Codi Ètic

En el Grup Núñez i Navarro tenim com a objectiu la creació de valor a llarg termini
mantenint un compromís ferm i constant amb el benestar dels nostres equips, clients
i de la societat en general, i amb el desenvolupament de la ciutat de Barcelona.
Per assolir-ho, és indispensable estar compromesos amb els principis de l’ètica
empresarial i amb la transparència en tots els seus àmbits d’actuació, per això és
necessari disposar d’un Codi Ètic propi: un document que reculli els principis i valors
fonamentals que han de regir el nostre treball diari, un document crucial per al
creixement i l’èxit del Grup que formem tots.
Un Codi que hem de respectar i d’aplicar a tots els nostres àmbits d’actuació. Per tant,
tots els qui treballem amb i per al Grup estem obligats a complir amb els principis de
conducta que s’hi estableixin i a utilitzar el canal de denúncies que Núñez i Navarro
posa a la nostra disposició per notificar les irregularitats i comportaments inadequats
que puguem observar.
Aquest document constitueix una eina per orientar i guiar les nostres actuacions en
algunes qüestions d’ordre social, patrimonial o ètic que tenen especial importància
per al nostre Grup i per a tots nosaltres. El Codi ens ajuda a progressar i a créixer.
Ens afecta a tots. La nostra reputació i el nostre futur com a grup de referència en el
mercat depenen que tots continuem comportant-nos d’una manera honesta, íntegra
i transparent, cada dia i en totes les nostres activitats.
Per vetllar pel seu correcte compliment, disposem d’un Comitè Ètic encarregat de
la formació, l’assessorament i l’avaluació. Aquest Comitè està integrat per persones
designades pel Consell d’Administració de la companyia, al qual informa amb periodicitat.
Un Consell d’Administració els membres del qual són al capdavant i mantenen aquest
compromís que fa possible que, tots plegats, preservem viva la cultura corporativa, el
nostre caràcter familiar i els valors de Núñez i Navarro.

Josep Lluís Núñez

José María Núñez

CONTINGUT
01. Objecte i àmbit d’aplicació

04

02. Visió i valors de Núñez i Navarro

05

03. Els nostres principis d’actuació

06

3.1. Respecte a la legalitat vigent i obligacions contretes

06

3.2. Integritat i excel·lència professional

06

3.3. Respecte al medi ambient

06

04. Relació amb els professionals del grup i relació entre ells
4.1. No-discriminació, respecte mutu i igualtat de tracte

08
08

4.2. Compromís amb la salut i integritat

08

4.3. Dret a la intimitat

09

4.4. Ús de mitjans i recursos del Grup

09

05.		 Compromisos amb tercers
5.1. Prohibició de qualsevol tipus de corrupció o tràfic d’influències

10
10

5.2. Lliure competència

10

5.3. Veracitat en la promoció

11

5.4. Transparència en les operacions

11

5.5. Relacions amb els clients

11

5.6. Relacions amb contractistes i proveïdors

13

5.7. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial

13

5.8. Informació reservada i confidencial

13

5.9. Seguretat de la informació

14

5.10. Imatge fidel de la informació financera i comptable

14

5.11. Participació en subhasta pública

14

5.12. Relacions amb la Hisenda Pública

14

5.13. Sol·licitud de subvencions

15

5.14. Compliment urbanístic

15

5.15. Protecció del patrimoni empresarial

15

5.16. Conflictes d’interès

15

5.17. Neutralitat

17

5.18. Relacions amb ciutadans estrangers

17

5.19. Activitats externes

17

5.20. Altres pràctiques rebutjades per Núñez i Navarro

17

06.		 Desenvolupament i compliment del Codi Ètic

18

07. Canal de denúncies

20

08. Contacte

20

01. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Codi pretén brindar un marc de referència
establint uns principis d’actuació. La responsabilitat
absoluta del personal és «fer el que és correcte».
El compromís ferm amb la legalitat i l’ètica empresarial del president i de la direcció del Grup Núñez i
Navarro* (d’ara endavant Núñez i Navarro o el Grup) motiva el desenvolupament i l’aprovació d’aquest
Codi Ètic (d’ara endavant Codi Ètic o Codi). En consideració a les noves reformes legislatives,** el
Consell d’Administració va acordar implementar un model de prevenció de delictes, d’acord amb la
legislació vigent.
Aquest Codi s’aplica al conjunt de professionals de totes les empreses del Grup, tant als membres
del Consell d’Administració com als directius i empleats, independentment del nivell jeràrquic i de la
ubicació geogràfica o funcional. També s’aplica a proveïdors, treballadors per compte d’altri, agents
intermediaris, empreses subcontractades i totes les persones que, sense ser-ne empleades, actuïn
en nom del Grup en virtut d’una relació contractual i/o professional (tots aquests, d’ara endavant,
s’anomenaran personal).

