
CODI ÈTIC

1. INTRODUCCIÓ

El Codi Ètic de GM FOOD (d’ara en endavant, Codi Ètic o el Codi) té com a finalitat establir les pautes 
que han de presidir el comportament ètic de tots els seus administradors, directius, treballadors/es i 
personal extern1 (d’ara en endavant, Persones Subjectes) en la seva activitat diària, pel que fa a les 
relacions i interaccions que manté amb tots els seus Grups d’Interès2. Aquests són els propis treba-
lladors/es, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, les institucions públiques i privades i la 
societat en general.

El Codi Ètic de GM FOOD reflecteix el principi de diligència deguda aplicat pel grup per a la prevenció, 
detecció i eradicació d’irregularitats relacionades amb incompliments del Codi i de les normes internes 
establertes, incloent aquelles que fan referència a il·lícits penals. 

GM FOOD entén que la diligència en aquestes matèries requereix, entre d’altres, dissenyar i implan-
tar models de control que analitzin regularment els riscos en els temes contemplats en aquest Codi, 
assegurin el coneixement de les normes de l’organització, defineixin responsabilitats i estableixin pro-
cediments que permetin la notificació confidencial d’irregularitats així com la seva resolució. 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest Codi Ètic va dirigit a les Persones Subjectes de GM FOOD, amb independència del càrrec que 
ocupin o del lloc en el que realitzin la seva feina.

Les pautes de conducta que conté aquest Codi són de compliment obligat i afecten a totes les em-
preses participades en les que GM FOOD tingui o pugui tenir-ne, directa o indirectament el control, 
entenent per control:

· La ostentació de la majoria dels drets de vot, o

·  La facultat de nomenar o destituir a la majoria de les persones membres de l’òrgan d’adminis-
tració.

Per altra part, GM FOOD promourà i incentivarà entre els seus proveïdors i empreses col·laborado-
res l’adopció de pautes de comportament consistents amb les que es defineixen en aquest Codi Ètic. 
Quan les circumstàncies així ho aconsellin, GM FOOD podrà sol·licitar als seus proveïdors, empreses 
col·laboradores i contraparts que formalitzin el seu compromís amb el compliment del Codi o amb les 
pautes que estableixi.

1 Personal extern: Personal subcontractat per empreses de treball temporal (ETT) o similars que exerceixi funcions equivalents a les realitzades 
pels treballadors/es de GM FOOD.
2 Grup d’interès: Entitats o individus als que puguin afectar de manera significativa les activitats de qualsevol de les companyies de GM FOOD, 
les accions dels quals poden afectar la capacitat de GM FOOD per a desenvolupar amb èxit la seva estratègia o consecució d’objectius. Els grups 
d’interès de GM FOOD són proveïdors, clients, accionistes, col·laboradors, administracions públiques i entitats sense ànim de lucre.
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De la mateixa manera, l’aplicació del Codi es podrà fer extensiva a qualsevol persona o organització 
vinculada amb GM FOOD quan el grup ho entengui convenient i la naturalesa de la relació ho faci 
possible.

3. COMITÈ ÈTIC

El Comitè Ètic és el mateix òrgan que garanteix el compliment del Codi Ètic, es tracta de l’òrgan con-
sultiu i de gestió de totes les qüestions relatives al Codi Ètic i té entre les seves funcions facilitar la 
difusió i implantació d’aquest Codi, velant per al seu coneixement, comprensió i respecte.

Totes les persones que formin part del Comitè Ètic estaran obligades a:

·  Operar sota criteris d’independència i equitat.

·  Preservar la confidencialitat de totes les dades i de les actuacions dutes a terme.

·  Assegurar la no represàlia als/a les treballadors/es o terceres persones implicades en la con-
sulta/notificació.

4. RESPONSABILITAT DE LES PERSONES SUBJECTES

És condició necessària per al bon desenvolupament de l’activitat de GM FOOD, que les Persones Sub-
jectes assumeixin l’obligació de familiaritzar-se i comprendre les implicacions d’aquest Codi, amb el 
compliment del qual estan individualment compromeses.

