les persones treballadores, han de ser usats de
manera correcta, responsable i se n’ha d’assegurar la seva conservació.
Reputació i imatge corporativa
L'equip humà de TESEM, ha de contribuir en el
manteniment del bon nom i reputació de la
organització, en el seu saber ser i saber fer.

4.2. PRINCIPIS AMB LES PERSONES
Treball infantil o forçós
TESEM no practica ni tolera cap forma de
treball infantil o forçat.
Mà d’obra il·legal o fraudulenta
A TESEM es compleix amb la legislació
d’aplicació, garantint que no es dona cap forma
de trànsit il·legal de mà d’obra.
Llibertat sindical i dret a la negociació
col·lectiva
TESEM reconeix el dret a formar i unir-se a
sindicats, així com a negociar col·lectivament
en base a la normativa reguladora.
Dret a la llibertat d’opinió i expressió
Les persones treballadores de TESEM tenen a
la seva disposició canals de comunicació
interns que donen veu a les seves opinions i
suggeriments.

Igualtat d’oportunitats i prevenció de
l’assetjament
TESEM entén la igualtat d’oportunitats com un
valor afegit i de creixement per l’organització.
Així mateix, TESEM no tolera les conductes o
accions que puguin ser considerades com
assetjament o intimidació al lloc de treball.
Es compromet al seu respecte, mitjançant la
implementació del Pla d’Igualtat i el Protocol de
prevenció i d’actuació contra l’assetjament.
Entorn de treball
TESEM promou la creació d’ entorns de treball
on hi prevalgui el respecte a la dignitat de les
persones, la cordialitat i el treball en equip.
Durada de la jornada laboral
El temps de la jornada de treball és el pactat al
conveni col·lectiu d’aplicació, garantint i respectant el dret al descans i al temps lliure.
Retribució
A TESEM les polítiques retributives respecten
l’establert al conveni d’aplicació i en les obligacions legalment establertes.
Seguretat, salut i higiene
TESEM es compromet a crear un lloc de treball
segur, aplicant les mesures preventives establertes d’acord amb la legislació vigent i la
normativa interna. Així mateix, les persones treballadores rebran la formació i informació
corresponent en matèria de seguretat i higiene
al lloc de treball.
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Desenvolupament professional
TESEM s’esforça a posar els mitjans per
contribuir al desenvolupament professional del
seu equip humà.
4.3. PRINCIPIS AMB L’ENTORN
Sostenibilitat
TESEM treballa respectant el medi ambient,
aplicant els principis bàsics de la filosofia
sostenible. D’acord amb aquesta, ha desenvolupant un compromís a llarg termini per tal de
minimitzar la petjada ecològica dels processos
de producció.
Sensibilització ambiental i bones pràctiques
TESEM forma, informa i educa a les persones
treballadores, clients i proveïdors sobre els aspectes ambientals que poden influir en el seu
lloc de treball i en el foment de bones pràctiques per actuar de forma ambientalment
responsable.
Optimització de processos
TESEM treballa activament en l’estudi,
desenvolupament i implantació de processos
industrials més eficients i de baix o reduït
impacte ambiental en aspectes com: reducció
del consum d’energia i de recursos naturals,
reducció d’emissions, control de la generació de
residus i optimització de les seves vies de
gestió. Afavorint, d’aquesta manera, els principis de l’economia circular.

5. DIRECTRIUS PER A LA PRESA DE
DECISIONS
Prendre la decisió correcta no sempre és fàcil.
En algunes situacions, factors diversos poden
fer que prendre la decisió que cal seguir sigui
difícil. En cas de dubtes, pot ser d’utilitat fer-se
les següents preguntes:

➔ Estic vulnerant alguna llei o
regulació?
➔ És contrària als nostres valors,
lleis, polítiques i al codi ètic?
➔ Se’n poden veure afectades altres
persones i/o el medi ambient?
➔ Si es fes públic podria afectar la
meva reputació i la de TESEM?

Un cop contestades les preguntes, si es
considera haver-ne respost afirmativament
alguna és senyal que s’està prenent alguna
decisió equivocada.
Cal recordar que a TESEM som un equip. Davant de qualsevol dubte, preguntar als
companys i companyes, als superiors jeràrquics
o al departament de Recursos Humans pot
ajudar.
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6. PROTOCOL DE NOTIFICACIÓ D’INCOMPLIMENTS
Per comunicar possibles incompliments del codi ètic, es disposa de diversos canals per
a poder manifestar-ho:
-

En tots els centres de treball s’hi poden trobar les bústies de notificació
d’incompliments del codi ètic. Es pot demanar la seva ubicació al responsable
superior o al departament de RRHH.

-

A través del correu electrònic
rsc@tesem.com

L’anonimat i la no represàlia de les persones que utilitzin aquests mecanismes quedarà
plenament preservat.
Les persones que comuniquin una irregularitat o sospita d’incompliment seran tractades
amb el màxim respecte, dignitat i tindran garantida la no represàlia. De la mateixa manera,
les persones denunciades o afectades per la denúncia tindran el dret a conèixer els fets que
se’ls hi atribueixen, traslladar les seves explicacions i aportar les proves que considerin
oportunes.
Les accions que incompleixin el codi ètic restaran subjectes a les mesures legals o
disciplinàries que es considerin adequades, d’acord amb la legislació vigent.
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