El Codi Ètic és reflex del compromís amb la transparència i integritat del
Grup i de les persones que el formem en la nostra activitat professional.
El personal que actuï com a representant del Grup en altres societats o entitats ha de complir les normes
d’aquest Codi i promoure’n l’aplicació dels principis. El personal al qual, a més d’aquest Codi, li puguin
ser d’aplicació altres normes (codis, programes o polítiques de caràcter sectorial o derivades, entre altres
possibles factors, de la legislació nacional dels territoris en què desenvolupi l’activitat), les ha de complir
igualment. S’establirà la coordinació adequada a fi que aquestes normes, polítiques o sistemes siguin
congruents amb aquest Codi.
El Grup posa a disposició del personal un canal de denúncies de caràcter confidencial, la gestió del qual
assumirà Deloitte.*** Així, mitjançant aquest canal hem d’informar sobre els comportaments il·lícits
que puguem apreciar del personal en la seva activitat professional vinculada amb el Grup sense cap
tipus de por de represàlies, ja que es tracta d’un mitjà de comunicació estrictament confidencial.

* Correspon a totes les societats que integren o puguin integrar el Grup Nuñez i Navarro, que es detallen en el Manual de Compliment i Prevenció
Penal. ** D’acord amb la reforma legislativa en matèria penal i la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat, de conformitat amb els requisits
de l’article 31 bis del Codi penal. *** Anualment, el Comitè Ètic avaluarà la renovació dels serveis del professional extern a fi d’assegurar un servei
correcte al personal de l’organització.
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02. Visió i valors del Grup
Treballem pel benestar i el desenvolupament del personal,
la ciutat i la societat en general. Fidels a aquesta filosofia,
Núñez i Navarro s’ha consolidat com la companyia de
referència en el sector immobiliari a Barcelona.
Des dels nostres orígens, fa 65 anys, la filosofia del Grup s’ha sustentat en quatre grans pilars:
l’experiència, la professionalitat, la qualitat i la innovació. Això, sens dubte, ha estat possible gràcies al
respecte pels valors clau de la cultura corporativa que hem anat construint des de l’inici:
Compromesos amb la responsabilitat corporativa: l’ètica empresarial i la transparència
en tots els àmbits d’actuació. A Núñez i Navarro perseguim l’interès social orientat a l’explotació
de l’objecte social, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent i les obligacions contretes.
El comportament honest, responsable i fidel al compliment més absolut de les normes de tots els
que formem part del Grup és una guia d’actuació irrenunciable que configura els trets més sòlids
de la nostra personalitat.
Compromesos amb l’entorn i el personal: treballem per establir vincles ferms i permanents
amb els nostres grups d’interès i, d’aquesta manera, forgem un sentiment de pertinença a un
grup líder. A través d’un diàleg social permanent, a Núñez i Navarro volem ser una empresa
que generi confiança entre tots els que hi participen i s’hi relacionen. Apostem per atreure i
retenir un equip humà experimentat, amb les millors tècniques, dinàmic, creatiu i partícip d’una
diversitat que ens enriqueix; treballem per detectar les necessitats i expectatives dels nostres
clients alhora que procurem millorar-ne de manera contínua la satisfacció i la vinculació.
Compromesos cada dia: el nostre compromís va més enllà d’una declaració de voluntat, es fa
extensiu a la nostra pràctica diària i està integrat en la gestió quotidiana del Grup en totes les
àrees d’activitat. Es configura com la millor via per aconseguir un màxim objectiu: la creació de
valor per al Grup i els grups d’interès.
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03. Els nostres principis d’actuació
Els nostres principis ètics fonamentals són el compliment
de les lleis i normatives, la integritat, l’excel·lència
professional i el respecte vers el medi ambient.

