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Capítol I: Introducció 

 

Article 1.- Finalitat 

 

(1) Enerside ENERGY, S.A (La "Societat") aspira que la seva conducta i la de les persones que hi estan 

vinculades respongui i s'acomodi, a més de la legislació vigent i al seu Sistema de govern corporatiu, a 

principis ètics i de responsabilitat social de general acceptació. 

 

(2) Aquest Codi ètic està cridat a desenvolupar els principis ètics recollits en la Missió, Visió i Valors de la 

Societat i a servir de guia en un entorn global, complex i canviant tant per l'actuació dels professionals de 

la Societat com del grup de societats (el "Grup"). 

 

(3) Així mateix, el Codi ètic s'ha elaborat tenint en compte les recomanacions de bon govern de reconeixement 

general en els mercats internacionals i els principis de responsabilitat social acceptats per la societat i del 

Grup. 

 

(4) Per tant, el present document recull el compromís de la Societat i del Grup amb els principis de l'ètica 

empresarial i la transparència en tots els àmbits d'actuació, establint un conjunt de principis i pautes de 

conducta dirigits a garantir el comportament ètic i responsable de tots els professionals del Grup en el 

desenvolupament de la seva activitat. 

 

(5) El Codi ètic forma part del Sistema de govern corporatiu de la Societat i és plenament respectuós amb els 

principis d'organització corporativa establerts en aquest. 

 

Article 2.- Àmbit d'aplicació 

 

(6) El contingut del Codi ètic és d'aplicació a tots els professionals del Grup, independentment del seu nivell 

jeràrquic, de la seva ubicació geogràfica o funcional i de la societat del Grup per la qual prestin els seus 

serveis. 

 

(7) Es consideren professionals del Grup els directius i empleats de totes les societats i entitats que l'integren. 

 

(8) El compliment del Codi ètic s'ha de fer en paral·lel a l'estricte compliment del que estableix el Sistema de 

govern corporatiu de la Societat. 

 

(9) En el cas que els professionals de les societats del Grup els siguin d'aplicació, addicionalment, altres codis 

ètics o de conducta, de caràcter sectorial o derivats de la legislació nacional dels països en què aquelles 

desenvolupin la seva activitat, els compliran igualment en compatibilitat amb el present Codi Ètic en tant 

no siguin discordants. Si és així, llevat contradicció amb legislació aplicable a cada professional, el Codi 

Ètic del Grup prevaldrà sobre la resta dels codis ètics que siguin aplicables. 

 

(10) Aquells professionals del Grup que, en l'exercici de les seves funcions, gestionen o dirigeixin equips de 

persones, a més, vetllar perquè els professionals directament al seu càrrec coneguin i compleixin el Codi 

ètic i liderar amb l'exemple, sent referents de conducta a l' grup. 
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Article 3.- Missió, Visió i Valors del grup Enerside 

 

(11) El Consell d'Administració de la Societat ha aprovat la Missió, Visió i Valors del grup Enerside. Lluny de 

constituir una mera declaració de principis, el seu contingut presideix l'activitat quotidiana de totes les 

societats del Grup i orienta la seva estratègia i totes les seves actuacions. Consisteix en les sigles SER, 

que es desglossen a continuació: 

 

a. Servei: Voluntat d'oferir solucions que permeten a les comunitats locals accedir a energia neta per a 

la seva autonomia. 

b. ètica: És el pilar empresarial de conducta i es veu reflectit allà on el Grup està involucrat. No només 

es busca la rendibilitat empresarial, sinó que es desenvolupen projectes per tal de promoció 

econòmica i social de l'economia local. 

c. respecte: Enerside valora i respecta la diversitat en els països on opera i entre els seus clients, socis 

locals, proveïdors i treballadors. 

 

(12) L'actuació professional d'acord amb els principis continguts en la Missió, Visió i Valors del grup Enerside 

és la millor garantia del compromís amb la creació de valor per a les comunitats en les quals el Grup 

desenvolupa les seves activitats i per als accionistes de la Societat. 

 

Article 4.- Interpretació i integració del Codi ètic 

 

(13) La Unitat de Compliment és l'òrgan al qual correspon la interpretació i integració general del Codi ètic. Els 

seus criteris interpretatius, que hauran de tenir en compte el que disposa la Missió, Visió i Valors del grup 

Enerside, són vinculants per a tots els professionals de totes les societats pertanyents al Grup. 

 

(14) El Codi ètic, per la seva naturalesa, no abasta totes les situacions possibles, sinó que estableix els criteris 

per orientar la conducta dels professionals del Grup i, si s'escau, resoldre els dubtes que es puguin plantejar 

en el desenvolupament de la seva activitat professional. 

 

(15) Qualsevol dubte que pugui sorgir als professionals del Grup sobre la interpretació del Codi ètic haurà de 

consultar amb el superior jeràrquic immediat o a la Unitat de Compliment. 
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Capítol II. La Unitat de Compliment 

 

Article 5.- La Unitat de Compliment 

 

(16) La Unitat de Compliment és un òrgan col·legiat de caràcter intern i permanent, vinculat al Consell 

d'Administració de la Societat, responsable de vetllar de forma proactiva pel funcionament eficaç del 

sistema de compliment de la Societat, que es troba integrat pel Programa de Compliance , pel Codi 

Disciplinari i pel Codi Ètic. 