Les Persones Subjectes assumeixen, igualment, els següents compromisos:

·   Posar de manifest, a través del Canal Ètic o al Comitè Ètic, aquelles situacions que, encara que 
no estiguin relacionades amb actuacions produïdes en el seu àmbit professional, poguessin 
implicar l’incompliment d’allò que preveu aquest Codi i, particularment, quan de la situació en 
qüestió se’n derivés un risc d’incompliment d’alguna de les obligacions legals o contractuals 
adquirides per GM FOOD;

·   Subministrar al Comitè Ètic la informació necessària per a que aquest pugui verificar el com-
pliment del Codi;

·   Comunicar al Comitè Ètic l’existència de qualsevol procediment judicial penal en el que consti 
com a investigat, acusat o condemnat, fent extensiu aquest deure de comunicació als ex-
pedients administratius sancionadors tramitats per organismes supervisors de l’activitat de  
GM FOOD en els que es pogués veure involucrat.

Les Persones Subjectes, a petició del Comitè Ètic, hauran de subscriure una declaració, a través de 
mitjans físics o telemàtics que es determinin en cada moment, confirmant el compliment dels compro-
misos derivats de l’acceptació d’aquest Codi. (Vegeu apartat 6)
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5. PRINCIPIS RECTORS I PAUTES DE CONDUCTA DE GM FOOD

Aquest Codi serveix de base, a nivell de principis i pautes de conducta, no cobreix totes les situacions 
ni descriu totes les regles. Tot seguit es detallen les principals pautes de comportament establertes 
per GM FOOD:

·  Ens basem en els principis ètics d’integritat, honestedat i transparència, mantenint en tot mo-
ment un comportament basat en la bona fe3.

·  Complim amb tota la legislació4 aplicable a cada un dels països on GM FOOD té presència i 
també amb la normativa interna5 definida. En cas que hi hagi qualsevol conflicte entre la legis-
lació i la normativa interna aplicable a GM FOOD, sempre prevaldrà la legislació.

·  GM FOOD posa especial èmfasi en la protecció dels drets humans i laborals, tant dels/de les 
treballadors/res com de tercers. Comptem amb polítiques, processos i controls que permeten 
prevenir, detectar i eradicar irregularitats o incompliments dels drets de les persones treba-
lladores incloent l’ocupació il·legal o la contractació de menors d’edat. De la mateixa manera, 
complim escrupolosament amb les nostres obligacions en matèria de contribucions socials, que 
inclouen el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

·  En matèria de seguretat i salut, som diligents en la protecció pròpia i la d’aquells que formen 
part del nostre entorn, incloent contractistes i proveïdors. Partim de l’estricte compliment de la 
llei i ens assegurem d’estar alerta per a detectar eventuals deficiències i procedir a la seva im-
mediata esmena. Evitem conductes o accions que puguin posar en perill la nostra seguretat o 
la de tercers, incloent imposar condicions laborals o de seguretat que perjudiquin, suprimeixin 
o restringeixin els seus drets.

·  Evitem que les situacions personals de les Persones Subjectes entrin en conflicte, de forma di-
recta o indirecta, amb els interessos de qualsevol de les empreses de GM FOOD. Hem d’evitar, 
identificar i informar de situacions de conflicte d’interessos tant potencials com reals, sense 
anteposar en cap cas els interessos personals als de GM FOOD. En aquestes situacions, hem 
d’abstenir-nos d’intervenir, i informar immediatament al nostre superior, perquè aquest, o la 
persona que ell designi, decideixi com cal actuar.

·  Tractem la informació confidencial6 amb el màxim rigor per garantir la veracitat i el secret 
professional. Tots els/les treballadors/es estan obligats al secret professional pel que fa a les 
informacions o dades que GM FOOD posi a la seva disposició o que coneguin per l’exercici de 
la seva activitat laboral.

·  Garantim la igualtat d’oportunitats i no discriminem a les Persones Subjectes o als Grups 
d’Interès en tots els àmbits del grup. En aquest sentit, la selecció de proveïdors es realitzarà 
garantint l’aplicació de criteris objectius i ponderats.

