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INTRODUCCIÓ
El present codi ètic intenta recollir els principis bàsics
d’actuació que regeixen els comportaments del personal de
l’empresa en les feines diàries.

És responsabilitat de tot el personal de Llagurt respectar el
codi i notiﬁcar les accions que el poguessin alterar o violar
en algun sentit.

Aquest codi resulta d’aplicació a totes i a cada una de les
persones que formen part de Llagurt, dins de l’àmbit de
l’empresa i, quan fora d’ella estiguin realitzant accions
promogudes per aquesta, essent la direcció, l’òrgan de
Llagurt responsable de la seva interpretació i compliment,
així com estudiar i proposar solucions sobre denúncies i
conﬂictes que es produeixin per suposades faltes al codi.

Esperem que aquest compromís sigui respectat pels nostres
subcontractistes, proveïdors, o qualsevol persona que pugui
mantenir qualsevol contacte professional amb la nostra
empresa en algun moment.

Ó
I
C
A
C
I
L
P
A
’
D
T
I
FINALITAT I ÀMB
Aquest codi és aplicable a tots/es els/les treballadors/es i
directius/ives de Llagurt.
Tots ells han de conèixer i complir aquest codi.
Totes les persones subjectes a aquest codi en la seva
activitat professional han de respectar els valors, els
principis i les normes que hi estan continguts, en les seves
relacions professionals, internes amb l’empresa i en les
externes amb proveïdors, clients i societat
en general.
Aquest codi ètic té per objecte:

- Desenvolupar els models i pautes de comportament
professional, ètic i responsable de totes les persones que
componen Llagurt en l’exercici de la seva activitat.

- Prevenir comportaments delictius i il·lícits de les
persones obligades pel compliment d’aquest codi en l’exercici de
la seva activitat professional.
- Establir els mecanismes de seguiment i control
necessaris per a garantir-ne el compliment.

En cas d’incompliment d’aquest codi, l’empresa es
compromet a una actuació immediata que constarà sempre
d’un anàlisi exhaustiu i objectiu de les causes i
circumstàncies d’aquesta alteració i d’una proposta de
mesures correctores pertinents.
Les sancions que s’establirien es regiran segons el règim
disciplinari establert segons conveni.

VALORS
Qualitat (sa i bo)
És la primera premissa, tant en el producte com en el servei.
Implicació i Compromís (il·lusió i ganes)
Llagurt és una empresa compromesa amb el territori i que
s’implica amb la societat que l’envolta.
Per aquesta raó, creiem amb el compromís en el treball i la
meta és complir les expectatives del compromís amb el
client.
Tracte proper i Transparència (per a tothom)
Els nostres grups d’interès reben un tracte proper, això els
hi dóna seguretat per conﬁar i apostar en el projecte
Llagurt.
El caràcter proper i acollidor del projecte pretén arribar a la
població amb total transparència i amb la seva col·laboració.

Compromís Social
La responsabilitat social és un dels pilars fonamentals del
projecte Llagurt.
Es treballa des del sentit comú per fer un món millor per a
les persones i l’entorn que ens envolta.
Emprenedoria
Llagurt neix de la mà de dues noies molt joves.
En només 25 anys d’edat van iniciar-se en el món de
l’emprenedoria.
Fomenten la cultura de l’esforç i la il·lusió.

COMPROMISOS
Amb les nostres parts interessades:

Equip: L’equip Llagurt és el que transmet i fomenta els
valors de l’empresa i el primer que ha d’adherir-se als valors
i actituds d’aquest compromís.
Proveïdors:

- Afavorir i/o donar suport a les ofertes de les empreses
col·laboradores.
- Mantenir relacions cordials i duradores.
- Exigir en els seus serveis la màxima qualitat.
- Facilitar tota la informació o documentació de forma
clara i amb el temps necessari.
- Que compleixin amb la legislació vigent en el país
que operen.
- I ens comprometem a evitar els litigis innecessaris.

Clients, consumidors i competència: La nostra voluntat
és treballar cada dia per oferir als nostres consumidors els
millors productes i apostar per la innovació en el nostre
mercat.
Entorn: Formem part d’un entorn social, econòmic i
ambiental, i la nostra voluntat és actuar sempre sota les
normes establertes i amb actitud de millora, honestedat i
implicació.

COMPROMISOS
Amb els drets fonamentals:

El principi fonamental que ha de prevaldre en el marc de les
nostres accions és el respecte mutu entre tot l’equip i les parts
vinculades a l’empresa.
Respecte a la individualitat: Cap treballador té dret a
Amb els drets fonamentals:
molestar, ofendre a cap altre per qualsevol raó i/o sota cap
circumstància.
La vida personal de cada un és estrictament privada i ha d’estar
al marge de qualsevol judici.
Igualtat d’oportunitats i no discriminació: Els treballadors
de Llagurt hem de basar el nostre comportament en el principi
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació.
Prevenció de l’assetjament o intimidació: Llagurt desitja
mantenir un ambient lliure de qualsevol conducta susceptible
de ser considerada com assetjament o intimidació, tant en el
centre de treball, com en esdeveniments socials relacionats amb
l’activitat laboral.
Seguretat i salut en el treball. Ambient de Treball:
L’empresa prestarà especial atenció a tots els aspectes
relacionats amb la salut laboral.