 

(17) La Unitat de Compliment tindrà accés, a través del secretari del Consell d'Administració, a la informació, 

documents i oficines de les societats, administradors, directius i empleats del Grup, incloses les actes dels 

òrgans d'administració, supervisió i control, que fossin necessaris per a l'adequat exercici de les seves 

funcions. 

 

Referent a això, tots els empleats, directius i administradors d'aquestes societats han de prestar a la Unitat 

de Compliment la col·laboració que els sigui requerida per a l'adequat exercici de les seves funcions. 

 

(18) Les funcions de la Unitat de Compliment consisteixen en: 

 

a. Prevenció: Per evitar riscos, s'identifiquen els possibles riscos d'incompliment de les 

normes, es defineixen els controls i es forma als empleats i directius en el compliment 

normatiu.  

b. detecció: Trobar les deficiències en els controls de compliment de les normes.  

c. Informe continu: Informar permanentment a l'alta direcció sobre els riscos d'incompliment de 

les normes, les deficiències en els sistemes de detecció i les mesures correctores que es 

vagin a proposar. 

 

(19) La Unitat de Compliment comptarà amb els mitjans materials i humans necessaris per a l'acompliment de 

les seves funcions. 

 

(20) La Unitat de Compliment informarà el Consell d'Administració, com a mínim anualment, de les mesures 

adoptades per assegurar el compliment del Codi ètic. 

 

 

Article 6.- Relacions entre la societat matriu i la resta de les societats del Grup 

 

(21) Les funcions i actuacions de la Unitat de Compliment s'han d'aplicar, de forma general, amb prevalença 

sobre les iniciatives que, en el seu àmbit propi d'actuació, adoptin els consells d'administració de les 

societats del Grup, excepte causa justificada que haurà de ser validada per la unitat de Compliment. 

 

(22) Les societats del Grup d'informar periòdicament la Unitat de Compliment de les iniciatives que adoptin al 

respecte. 

 

(23) Sense perjudici de l'anterior, les competències de la Unitat de Compliment relatives al Codi ètic són 

independents de les responsabilitats de gestió i supervisió que corresponguin a altres òrgans i direccions 

de la Societat i als òrgans d'administració de la societat o del Grup. 
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Capítol III. Normes generals de conducta professional 

 

Article 7.- Compliment de la legalitat i del sistema de govern corporatiu 

 

(24) Els professionals del Grup: 

 

a. Complir estrictament la legalitat vigent en el lloc en el qual desenvolupin la seva activitat, 

atenent a l'esperit i la finalitat de les normes; 

b. Observaran les previsions del Codi ètic, les normes del Sistema de govern corporatiu i els 

procediments bàsics que regulen l'activitat del Grup i de la societat en la qual presten els 

seus serveis. 

c. Respectaran íntegrament les obligacions i compromisos assumits pel Grup en les seves 

relacions contractuals amb tercers, així com els usos i bones pràctiques dels països en què 

exerceixin la seva activitat. 

 

(25) Els directius del Grup han de conèixer particularment les lleis i reglamentacions, incloses les internes, que 

afectin les seves respectives àrees d'activitat i s'han d'assegurar que els professionals que depenguin d'ells 

rebin l'adequada informació i formació que els permeti entendre i complir les obligacions legals i 

reglamentàries aplicables a la seva funció laboral, incloses les internes. 

 

(26) Totes les societats del Grup d'assegurar el compliment de la normativa tributària aplicable i procuraran una 

adequada coordinació de la política fiscal seguida per totes elles, en el marc de la consecució de l'interès 

social i del suport a l'estratègia empresarial a llarg termini, evitant riscos i ineficiències fiscals en l'execució 

de les decisions de negoci. 

 

(27) El Grup respectarà i acatarà les resolucions judicials o administratives que es dictin, però es reserva el dret 

a recórrer, davant totes les instàncies fos oportú, les referides decisions o resolucions quan entengui que 

no s'ajusten a dret i contravinguin els seus interessos. 

 

Article 8.- Acompliment d'una conducta professional íntegra 

 

(28) Els criteris rectors als quals s'ha d'ajustar la conducta dels professionals del Grup seran la professionalitat, 

la integritat i l'autocontrol en les seves actuacions i decisions: 

 

a. La professionalitat és l'actuació diligent, responsable, eficient i enfocada a l'excel·lència, la 

qualitat i la innovació. 

b. La integritat és l'actuació lleial, honrada, de bona fe, objectiva i alineada amb els interessos 

del Grup i amb els seus principis i valors expressats en la Missió, Visió i Valors del grup 

Enerside i en el Codi ètic. 

c. L'autocontrol en les actuacions i en la presa de decisions suposa que qualsevol actuació 

que realitzin s'assenti sobre quatre premisses bàsiques: (i) que l'actuació sigui èticament 

acceptable; (ii) que sigui legalment vàlida; (iii) que sigui desitjable per a la Societat i el Grup; 

i (iv) que estigui disposat a assumir la responsabilitat sobre ella. 