3.1 Respecte a la legalitat vigent i obligacions contretes
A Núñez i Navarro desenvolupem les nostres activitats empresarials i professionals d’acord amb la
legislació vigent i respectem i acatem les resolucions judicials i/o administratives, sens perjudici del
nostre dret a recórrer-hi en contra, davant de les instàncies que considerem oportunes, quan les
entenguem no ajustades a dret i contràries als nostres interessos. Així mateix, respectem íntegrament
els compromisos i les obligacions assumits en les nostres relacions contractuals amb tercers, així com
els usos i les bones pràctiques dels llocs en què exercim la nostra activitat.
El personal ha de conèixer i coneix, dins de l’exercici de les seves funcions, les lleis i reglamentacions
que afecten les àrees d’activitat respectives i vetlla perquè els professionals que en depenen rebin la
informació i formació adequades per complir les obligacions legals i reglamentàries que els siguin
aplicables.
3.2 Integritat i excel·lència professional
En l’exercici de la nostra activitat empresarial treballem en la recerca contínua de l’excel·lència
professional. D’acord amb això, actuem amb integritat evitant qualsevol forma de corrupció (activa o
passiva) i amb respecte a les circumstàncies i necessitats de tots els subjectes amb qui ens relacionem.
A més, promovem entre el personal el reconeixement i la valoració dels comportaments que són
conformes amb els principis establerts en aquest Codi.
3.3 Respecte al medi ambient
Assumim el compromís de procurar el màxim respecte al medi ambient en el desenvolupament de la
nostra activitat, establint les millors pràctiques i promovent entre el personal la formació necessària
per preservar el medi ambient, d’acord amb la normativa vigent.
Promovem el compliment de la legislació mediambiental que sigui d’aplicació i en les nostres relacions
amb contractistes, proveïdors o empreses col·laboradores externes transmetem aquests principis i
n’exigim el compliment.
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“Fes sempre el que és
correcte. Complauràs alguns
i sorprendràs la resta.”
Mark Twain

04. Relació amb els professionals
			 del grup i relació entre ells
La relació de Núñez i Navarro amb el personal i la d’aquest
entre si es configura d’acord amb el ferm compromís de
no-discriminació, respecte mutu, igualtat de tracte, dret a
la intimitat i compromís amb la salut.