D’aquesta manera, hem de mantenir el nostre espai net i
ordenat:
- No es poden deixar begudes obertes a prop d’equips
elèctrics. S’han de poder tancar sempre.
- No es poden deixar objectes que puguin interferir en
les accions diàries o que puguin entorpir el pas, especialment
sortides d’evacuació i equips contra incendis.
- Cal deixar les zones netes i ordenades com te les has trobat.
Seguretat laboral: Els treballadors estem obligats a seguir les
normes de seguretat establertes per Llagurt i a utilitzar
adequadament les màquines, productes de neteja, mitjans i
equips de protecció facilitats per l’empresa.
Medi Ambient: Per reduir l’impacte negatiu sobre el medi, ens
comprometem a:
- Complir les lleis i normes en matèria mediambiental.
- Millorar contínuament el Sistema de Gestió de Residus.
És responsabilitat de tots comunicar qualsevol incidència o opció
de millora que pugui tenir un impacte sobre el medi ambient,
així com seguir les directrius marcades per l’empresa en aquest
àmbit.

COMPROMISOS
Amb l’empresa:

Responsabilitats professionals: S’espera que cada un de
nosaltres es comprometi amb totes i cada una de les responsabilitats que se li han assignat, complint amb els objectius.

Bon ús de les dades personals: Llagurt compleix amb la
normativa de la LOPD per a la gestió i tractament de dades de
caràcter personal.

La
nostra cultura
professional
està orientada cap al treball per
Amb
els drets
fonamentals:
responsabilitats i esforç.

El contingut d’aquestes bases és propietat de Llagurt i només es
podrà utilitzar per a les comunicacions i activitats de Llagurt i
haurà d’adequar-se sempre a la LOPD.

Per aquest motiu i per contribuir a una millora de la conciliació
de la vida privada i professional, s’ha realitat en els últims temps
una major ﬂexibilització dels horaris.

Cap persona podrà utilitzar aquestes dades per activitats que no
siguin de Llagurt.

Conﬁdencialitat de la informació: Tots els treballadors de
Llagurt, en el curs de la relació laboral, podem tenir accés a
informació conﬁdencial de l’empresa.

Conﬂicte d’interessos: S’ha d’evitar tota situació en què els
interessos personals dels treballadors puguin entrar en conﬂicte
amb els interessos de l’empresa.

Els treballadors de Llagurt han de ser cautelosos, prudents i
discrets amb aquesta informació.

D’aquesta manera, hem de prendre les decisions que requereixi
el nostre lloc de treball tenint en compte única i exclusivament
els interessos de Llagurt, evitant que els interessos personals o
familiars puguin inﬂuir conscient o inconscientment a la presa
objectiva de decisions i perjudicar els interessos de la nostra
empresa.

S’ha de tenir en compte que el compromís de conﬁdencialitat,
adquirit per tots i cada un dels treballadors en el moment de la
seva incorporació, persisteix en extingir-se la relació laboral.
Llagurt prendrà les mesures que consideri oportunes, quan no
es respecti la conﬁdencialitat o se´n faci un mal ús.

COMPROMISOS
Amb l’empresa:

Regals i compensacions: En el marc de les relacions amb els
nostres clients i/o proveïdors, no acceptarem o oferirem regals
que sobrepassin el valor raonable dels habituals a la presa de
negocis (material d’ús intern, regals característics de l’època
nadalenca,...).
Amb els drets fonamentals:
Hem d’evitar qualsevol pràctica que pugui restar llibertat de
decisió o interferir en el desenvolupament de les relacions
comercials amb els clients, proveïdors o suposar un tracte de
favor per part d’organismes de l’administració.
Bon ús dels actius: Els actius de l’empresa són per a ús
exclusiu dels empleats de l’empresa en el desenvolupament de
la seva activitat laboral.
No estan destinats a un ús privat
És responsabilitat de cada un fer un bon ús d’aquests i mantenir-los en bon estat, salvaguardats de possibles pèrdues o furts i
avisar al responsable quan no estiguin en perfectes condicions.

Xarxes socials i web 2.0: Tenint en compte que els continguts publicats a la xarxa són complicats d’eliminar i gaudeixen
de poca privacitat:
- Llagurt es reserva el dret de poder publicar al seu web o
xarxes socials imatges i/o vídeos on participi l’equip de Llagurt o part
de l’equip dins d’una activitat que hagi estat promoguda per l’empresa,
respectant sempre els valors d’aquest compromís.
- Esperem que cada un apliqui el sentit comú en les opinions
que es puguin realitzar a les xarxes socials sempre que es pugui
vincular el perﬁl professional a la marca de l’empresa.
- Conﬁem que cada membre de Llagurt valorarà abans de
publicar i divulgar qualsevol imatge i/o vídeo vinculats a activitats de
l’empresa i/o on apareixen companys la seva difusió o no a les xarxes
socials, respectant el desig de les persones que apareixen de la seva
possible difusió i tenint en compte sempre els principis explicats en
aquest compromís.