 

(29) És obligació de tots els professionals del Grup informar la Unitat de Compliment sobre la incoació, evolució 

i resultat de tot procediment judicial, penal o administratiu, en què un professional sigui part imputada, 

inculpada o acusada i pugui afectar-ne l'exercici de les seves funcions com a professional del Grup o 

perjudicar la imatge o els interessos del Grup. 
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Capítol IV. Els professionals del Grup 

 

Article 9.- Principis de no discriminació i igualtat d'oportunitats 

 

(30) El Grup promou la no discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, 

orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició personal, física o social 

dels seus professionals, així com la igualtat d'oportunitats entre ells. 

 

(31) En addició a l'anterior, el Grup promou activament la igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a 

l'accés a l'ocupació, a la formació, a la promoció de professionals i a les condicions de treball, així com a 

l'accés a béns i serveis i el seu subministrament. 

 

(32) El Grup rebutja qualsevol manifestació de violència, d'assetjament físic, sexual, psicològic, moral o altres, 

d'abús d'autoritat en el treball i qualssevol altres conductes que generin un entorn intimidatori o ofensiu per 

als drets personals dels seus professionals. Específicament, el Grup promourà mesures per prevenir 

l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, quan es considerin necessàries. 

 

Article 10.- Conciliació de la vida familiar amb l'activitat laboral 

 

(33) El Grup respecta la vida personal i familiar dels seus professionals i de promoure els programes de 

conciliació que facilitin el millor equilibri entre aquesta i les seves responsabilitats laborals. 

 

Article 11.- Dret a la intimitat 

 

(34) El Grup respecta el dret a la intimitat dels seus professionals, en totes les seves manifestacions, i 

especialment pel que fa a dades de caràcter personal, metges i econòmics. 

 

(35) El Grup respecta les comunicacions personals dels seus professionals a través d'Internet i altres mitjans 

de comunicació que facin amb els seus respectius comptes personals en les diferents plataformes online 

existents. 

 

(36) Sense perjudici de l'anterior, els professionals del Grup, per la seva banda, es comprometen a fer un ús 

responsable dels mitjans de comunicació, dels sistemes informàtics i, en general, de qualssevol altres 

mitjans que la Societat posi a la seva disposició, com comptes corporatius o altres mitjans anàlegs. Tals 

mitjans no es faciliten per a ús personal no professional i no són aptes, per això, per a la comunicació 

privada. No generen per això expectativa de privacitat en cas que haguessin de resultar supervisats pel 

Grup en l'exercici proporcionat dels seus deures de control. 

 

(37) El Grup es compromet a no divulgar dades de caràcter personal dels seus professionals, excepte 

consentiment dels interessats i en els casos d'obligació legal o compliment de resolucions judicials o 

administratives. En cap cas podran ser tractades les dades de caràcter personal dels professionals per a 

fins diferents dels legalment o contractualment previstos. 

 

(38) Els professionals del Grup que per la seva activitat accedeixin a dades personals d'altres professionals del 

Grup, es comprometran per escrit a mantenir la confidencialitat d'aquestes dades. 

 

(39) El Grup complirà tots els requeriments previstos en la legislació de protecció de dades de caràcter personal 

respecte de les comunicacions que els remetin els professionals d'acord amb el que disposa el Codi ètic. 
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Article 12.- Seguretat i salut en el treball 

 

(40) El Grup, independentment de la localització física dels seus treballadors, promou un programa de seguretat 

i salut en el treball i adoptarà les mesures preventives establertes al respecte en la legislació vigent i 

qualssevol altres que es puguin establir en el futur. Per això, els treballadors disposen del dret a una revisió 

mèdica anual a càrrec del Grup. 

 

(41) Així mateix, els professionals del Grup d'observar amb especial atenció les normes relatives a seguretat i 

salut en el treball, amb l'objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals. 

 

(42) El Grup de promoure que els proveïdors amb els quals operi compleixin les seves normes i programes en 

matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Article 13.- Selecció i avaluació 

 

(43) El Grup mantindrà el més rigorós i objectiu programa de selecció, atenent exclusivament als mèrits 

acadèmics, personals i professionals dels candidats i a les necessitats del Grup. 

 

(44) El Grup d'avaluar, amb una periodicitat mínima anual, als seus professionals de forma rigorosa i objectiva, 

atenent al seu acompliment professional individual i col·lectiu. 

 

(45) Els professionals del Grup participaran, si escau, en la definició dels seus objectius i tindran coneixement 

de les avaluacions que se'ls realitzin. 

 

Article 14.- formació 

 

(46) Amb una periodicitat mínima anual, el Grup promourà la formació dels seus professionals. Els programes 

de formació propiciaran la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament de la carrera professional i 

contribuiran a la consecució dels objectius del Grup. 

 

(47) Els professionals del Grup es comprometen a actualitzar, com a mínim anualment, els seus coneixements 

tècnics i de gestió i a aprofitar els programes de formació del Grup. 

 

Article 15.- informació 

 

(48) El Grup informarà trimestralment als seus professionals sobre les línies mestres dels seus objectius 

estratègics i sobre la marxa del Grup. 