4.1 No-discriminació, respecte mutu i igualtat de tracte
Mantenim un ambient de treball lliure de qualsevol tipus de discriminació per motius de gènere, raça,
orientació sexual, creences religioses, opinions polítiques, nacionalitat, origen social, discapacitat o
qualsevol altra condició personal, física o social dels professionals.
Promovem la igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, formació,
condicions de treball i promoció de professionals. Estem obligats a respectar la política d’igualtat
d’oportunitats en l’àmbit professional i a donar suport al desenvolupament personal i professional
dels nostres companys.
De la mateixa manera, les relacions entre el personal i les altres empreses col·laboradores i membres
estan basades en el respecte professional i en la col·laboració mútua. Prohibim expressament qualsevol
manifestació de violència, d’abús d’autoritat i qualsevol tipus de persecució, sigui física, psicològica
o moral, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu per a
les persones.
4.2 Compromís amb la salut i integritat
Concedim la màxima importància a la protecció de la integritat física i de la salut del personal i a la
prevenció de qualsevol tipus de risc per a les persones en el lloc de treball. Per això, proporcionem
al personal un entorn segur i estable i actualitzem de manera permanent les mesures de prevenció
de riscos laborals, i complim la normativa aplicable en aquesta matèria en tots els llocs en què
desenvolupem la nostra activitat professional.
Tot el personal coneixem i estem obligats a complir rigorosament les normes de seguretat i salut
que estableix el Grup. Així mateix, podem ser sancionats en cas d’assumir conductes, fer accions o
col·laborar-hi, tant individuals com col·lectives, que puguin posar en perill la integritat pròpia i/o la
d’altres persones en el desenvolupament de la nostra activitat professional.
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En aquest sentit, disposem d’un servei de prevenció de riscos laborals propi, encarregat de vetllar
pel compliment de la normativa en aquesta matèria, l’activitat del qual és auditada per un expert
independent d’acord amb la normativa vigent. Addicionalment, disposem d’un servei extern en
matèria de prevenció de riscos laborals.
4.3 Dret a la intimitat
Protegim el dret a la intimitat del personal, en totes les seves manifestacions, en especial pel que fa a
dades de caràcter personal. A Núñez i Navarro sol·licitem i utilitzem les dades del personal que siguin
necessàries per gestionar eficaçment els nostres negocis o que hagin de constar per exigència de la
normativa aplicable. Així mateix, prenem totes les mesures necessàries per preservar la confidencialitat
de les dades de caràcter personal i per garantir que la confidencialitat en la transmissió d’aquestes
dades, quan sigui necessària per raons de negoci, s’ajusti a la legislació vigent.
En cap cas les dades de caràcter personal dels nostres professionals no es poden tractar per a finalitats
diferents de les que es preveuen legalment o contractualment.
El personal que, per motiu de l’acompliment de la seva activitat professional, tingui accés a informació
d’altres persones i/o empreses, fa un ús responsable i professional d’aquesta i respecta i promou la
confidencialitat d’aquesta informació.
Respectem les comunicacions personals a través de qualsevol mitjà de comunicació i fem un ús
responsable dels mitjans de comunicació, els sistemes informàtics i, en general, tots els altres mitjans
que el Grup posi a la nostra disposició. Així, tots els elements informàtics propietat del Grup, com els
ordinadors personals, el correu electrònic, els arxius temporals, l’accés a Internet, etc., es consideren
eines de treball i, per tant, s’han d’utilitzar. El personal és coneixedor del fet que el Grup adopta
les mesures necessàries de control i/o monitoratge sobre aquestes eines de treball, per garantir-ne
un ús adequat i professional. Si no se’n fa un bon ús, el Grup adoptarà les mesures sancionadores
corresponents al personal per l’incompliment d’aquests principis.
4.4 Ús de mitjans i recursos del Grup
Durant la jornada laboral, el personal ha d’exercir exclusivament les tasques i activitats derivades de la seva
relació amb el Grup. Així mateix, sens perjudici del que s’ha esmentat en l’apartat anterior, els recursos
i mitjans corporatius posats a disposició del personal són propietat del Grup i el seu ús es restringeix a
l’activitat professional exercida pel personal en el marc de la seva relació amb Núñez i Navarro.
Per garantir l’ús adequat d’aquests mitjans i recursos, el Grup podrà accedir-hi i verificar així el
compliment de la normativa interna.
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05. Compromisos amb tercers
El personal, en les seves relacions amb clients, proveïdors,
Administració pública, competidors i socis, així com
accionistes i altres agents, es basa en els principis
d’integritat, honestedat, professionalitat, transparència
i lliure competència.

5.1 Prohibició de qualsevol tipus de corrupció o tràfic d’influències
Està completament prohibit que el personal participi, directament o indirectament a través de tercers
interposats, en suborns a autoritats i/o funcionaris públics ni a directius, empleats o col·laboradors
d’entitats alienes o relacionades amb el Grup. De la mateixa manera, el personal del Grup no podem
acceptar, sol·licitar, prometre o rebre de persones o entitats alienes al Grup, o mitjançant tercers
interposats, pagaments, regals o altres atencions que estiguin fora dels usos lícits del mercat.
Perquè existeixi un acte consistent en un tipus de suborn o un acte relacionat amb la corrupció
n’hi ha prou amb una simple promesa o oferiment d’un benefici, sense que sigui necessari cap
lliurament material o concessió efectiva del benefici.
El benefici ofert amb el suborn no ha de consistir necessàriament en diners; pot ser qualsevol
contraprestació en espècie, com regals, viatges, etc.
El suborn passiu existeix encara que el benefici l’obtingui una persona diferent (per exemple,
un familiar o un amic) del personal del Grup que l’accepta.
També constitueixen suborn els anomenats pagaments de facilitació, és a dir, els pagaments
de quantitats o lliurament de coses, encara que l’import/el valor d’aquests sigui reduït, que es
facin a funcionaris públics per agilitar tràmits de qualsevol tipus.