·  Rebutgem qualsevol regal, atenció, descompte o invitació, que pel seu valor, freqüència o altres 
característiques, pugui entendre’s que afecta al criteri objectiu en la presa de decisions de la 
persona que el rep. No obstant, si es rebés, el/la treballador/a seguirà el procediment definit 
en la normativa interna de GM FOOD.

3 Bona fe: convicción por parte de las Personas Sujetas de que se actúa correctamente.
4 Legislació: normativa dictada per qualsevol autoritat pública.
5 Normativa Interna: Normes, procediments, instruccions i qualsevol documentació autoimposada per GM FOOD.
6 Informació confidencial: és aquella informació escrita o verbal la divulgació de la qual pot perjudicar, directa o indirectament al seu propietari.
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·  Complim amb totes les lleis de defensa de la competència. Tots els/les treballadors/es de  
GM FOOD han d’evitar acords il·legals com, per exemple, acords de fixació de preus, acords de 
quota de mercat, acords sobre divisió de mercats regionals o acords sobre preus.

·  En matèria fiscal, assumim com a propis els compromisos de bones pràctiques definits per les 
autoritats tributàries. No fem ús d’estructures societàries opaques o radicades en paradisos 
fiscals la finalitat dels quals sigui ocultar informació rellevant a les administracions tributàries. 
Evitem en totes les circumstàncies l’elusió de pagaments o l’obtenció d’avantatges fiscals in-
deguts i facilitem, amb diligència i en el menor termini possible, la informació fiscal que ens 
puguin sol·licitar les autoritats.

·  Utilitzem i protegim de forma adequada els actius de GM FOOD7, garantint-ne un ús eficient 
i apropiat i preservant-los d’usos inadequats. Així mateix, tenim prohibit alienar, transmetre, 
cedir o ocultar qualsevol bé titularitat del grup amb la finalitat d’eludir el compliment de les 
responsabilitats i compromisos d’aquesta davant de tercers.

·  Salvaguardem el personal i les instal·lacions a través d’equips, dispositius, sistemes i procedi-
ments de seguretat.

·  Els mitjans tecnològics que GM FOOD posa a la nostra disposició són propietat del grup i per a 
ús exclusivament professional. No en podem fer ús per a finalitats il·lícites, per a accedir, des-
carregar, visionar o distribuir continguts ofensius o que vulnerin els drets de tercers. Tampoc 
poden ser utilitzats per a qualsevol altra activitat que pugui perjudicar la imatge o la reputació 
del grup, els interessos legítims de tercers o afectar negativament el funcionament dels siste-
mes del grup.

·  Som una organització políticament neutral. No col·laborem ni financem a partits polítics en cap 
dels països on actuem. Els qui tenim responsabilitats en l’àmbit de compres i contractació de 
serveis, hem d’assegurar-nos que actuem imparcial i objectivament, d’una manera documenta-
da, seguint escrupolosament els criteris de selecció adoptats pel grup i protegint la informació 
i el coneixement adquirit pel grup en aquest àmbit.

·  Quan promocionem els nostres productes o el nostre grup ho fem sempre en base a les seves 
característiques objectives, sense falsejar les seves característiques i sense desacreditar als 
nostres competidors. Vetllem pel compliment de les característiques dels productes publicitats 
i del bon funcionament dels equips per a mesurar, avaluar o cobrar els productes que comer-
cialitzem.

·  El nostre compromís s’estén també als àmbits de la seguretat i salut i al de la cura ambiental. 
En aquestes matèries, el nostre compromís parteix de l’estricte compliment de la normativa 
aplicable. També promovem el compromís ambiental entre proveïdors, contractistes i franqui-
ciats. Els nostres socis i col·laboradors han de dur a terme les seves activitats d’acord amb la 
legislació ambiental vigent.

·  Si ocupem una posició de director o gerent, mantindrem una dedicació exclusiva, si bé la Di-
recció de Recursos Humans i Corporativa pot autoritzar excepcions, sempre que no pugui con-
siderar-se que aquestes activitats constitueixen un conflicte d’interessos amb les activitats de 
GM FOOD.

·  Garantim la no represàlia davant qualsevol consulta/notificació sobre incompliments del Codi 
Ètic de GM FOOD quan siguin realitzats de bona fe.