 

Article 16.- Obsequis i regals 

 

(49) Els professionals del Grup no podran donar ni acceptar regals o obsequis en el desenvolupament de la 

seva activitat professional. Excepcionalment, el lliurament i acceptació de regals i obsequis estaran 

permeses si concorren simultàniament les circumstàncies següents: 

 

a. Siguin de valor econòmic irrellevant o simbòlic; 

b. Responguin a signes de cortesia o atencions comercials usuals; i 

c. No estiguin prohibides per la llei o les pràctiques comercials generalment acceptades. 
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(50) Als regals o obsequis en què concorrin les circumstàncies anteriors no els és aplicable el que disposa 

l'article 41 següent. Així mateix, els regals o obsequis en què concorrin alguna de les circumstàncies 

anteriors, i que no estiguin personalitzats respecte un professional concret, seran objecte de sorteig o rifa 

amb la resta de professionals implicats en el projecte. 

 

(51) Els professionals del Grup no podran, directament o mitjançant persona interposada, oferir o concedir ni 

sol·licitar o acceptar avantatges o beneficis no justificats que tinguin per objecte immediat o mediat obtenir 

un benefici, present o futur, per al Grup, per si mateixos o per un tercer.  

 

(52) En particular, no podran donar ni rebre qualsevol forma de suborn o comissió procedent de, o realitzat per, 

qualsevol altra part implicada, com a funcionaris públics, espanyols o estrangers, personal d'altres 

empreses, partits polítics, autoritats, clients, proveïdors i accionistes.  

 

Els actes de suborn, expressament prohibits, inclouen l'oferiment o promesa, directament o indirecta, de 

qualsevol tipus d'avantatge impròpia, qualsevol instrument per a la seva encobriment, així com el tràfic 

d'influències. 

 

(53) Tampoc es podrà rebre, a títol personal, diners de clients o proveïdors, ni tan sols en forma de préstec o 

bestreta, tot això amb independència dels préstecs o crèdits concedits als professionals del Grup per 

entitats financeres que siguin clients o proveïdores del Grup i que no estiguin incurses en les activitats 

anteriorment expressades. 

 

(54) Els professionals del Grup no podran donar ni acceptar hospitalitats que influeixin, puguin influir o es puguin 

interpretar com a influència en la presa de decisions. 

 

(55) Quan hi hagi dubtes sobre el que és acceptable, l'oferta haurà de ser declinada o, si escau, consultada 

abans amb el superior jeràrquic immediat, qui pot remetre la consulta a la Unitat de Compliment o a l'adreça 

de compliment corresponent, segons sigui procedent. 

 

Article 17.- Conflictes d'interès 

 

(56) Es considera que hi ha conflicte d'interès en aquelles situacions en què entrin en col·lisió, de manera directa 

o indirecta, l'interès personal del professional i l'interès de qualsevol de les societats del Grup. Hi haurà 

interès personal del professional quan l'assumpte l'afecti a ell o a una persona vinculada amb ell. 

 

(57) Tindran la consideració de persones vinculades al professional les següents: 

 

a. El cònjuge del professional o la persona amb anàloga relació d'afectivitat. 

b. Els ascendents, descendents i germans del professional o del cònjuge (o persona amb 

anàloga relació d'afectivitat) del professional. 

c. Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans del professional. 

d. Les entitats en les que el professional, o persones a ell vinculades, per si o per persona 

interposada, es trobin en alguna de les situacions de control establertes en la llei. 

 

 

 

 

 

(58) A títol d'exemple, són situacions que podrien donar lloc a un conflicte d'interès: 
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a. Estar involucrat, a títol personal o familiar, en alguna transacció o operació econòmica en 

què qualsevol de les societats integrades en el Grup sigui part. 

b. Negociar o formalitzar contractes en nom de qualsevol de les societats del Grup amb 

persones físiques vinculades al professional o amb persones jurídiques en què el 

professional o una persona vinculada a ell, ocupi un càrrec directiu, sigui accionista 

significatiu o administrador. 

c. Ser accionista significatiu, administrador, conseller, etc. de clients, proveïdors o competidors 

directes o indirectes de qualsevol de les societats del Grup. 

 

(59) Les decisions professionals han d'estar basades en la millor defensa dels interessos del Grup, de manera 

que no estiguin influenciades per relacions personals o de família o per qualssevol altres interessos 

particulars dels professionals del Grup. 

 

(60) En relació amb els possibles conflictes d'interès, els professionals del Grup d'observar els següents 

principis generals d'actuació: 

 

a. Independència: actuar en tot moment amb professionalitat, amb lleialtat al Grup i els seus 

accionistes i independentment d'interessos propis o de tercers. En conseqüència, 

s'abstindran en tot cas de prevaler els seus propis interessos a costa dels del Grup. 

b. Abstenció: no intervenir o influir en la presa de decisions que puguin afectar les entitats del 

Grup amb què hi hagi conflicte d'interès, participar de les reunions en què aquestes 

decisions es plantegin i d'accedir a informació confidencial que afecti a aquest conflicte. 

c. Comunicació: informar sobre els conflictes d'interès en què estiguin sotmesos, prèviament 

a la realització de l'operació o conclusió del negoci de què es tracti, per escrit, al superior 

jeràrquic, a la direcció responsable de la funció de recursos humans i a la Unitat de 

compliment o a l'adreça de compliment de la societat del Grup corresponent, segons sigui 

procedent. Aquesta última avaluarà la situació, en coordinació amb la direcció responsable 

de la funció de recursos humans i adoptarà les decisions oportunes, aconsellant, si cal, 

sobre les actuacions apropiades en cada circumstància concreta. 