5.2 Lliure competència
El Grup competeix complint la legislació i en defensa de la competència. No es pot fer publicitat
enganyosa o denigrant de la competència o de tercers ni intentar alterar els preus resultants de la
lliure concurrència dels competidors.
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5.3 Veracitat en la promoció
Vetllem per la veracitat, exactitud, integritat i precisió de la informació que donem als clients sobre
les característiques i condicions dels productes i serveis que oferim. El personal ha de respectar, en les
seves operacions de comercialització, venda i lloguer, el principi de transparència. A aquest efecte,
s’ha d’informar els clients sobre les característiques del producte o servei d’acord amb els usos i
costums del mercat.
5.4 Transparència en les operacions
Sancionem el personal que promogui, faciliti, participi o encobreixi qualsevol tipus d’operació de
blanqueig de capitals; així mateix, el personal ha de denunciar qualsevol operació de la qual tingui
notícia, de conformitat amb el Manual de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Grup en l’activitat
definida a aquest efecte. En aquest sentit, disposem d’un Comitè de Prevenció de Blanqueig de
Capitals encarregat de vetllar pel compliment de la normativa en aquesta matèria, l’activitat del qual
és auditada per un expert independent d’acord amb una normativa vigent. De la mateixa manera, el
personal del Grup compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme que siguin d’aplicació al Grup.
Qualsevol tipus d’activitat que pugui estar relacionada amb el blanqueig de capitals o el finançament
del terrorisme és rebutjada i es comunica de manera immediata al Comitè de Prevenció de Blanqueig
de Capitals o al Comitè Ètic.
5.5 Relacions amb els clients
Actuem amb l’objectiu d’oferir els nivells de qualitat més alts i amb la recerca constant de l’excel·lència
en la prestació dels nostres serveis. En el Grup es preconitzen els principis d’honestedat, imparcialitat,
respecte, confiança i integritat, i el personal està obligat a vetllar perquè cap actuació seva no pugui
ser susceptible d’interpretar-se com a engany a clients o en perjudici d’aquests.
Sempre que subscriguem un contracte, s’ha de fer amb la voluntat i el compromís que el contracte
entri en vigor i de complir tot el que s’hi pacta. Amb aquest objectiu, el personal no pot impedir ni
obstaculitzar, tret de causa major, el compliment dels contractes del Grup i de les obligacions que s’hi
assumeixen.
De la mateixa manera, el personal subscriu, negocia o accepta contractes o fa operacions en nom del
Grup a través de models o clàusules o comptant amb l’autorització corresponent.
Addicionalment, el personal assumeix i acata els protocols establerts per tractar targetes de crèdit,
dèbit i xecs de viatge. De la mateixa manera, té terminantment prohibit alterar o manipular els
aparells de cobrament o facturació dels parquímetres, TPV o qualsevol altre aparell automàtic que
s’utilitzi per calcular el preu d’algun servei.
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“Construir! Construir bellesa!
Buscar en la naturalesa la imatge
del misteri i convertir-la en arquitectura.
El meu somni: una Barcelona mediterrània,
bonica, gran... Ser canal perquè la bellesa
sigui la resplendor de la veritat, descobrir
en les lleis de l’univers tots els seus secrets”
Antoni Gaudí