7 Actius de GM FOOD: els actius de GM FOOD estan constituïts per béns immobles i béns mobles; diners, terrenys, instal·lacions, vehicles, 
eines, equips informàtics, software, marques, dominis, propietat industrial, informació del grup, el coneixement i producte de la feina dels tre-
balladors, etc.
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6. CONEIXEMENT I FORMACIÓ SOBRE EL CODI ÈTIC DE GM FOOD

Totes les Persones Subjectes de GM FOOD hauran de confirmar la lectura del Codi Ètic, seguint el 
document “Declaració de conformitat amb el Codi Ètic de GM FOOD”.

Addicionalment, a totes aquelles persones que s’incorporin a GM FOOD i es considerin Persones Sub-
jectes a aquest Codi Ètic, el responsable de RRHH de cada àrea els lliurarà una còpia d’aquest Codi 
Ètic i del formulari de declaració de conformitat.

Quan les empreses de GM FOOD es relacionin amb els seus Grups d’Interès, hauran de comunicar 
l’existència d’aquest Codi Ètic i de la obligatorietat del seu compliment en tot allò que els afecti.

GM FOOD comunicarà i formarà a totes les Persones Subjectes sobre el contingut d’aquest Codi Ètic.

7. MODEL DE PREVENCIÓ DE DELICTES

GM FOOD disposa d’un Model de Prevenció de Delictes que recull tots aquells riscos penals als quals 
està subjecte, d’acord amb el que estableix l’article 31 bis del Codi Penal.

El Model de Prevenció de Delictes també recull tots aquells aspectes rellevants que evidencien l’exis-
tència d’un model d’organització i gestió amb les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir 
i, si escau, detectar l’ocurrència d’il·lícits penals a GM FOOD.

Tots els nivells de GM FOOD han de vetllar per l’aplicació real i efectiva de les mesures de prevenció i 
control previstes en aquest Model, de manera que aquest sistema d’autorregulació aconsegueixi l’eli-
minació de comportaments que puguin posar en risc la reputació en el mercat i els actius materials i 
immaterials de GM FOOD i dels seus components.

El Model serà adaptat a les tendències jurisprudencials i a les modificacions que s’apliquin al Codi Penal 
en relació als criteris d’imputació i als requisits de prevenció i control exigits en matèria de responsa-
bilitat penal de les persones jurídiques, i serà actualitzat de forma periòdica.

8. CANALS D’INFORMACIÓ

GM FOOD ha establert canals formals, gestionats, regulats i supervisats pel Comitè Ètic, perquè totes 
les Persones Subjectes puguin:

·  Consultar qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquest Codi Ètic, així com de la legislació i 
normativa interna aplicable.

·  Comunicar incompliments d’aquest Codi Ètic, així com de la legislació i normativa interna apli-
cable.

Les Persones Subjectes poden realitzar les consultes i notificacions a través de:

·  Correu electrònic: canal.etico@miquel.es
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·  Correu postal: GM FOOD (Comitè Ètic). Ref. Canal Ètic. Pol. “Empordà Internacional” C/ Ger-
mans Miquel, s/n 17469 Vilamalla (Girona)

Addicionalment, continuarà existint la possibilitat de realitzar qualsevol comunicació o denúncia al 
personal de la Direcció de Recursos Humans i Corporativa de GM FOOD.

Les dades rebudes a través del canal ètic seran gestionades d’acord amb la normativa vigent de pro-
tecció de dades i es tractaran amb la màxima confidencialitat.

GM FOOD no permetrà cap tipus de represàlia o acció negativa contra aquells/es treballadors/es que 
informin de bona fe sobre qualsevol suposada irregularitat.