 

(61) En la comunicació, el professional haurà d'indicar: 

 

a. Si el conflicte d'interès l'afecta personalment o mitjançant una persona a ell vinculada, 

identificant-la si és el cas. 

b. La situació que dóna lloc al conflicte d'interès, detallant en el seu cas l'objecte i les principals 

condicions de l'operació o decisió projectada. 

c. L'import o avaluació econòmica aproximada. 

d. El departament o la persona del Grup amb la qual s'han iniciat els corresponents contactes. 

 

(62) Aquests principis generals d'actuació s'han d'observar de manera especial en aquells supòsits en què la 

situació de conflicte d'interès sigui, o pugui raonablement esperar-se que sigui, de tal naturalesa que 

constitueixi una situació de conflicte d'interès estructural i permanent entre el professional, o una persona 

vinculada al professional, i qualsevol de les societats del Grup. 

Article 18.- Oportunitats de negoci 

 

(63) Es consideraran oportunitats de negoci aquelles inversions o qualssevol operacions lligades als béns del 

Grup de les que el professional hagi tingut coneixement amb ocasió del desenvolupament de la seva 

activitat professional, quan la inversió o l'operació s'hagi ofert al Grup o aquest tingui interès en ella . 
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(64) El professional no podrà aprofitar oportunitats de negoci en benefici propi o de persona a ell vinculada, 

entenent per tal les persones esmentades a l'article 17.2 anterior, llevat que: 

 

a. sigui oferta prèviament al Grup; i 

b. el Grup hagi desistit d'explotar-la sense intervenir influència del professional; o 

c. la direcció responsable de la funció de recursos humans de la societat del Grup de què es 

tracti s'autoritzi l'aprofitament pel professional de l'oportunitat de negoci. 

 

(65) El professional no podrà utilitzar el nom de la societat o de societats del Grup ni invocar la seva condició 

de professional d'aquelles per a realitzar operacions per compte propi o de persones a ell vinculades. 

 

Article 19.- Recursos i mitjans per al desenvolupament de l'activitat professional 

 

(66) El Grup es compromet a posar a disposició dels seus professionals els recursos i els mitjans necessaris i 

adequats per al desenvolupament de la seva activitat professional. 

 

(67) Els seus professionals es comprometen a fer un ús responsable dels recursos i dels mitjans posats a la 

seva disposició realitzant, exclusivament, activitats professionals en interès del Grup, de manera que 

aquests recursos i mitjans no s'utilitzaran o s'aplicaran per a fins particulars. Els professionals del Grup 

d'evitar qualssevol pràctiques, especialment activitats i despeses supèrflues, que disminueixin la creació 

de valor per als accionistes. 

 

(68) El Grup és titular de la propietat i dels drets d'ús i explotació dels programes i sistemes informàtics, equips, 

manuals, vídeos, projectes, estudis, informes i altres obres o drets creats, desenvolupats, perfeccionats o 

utilitzats pels seus professionals, en el marc de la seva activitat laboral o amb base a les facilitats 

informàtiques del Grup.  

 

(69) Els professionals han de respectar el principi de confidencialitat respecte de les característiques dels drets, 

llicències, programes, sistemes i coneixements tecnològics, en general, la propietat o drets d'explotació o 

d'ús corresponguin al Grup. La divulgació de qualsevol informació relacionada requerirà l'autorització prèvia 

de la direcció responsable del Grup de què es tracti. 

 

Article 20.- Informació d'ús intern, confidencial i reservada 

 

(70) La informació no pública que sigui propietat del Grup tindrà, amb caràcter general, la consideració 

d'informació d'ús intern, llevat que s'hagi classificat com a confidencial o reservada, i en tot cas estarà 

subjecta a secret professional, sense que el seu contingut pugui ser facilitat a tercers, llevat que sigui en 

l'exercici normal del seu treball, professió o funcions i sempre que a aquells als quals se'ls comuniqui la 

informació estiguin subjectes, legalment o contractualment, a una obligació de confidencialitat i hagin 

confirmat a la Societat que disposen dels mitjans necessaris per a salvaguardar-la. 

 

 

 

(71) La informació o dades la divulgació no autoritzada, fora del Grup o dins d'ell, pogués causar un perjudici 

(econòmic o reputació) o infringir qualsevol requisit regulador o legal, donant lloc a la imposició de sancions 

o reclamacions contra societats del Grup, serà classificada com a confidencial. Quan es tracti d'informació 

o dades altament sensibles o especialment valuosos, la divulgació de les quals causar un perjudici greu o 

significatiu, serà classificada com informació reservada. 
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(72) És responsabilitat del Grup i de tots els seus professionals posar els mitjans de seguretat suficients i aplicar 

els procediments establerts per protegir la informació d'ús intern, confidencial i reservada registrada en 

suport físic o electrònic, enfront de qualsevol risc intern o extern d'accés no consentit, manipulació o 

destrucció, tant intencionada com accidental. A aquests efectes, els professionals del Grup guardaran 

confidencialitat sobre el contingut del seu treball en les seves relacions amb tercers. 