5.6 Relacions amb contractistes i proveïdors
Considerem els nostres contractistes, proveïdors i, en general, empreses col·laboradores, indispensables
per aconseguir els objectius del Grup. Per això s’adeqüen els processos de selecció d’aquells a criteris
d’objectivitat i imparcialitat i s’evita qualsevol conflicte d’interès o favoritisme en la selecció.
Posem en pràctica els nostres principis en la relació amb les empreses col·laboradores i treballem activament
per traslladar-los els nostres valors i principis d’actuació, els quals queden plasmats en aquest Codi.
Promovem i incentivem la col·laboració amb aquells proveïdors i contractistes que acreditin estàndards
socials, ambientals i d’ordre ètic que combreguin amb els seus propis.
5.7 Protecció de la propietat intel·lectual i industrial
Castiguem la reproducció, el plagi, la distribució o la comunicació pública d’una obra literària,
artística o científica fixada en qualsevol suport, sense l’autorització dels titulars dels drets de propietat
intel·lectual corresponents. El personal té estrictament prohibit fer còpies de dissenys industrials
registrats i/o signes distintius; ha de respectar sempre els drets de propietat industrial i intel·lectual
del Grup o de tercers.
Prohibim utilitzar, descarregar o instal·lar programes informàtics sense l’autorització prèvia del
Departament de Sistemes, i amb l’obtenció de la llicència corresponent.
5.8 Informació reservada i confidencial
La informació que no hagi estat feta pública i que sigui propietat de Núñez i Navarro es considera,
amb caràcter general, informació reservada i confidencial sense que el contingut es pugui revelar a
tercers, amb l’única excepció de les obligacions de tipus legal, administrativa o judicial que s’imposin
en aquest sentit.
El Grup i el personal posem prou mitjans de seguretat i apliquem els procediments establerts per
protegir la informació reservada i/o confidencial de qualsevol risc intern o extern d’accés no consentit,
manipulació o destrucció, tant intencionada com accidental. En aquest sentit, el personal del Grup ha
de mantenir la confidencialitat sobre el contingut de la seva feina en les seves relacions amb tercers
i no revelar ni utilitzar la informació reservada i confidencial per a finalitats particulars, protegint
especialment la informació propietat del Grup. S’entén per informació qualsevol tipus de dada,
contingut en qualsevol suport físic o electrònic propietat del Grup.
Aquells que tinguin coneixement de qualsevol indici raonable d’entrada o fuita d’informació reservada
i confidencial l’han de comunicar directament al Comitè Ètic.
En cas de cessament de la relació laboral o professional, la informació reservada i confidencial a la qual
s’hagi pogut tenir accés i que, en aquell moment, es pugui conservar, s’ha de retornar necessàriament
a Núñez i Navarro, inclosos els documents i mitjans o dispositius d’emmagatzematge, així com la
informació emmagatzemada al terminal informàtic. En tot cas subsisteix el deure de confidencialitat
del professional.
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5.9 Seguretat de la informació
A Núñez i Navarro prohibim expressament al personal que destrueixi, alteri, inutilitzi o faci malbé de
qualsevol altra manera les dades, els programes o els documents electrònics del Grup o de tercers.
El personal ha de respectar les normes específiques reguladores de l’ús del correu electrònic, accés
a Internet o altres possibilitats similars, sense que en cap cas se’n pugui produir un ús inadequat per
perjudicar els sistemes informàtics de tercers. De la mateixa manera, el personal té prohibit l’accés no
autoritzat a ordinadors i sistemes aliens i l’ús, la descàrrega o la instal·lació de programari no facilitat
o autoritzat pel Grup, així com la modificació dels dispositius o la instal·lació de programes que no
formin part del paquet d’aplicacions que instal·la el Grup.
5.10 Imatge fidel de la informació financera i comptable
Vetllem per garantir la veracitat de la nostra informació financera i comptable, reflectint la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera del Grup. El personal que participa en la preparació de la
informació financera i comptable segueix estrictament les directrius de comportament que marca el
Grup, i compleix els informes periòdics de comprovació. Així mateix, el personal amb responsabilitats
financeres i comptables està obligat a preservar la confidencialitat de la informació davant tercers; en
tot cas, necessita autorització per revelar qualsevol tipus d’informació financera o comptable. En cas
de dubte, el personal ha de consultar el Comitè Ètic. De la mateixa manera, el personal està obligat
a guardar i conservar tota la documentació utilitzada en l’exercici de la seva activitat professional.
Prohibim i sancionem l’alienació, transmissió, cessió, ocultació, etc. de qualsevol bé titularitat del Grup
que puguem dur a terme amb la finalitat d’eludir el compliment de les responsabilitats davant creditors.
5.11 Participació en subhasta pública
El personal és sancionat per la Direcció del Grup en aquells casos que influeixin indegudament en el
resultat d’una subhasta o concurs públic. Així mateix, a Núñez i Navarro castiguem l’acceptació o sol·licitud
de benefici per no prendre part en una subhasta, la concertació a un altre postor amb la finalitat d’alterar
el preu de la rematada o l’abandonament fraudulent d’una subhasta després d’haver-ne obtingut
l’adjudicació.
5.12 Relacions amb la Hisenda Pública
Assegurem el compliment de les obligacions tributàries i en matèria de Seguretat Social aplicables, de
conformitat amb la legislació vigent, i posem els mitjans per fer-ho.
A més, es prohibeix l’ús d’estructures de caràcter opac amb finalitats tributàries, enteses com les
que, mitjançant la interposició de societats instrumentals a través de paradisos fiscals o territoris no
cooperants amb les autoritats fiscals, estiguin dissenyades per tal d’impedir el coneixement de les
autoritats del responsable final de les activitats o el titular últim dels béns o drets implicats.
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De la mateixa manera, el personal, en el desenvolupament de les seves funcions dins del Grup, no
utilitza cap producte financer o que pugui suposar l’elusió il·lícita de pagaments, o l’obtenció de
beneficis il·lícits, en perjudici de la Hisenda Pública.
5.13 Sol·licitud de subvencions
Operem sota un marc de transparència i veracitat específicament en la sol·licitud, aplicació i justificació
de subvencions, subministrem en tot cas informació que sigui veraç i precisa, i fem un seguiment de
la destinació de la subvenció sol·licitada. El personal té prohibida expressament la sol·licitud, en nom
del Grup, de subvencions, desgravacions o ajuts de les administracions públiques, falsejant dades o
condicions de qualsevol tipus en benefici del Grup. En particular, està prohibit falsejar o alterar les
condicions que donen dret a la subvenció.
5.14 Compliment urbanístic
Desenvolupem totes les nostres activitats i actuacions al mateix temps que mantenim el compliment
fidel i estricte de totes les normes legals o reglamentàries que ens resultin d’aplicació, sense que,
per tant, es pugui fer qualsevol construcció, demolició, remodelació, restauració, etc. sense haver
obtingut les llicències i autoritzacions corresponents.
5.15 Protecció del patrimoni empresarial
Busquem sempre la millor protecció de tots els béns i drets que constitueixin el patrimoni de les
empreses del Grup, que només es poden utilitzar en relació amb les seves activitats. El personal és
responsable de protegir els recursos que els hagin estat encomanats i preservar-los de qualsevol
pèrdua, mal, robatori o ús il·legal.
El personal del Grup no farà en cap cas un ús inapropiat, irregular o fraudulent dels actius del Grup,
ja sigui en benefici propi o de tercers.
5.16 Conflictes d’interès
Les decisions professionals han d’estar basades en la millor defensa dels interessos del Grup. Per
tant, el personal ha d’evitar les situacions que puguin suposar un conflicte entre els seus interessos
personals i els del Grup, i s’ha d’abstenir de representar el Grup o d’intervenir o influir en la presa de
decisions en les quals directament o indirectament ell mateix o un tercer vinculat a ell per qualsevol
relació econòmica, familiar o professional significativa hi tingui un interès personal, tant si és de
caràcter positiu o negatiu.
El personal que es trobi en una situació de conflicte està obligat a comunicar-la al Comitè Ètic, el qual
disposarà i gestionarà el registre corresponent relatiu a aquest tipus d’incidències.
Dins del Grup no es podran dur a terme, en cap cas, operacions ni activitats que suposin o puguin
suposar un conflicte d’interès, tret que es faci mitjançant l’autorització prèvia i escrita del Comitè Ètic.
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“Procureu no ser
un home amb èxit,
sinó un home amb valors”
Albert Einstein