9. ACTUACIÓ DEL TREBALLADOR/A QUE ABANDONA GM FOOD I OBLIGACIONS 
SUBSISTENTS

En cas d’extinció de la relació laboral existent entre els/les treballadors/es i GM FOOD, sigui quin sigui el 
motiu, tots els materials, mitjans i equips de treball de GM FOOD que el/la treballador/a tingui en el seu 
poder, de forma directa o indirecta, en aquest moment, així com aquells documents, arxius i informes – 
amb independència del seu suport- propietat de GM FOOD i dels quals el/la treballador/a pugui tenir-ne 
una còpia en el seu poder, original o en còpia, seran lliurats al superior jeràrquic immediat, sense que el/
la treballador/a tingui cap dret a retenir-los, i especialment, no en conservarà cap còpia, i ha de destruir 
tots aquells documents que no hagi reintegrat, i especialment aquells que continguin informació sensible.  

Tots els treballadors/es assumeixen que el resultat de la feina que hagin dut a terme per a GM FOOD, 
tingui o no la consideració de propietat intel·lectual, és d’exclusiva propietat de GM FOOD. En con-
seqüència, el/la treballador/a no podrà copiar, reproduir o transmetre cap element de GM FOOD (in-
closos, amb caràcter merament enunciatiu que no limitatiu, estudis, propostes, programes, llistats o 
inventaris de qualsevol tipus).

Així mateix, en el cas que al treballador/a li hagin estat atorgats poders per part de GM FOOD, aquest 
a requeriment de GM FOOD complirà, amb caràcter immediat, amb els tràmits oportuns perquè 
aquests poders quedin revocats i sense efectes.

En tot cas, si per qualsevol motiu aquests poders continuessin vigents malgrat l’extinció de la relació 
laboral, el/la ex-treballador/a de cap manera en podrà fer ús, havent d’advertir a tercers que ja no 
ostenta la qualitat de representant de GM FOOD. Qualsevol ús abusiu o indegut d’aquests poders serà 
objecte de les oportunes accions legals per part de GM FOOD, incloent l’ordre criminal, quan l’actuació 
tingui caràcter delictiu.

L’ex-treballador/a continuarà vinculat pel seu deure de lleialtat amb GM FOOD, i en particular per la 
seva obligació de mantenir sigil i el secret professional sobre aquella informació de caràcter sensible i 
confidencial de la qual en tingués coneixement arrel de la seva activitat laboral a GM FOOD.

Finalment, si l’ex-treballador/a i GM FOOD acorden al contracte de treball o a qualsevol acord an-
nex d’aquest l’existència d’un pacte de no competència postcontractual, l’ex-treballador/a haurà de 
complir-lo d’acord amb les clàusules que s’hi estableixin. Qualsevol incompliment d’aquest compro-
mís atorgarà a GM FOOD el dret a actuar per a reclamar a l’ex-treballador/a el reintegrament de les 
quantitats que hagi pogut percebre per aquest concepte així com per a reclamar-li els eventuals danys 
i perjudicis generats per la seva conducta recurrent.
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10. RÈGIM DISCIPLINARI

El procediment sancionador s’iniciarà a partir d’una denúncia, d’una comunicació, com a resultat d’una 
recerca o arran de qualsevol altra forma que permeti el coneixement de la presumpta infracció per 
part del Comitè Ètic.

L’incompliment per part de les Persones Subjectes se sancionarà d’acord amb la legislació laboral i 
altra normativa aplicable, en atenció a la naturalesa de la relació existent entre les Persones Subjectes 
i les empreses de GM FOOD, i pot comportar l’acomiadament o resolució dels serveis professionals 
prestats.

Les conseqüències de l’incompliment d’aquest Codi Ètic no afectaran únicament l’infractor sinó també 
a tota aquella Persona Subjecta que mitjançant acció o omissió hagi permès el seu incompliment.

11. VIGÈNCIA DEL CODI ÈTIC

El Codi Ètic entra en vigor el dia de la seva publicació a tots els/les treballadors/es i estarà vigent 
mentre no se n’aprovi la seva anul·lació. Serà revisat i actualitzat periòdicament per part del Comitè 
de Direcció, a proposta del Comitè Ètic, que tindrà en compte els suggeriments i propostes que facin 
els/les treballadors/es i els compromisos adquirits per GM FOOD en matèria de responsabilitat social 
i bon govern.

Les aprovacions definitives de cadascuna de les actualitzacions del Codi Ètic seran realitzades pel Con-
sell d’Administració de GM FOOD.