 

(73) Qualsevol indici raonable de fuga d'informació confidencial o reservada per a fins particulars haurà de ser 

comunicat pels qui en tinguin coneixement al seu superior jeràrquic immediat i a les direccions 

responsables de les funcions de seguretat i de recursos humans de la societat del Grup de què es tracti. 

Al seu torn, la direcció responsable de la funció de seguretat s'haurà d'anunciar per escrit a la Unitat de 

Compliment o a l'adreça de compliment de la societat que correspongui. 

 

(74) En cas de cessament de la relació laboral o professional, tota la informació d'ús intern, confidencial i 

reservada serà retornada pel professional al Grup, incloent-hi els documents i mitjans o dispositius 

d'emmagatzematge, així com la informació emmagatzemada en qualsevol dispositiu electrònic corporatiu 

o personal, subsistint en tot cas el deure de confidencialitat del professional. 

 

Article 21.- informació privilegiada 

 

(75) Informació privilegiada és, subjecte a la definició establerta en el Reglament intern de conducta en els 

Mercats de Valors, qualsevol informació concreta sobre la Societat o el Grup que no sigui pública i que, de 

fer-se pública, podria influir de manera apreciable sobre la cotització de les accions de la Societat o altres 

valors negociables emesos per societats del Grup o instruments financers relacionats. 

 

(76) Els professionals que accedeixin a qualsevol informació privilegiada del Grup s'atendran a les obligacions, 

limitacions i prohibicions establertes en el Reglament intern de conducta en els Mercats de Valors i, en 

particular, s'abstindran de: 

 

a. Preparar o realitzar qualsevol tipus d'operació sobre les accions o altres valors negociables 

del Grup a què es refereixi la informació, incloent l'adquisició, transmissió o cessió, per 

compte propi o de tercers, directament o indirectament, de les accions o els valors 

negociables del Grup a què es refereixi la informació, o utilitzar aquest tipus d'informació per 

cancel·lar o modificar una ordre relativa a aquestes accions o valors donada abans de 

conèixer la informació privilegiada. També s'han d'abstenir de la mera temptativa de realitzar 

aquestes operacions. 

b. Comunicar la informació privilegiada a tercers, llevat que sigui en l'exercici normal del seu 

treball, professió o funcions, sempre que a aquells als quals se'ls comuniqui la informació 

en l'exercici normal del seu treball, professió o funcions, estiguin subjectes, legal o 

contractualment, a obligació de confidencialitat i hagin confirmat a la Societat que disposen 

dels mitjans necessaris per a salvaguardar-la. 

c. Recomanar a un tercer que dugui a terme qualsevol de les operacions referides en la lletra 

a) anterior o que faci que un altre dugui a terme aquestes operacions basant-se en 

informació privilegiada. 

 

(77) Les prohibicions establertes en l'apartat anterior s'apliquen a qualsevol professional que tingui informació 

privilegiada quan el professional sàpiga o hagués hagut de saber que es tracta d'informació privilegiada. 

Així mateix, s'aplicaran a qualsevol informació sobre altres societats emissores de valors cotitzats que 

pugui considerar-se informació privilegiada i a la qual el professional hagi tingut accés en l'exercici normal 
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de la seva feina, professió o funcions. 

 

Article 22.- Esdeveniments amb difusió pública 

 

(78) Els professionals seran especialment curosos en qualsevol intervenció, participació en jornades 

professionals o seminaris, o en qualsevol altre esdeveniment, llevat d'aquells purament amb fins docents i 

/ o formatius, que puguin tenir difusió pública i en la que vagin a participar en qualitat de professionals del 

grup, vetllant perquè el seu missatge estigui alineat amb el del grup, havent de comptar amb l'autorització 

prèvia del seu superior jeràrquic i, en qualsevol cas, informant amb temps suficient a l'òrgan de decisió de 

Enerside. 

 

Article 23.- activitats externes 

 

(79) Els professionals dedicaran al Grup tota la capacitat professional i esforç personal necessari per a l'exercici 

de les seves funcions. 

 

(80) La prestació de serveis laborals o professionals, per compte propi o aliè, a societats o entitats diferents del 

Grup, així com la realització o participació, com a docent, en activitats acadèmiques per part del 

professional, quan aquestes tinguin relació amb les activitats del Grup o les funcions que els professionals 

exerceixen en ell, hauran de ser autoritzades de forma prèvia i per escrit per la direcció responsable. 

 

(81) L'aprovació prèvia de la direcció també serà necessària en els següents casos: 

 

a. Participació activa o nomenament del professional en els òrgans d'administració o gestió 

d'organitzacions o associacions professionals o sectorials en representació del Grup. 

b. Qualsevol altre tipus d'activitat externa que pugui afectar la dedicació deguda del 

professional a les seves funcions o pugui suposar una potencial situació de conflicte 

d'interès. 

 

(82) El Grup respecta l'exercici d'activitats socials i públiques per part dels seus professionals, sempre que no 

interfereixin en el seu treball en el Grup. 

 

(83) La vinculació, pertinença o col·laboració dels professionals amb partits polítics o amb un altre tipus 

d'entitats, institucions o associacions amb fins públics, es realitzarà de tal manera que quedi clar el seu 

caràcter personal, evitant-se així qualsevol relació amb el Grup. 

 

(84) La creació, pertinença, participació o col·laboració dels professionals en xarxes socials, fòrums o blocs a 

Internet i les opinions o manifestacions que es realitzin en els mateixos, s'efectuaran de manera que quedi 

clar el seu caràcter personal. En tot cas, els professionals hauran d'abstenir d'utilitzar la imatge, nom o 

marques del Grup per obrir comptes o donar-se d'alta en aquests fòrums o xarxes. 

 

Capítol V. Compromisos i relacions amb altres grups d'interès 

 

Article 24.- Compromís amb els drets humans i laborals 

 

(85) El Grup manifesta el seu compromís i vinculació amb els drets humans i laborals reconeguts en la legislació 

nacional i internacional i amb els principis en què es basen el Pacte mundial de Nacions Unides, les Normes 

sobre les responsabilitats de les empreses transnacionals i altres empreses comercials en l'esfera dels 

drets humans de les Nacions Unides. 
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(86) En particular, el Grup manifesta el seu total rebuig al treball infantil i al treball forçós o obligatori i es 

compromet a respectar la llibertat d'associació i negociació col·lectiva, així com els drets de les minories 

ètniques i dels pobles indígenes en els llocs on desenvolupi la seva activitat. 

 

Article 25.- Accionistes i comunitat financera 

 

(87) El Grup manifesta el seu propòsit de creació contínua i de forma sostinguda de valor per als seus 

accionistes i posarà permanentment a la seva disposició aquells canals de comunicació i consulta que els 

permeti disposar d'informació adequada, útil i completa sobre l'evolució del Grup. 

 

(88) Les relacions amb inversors i analistes financers es canalitzaran a través de la Direcció de Relacions amb 

Inversors (o de la direcció que desenvolupi, en el futur, les seves funcions). 

 

Article 26.- Organismes reguladors 

 

(89) Es plantejaran les relacions amb les autoritats, els organismes reguladors i les administracions públiques 

sota els principis de cooperació i transparència. 

 

Article 27.- clients 

 

(90) El Grup, aplicant en tot cas normes de transparència, informació i protecció, es compromet a oferir una 

qualitat de serveis i productes igual o superior als requisits i els estàndards de qualitat establerts legalment, 

competint en el mercat i fent les activitats de màrqueting i vendes basant-se en els mèrits dels seus 

productes i serveis. 

 

(91) El Grup de garantir la confidencialitat de les dades dels seus clients, comprometent-se a no revelar a 

tercers, excepte consentiment del client o per obligació legal o en compliment de resolucions judicials o 

administratives. 

 

(92) La captació, utilització i tractament de les dades de caràcter personal dels clients s'han de fer de manera 

que es garanteixi el dret a la seva intimitat i el compliment de la legislació sobre protecció de dades de 

caràcter personal. 

 

Article 28.- proveïdors 

 

(93) El Grup adequarà els processos de selecció de proveïdors a criteris d'objectivitat i imparcialitat i evitarà 

qualsevol conflicte d'interès o favoritisme en la seva selecció. 

 

 

(94) Els professionals del Grup es comprometen al compliment dels procediments interns establerts per als 

processos d'adjudicació, inclosos, especialment, els referits a l'homologació de proveïdors. 

 

(95) Els preus i les informacions presentades pels proveïdors en un procés de selecció seran tractades 

confidencialment i no es revelaran a tercers excepte consentiment dels interessats o per obligació legal, o 

en compliment de resolucions judicials o administratives. 

 

(96) Els professionals evitaran qualsevol classe d'interferència o influència de proveïdors o tercers que pugui 

alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional i no podran percebre cap mena de remuneració 
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procedent de proveïdors del Grup ni, en general, de tercers, per serveis relacionats amb l'activitat pròpia 

del professional dins del Grup. 

 

Article 29.- competidors 

 

(97) El Grup es compromet a competir en els mercats de forma lleial i no realitzarà publicitat enganyosa o 

denigrant de la seva competència o de tercers. 

 

(98) L'obtenció d'informació de tercers, incloent informació de la competència, es realitzarà inexcusablement de 

forma legal. 

 

(99) El Grup es compromet a impulsar la lliure competència en benefici dels consumidors i usuaris. El Grup 

complirà la normativa de defensa de la competència, evitant qualsevol conducta que constitueixi o pugui 

constituir una col·lusió, abús o restricció de la competència. 

 

Article 30.- societat 

 

(100) El Grup manifesta el seu compromís de ser fidel a l'objectiu empresarial de generar riquesa i 

benestar per a la societat, adoptant una ètica empresarial responsable que creï valor per als seus 

accionistes amb un desenvolupament sostenible que contempli com a principals objectius la protecció del 

medi ambient i la cohesió social. 

 

(101) El Grup manifesta el seu ferm compromís amb els principis de la Política contra la corrupció i el frau i de la 

Política per a la prevenció de delictes en el desenvolupament de les seves activitats professionals. A 

aquests efectes, els professionals rebran una formació adequada sobre la legislació aplicable en aquells 

països en què el Grup desenvolupa les seves activitats. 

 

Article 31.- Protecció del medi ambient 

 

(102) El Grup desenvolupa la seva activitat des del respecte al medi ambient, complint escrupolosament, com a 

mínim, la normativa mediambiental que sigui d'aplicació i minimitzant l'impacte de les seves activitats sobre 

el medi ambient. 

 

(103) Les societats del Grup assumeixen com a pautes de comportament minimitzar els residus i la pol·lució, 

conservar els recursos naturals, promoure l'estalvi d'energia, així com realitzar i patrocinar projectes de 

recerca i desenvolupament que fomentin la protecció del medi ambient. 

 

(104) El Grup col·labora amb les autoritats reguladores per desenvolupar i promoure lleis i reglamentacions 

equitatives que protegeixin el medi ambient. 

 

Capítol VI. La Bústia ètic 

 

Article 32.- Creació de la Bústia ètic 

 

(105) La Unitat de Compliment gestionarà la Bústia Ètic de la Societat, l'objectiu és fomentar la implicació dels 

treballadors en el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes en el present Codi. La 

creació d'aquest Bústia ètic s'entén sense perjudici de qualsevol altre mecanisme que es considerin 

oportuns crear per permetre la comunicació d'irregularitats de potencial transcendència. 
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(106) En conseqüència, s'estableix que la Bústia és un canal habilitat per comunicar, per part dels professionals 

del Grup, conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat respecte del Codi ètic o per 

consultar dubtes que puguin sorgir sobre la seva interpretació. 

 

(107) Les comunicacions adreçades a la Bústia ètic podran remetre mitjançant l'emplenament d'un formulari 

electrònic que estarà disponible a l'apartat anomenat "Bústia ètic" del Portal de l'empleat. 

 

Article 33.- Principis informadors de les comunicacions de denúncies a través de les bústies ètics 

 

(108) Els professionals del Grup que tinguin indicis raonables de la comissió d'alguna irregularitat, d'algun acte 

contrari a la legalitat o a les normes d'actuació del Codi ètic hauran de comunicar a través dels canals 

establerts a aquest efecte, atenent sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat. 

 

(109) La identitat de la persona denunciant tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà 

comunicada al denunciat sense el consentiment del denunciant. Així mateix, també podran realitzar 

denúncies anònimes. 

 

(110) Sense perjudici de l'anterior, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitats 

tant a les autoritats administratives o judicials, en la mesura que siguin requerits per tals autoritats com a 

conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades 

a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre 

protecció de dades de caràcter personal. 

 

Article 34.- Tramitació de les comunicacions de denúncies efectuades a través de les bústies ètics 

 

(111) La tramitació de les denúncies realitzades a través de la Bústia correspon a la Unitat de Compliment, llevat 

que la denúncia afecti un membre de la Unitat de Compliment, pel que dit membre no podrà participar en 

la tramitació. 

 

(112) En tota investigació es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les 

persones investigades. 

 

 

 

 

Capítol VII. disposicions diverses 

 

Article 35.- Difusió, formació i comunicació 

1 

(113) Correspon a la Unitat de Compliment la difusió del contingut del Codi ètic. A aquest efecte, la Unitat de 

Compliment elaborarà plans i actuacions de formació i de comunicació interna. 

 

(114) Els referits plans i / o actuacions seran traslladats a la Direcció per a la seva conformitat després assegurar-

se que el seu contingut i forma compleixen amb els estàndards definits pel Grup. 

 

Article 36.- Règim disciplinari 

 

(115) El Grup desenvoluparà les mesures necessàries per a l'eficaç aplicació del Codi ètic. 
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(116) Independentment del seu nivell o posició, cap treballador o directiu està autoritzat per a sol·licitar que un 

altre professional o directiu cometi un acte il·legal o que contravingui el que estableix el Sistema de govern 

corporatiu ni, en particular, en el Codi ètic. 

 

(117) Al seu torn, cap professional pot justificar una conducta impròpia o il·legal emparant-se en l'ordre d'un 

superior jeràrquic. 

 

(118) Si, després de realitzar-se la pertinent investigació, es determina que un professional del Grup ha realitzat 

activitats il·legals o que contravinguin el Codi ètic, la direcció responsable d'aplicar les mesures 

disciplinàries acord amb el règim de faltes i sancions previst en el conveni col·lectiu de la societat. 

 

(119) De la mateixa manera procediran les adreces de compliment que hi hagi a les societats subholding o a les 

societats capçalera dels negocis del Grup respecte de les conductes per a la revisió resultin competents 

de conformitat amb el que preveu anteriorment. 

 

Article 37.- acceptació 

 

(120) Els actuals professionals del Grup accepten expressament el contingut establert en el Codi ètic. Així mateix, 

els professionals que s'incorporin del Grup, o passin a formar part del mateix amb posterioritat, acceptaran 

expressament els principis i les normes d'actuació establertes en el present Codi ètic. 

 

(121) El Codi ètic s'annexarà als contractes laborals de tots els professionals del Grup. 

 

Article 38.- Aprovació i modificació 

 

(122) El Codi ètic es revisarà i actualitzarà d'acord amb l'informe anual de la Unitat de Compliment, així com als 

suggeriments i propostes que realitzin els professionals del Grup.  

 

(123) L'aprovació de qualsevol modificació d'aquest Codi ètic correspondrà, en tot cas, al Consell d'Administració. 

 

 