5.17 Neutralitat
Desenvolupem el nostre model de negoci sense interferir ni participar en els processos polítics
en aquells territoris en què el Grup duu a terme les seves activitats. Qualsevol relació de Núñez i
Navarro amb governs, autoritats, institucions i partits polítics està basada en els principis de legalitat
i neutralitat política.
5.18 Relacions amb ciutadans estrangers
No afavorirem l’entrada o permanència a Espanya d’una persona que no sigui nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea vulnerant la legislació sobre entrada o trànsit d’estrangers. Així mateix,
el Grup no expedirà cartes d’invitació a clients, proveïdors o uns altres tercers que no compleixin els
requisits establerts en la legislació vigent.
5.19 Activitats externes
Reconeixem el dret del personal a exercir la seva llibertat d’expressió, de pensament polític i, en
general, de participació en la vida pública, sempre que això no interfereixi en l’acompliment de la seva
activitat en el Grup i de manera que aquesta participació no pugui suposar que un observador extern
ens associï amb una opció política o una altra.
5.20 Altres pràctiques que Núñez i Navarro rebutja
No facilitem, afavorim o promovem de cap manera pràctiques il·legals en els nostres edificis.
Castiguem la pirateria o alteració fraudulenta de dispositius o equips que permetin l’accés a serveis
de radiodifusió o interactius amb l’objectiu d’aconseguir l’accés no autoritzat a aquests serveis.
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06. Desenvolupament i 					
		 compliment del Codi Ètic
El Grup es compromet a formar, avaluar i assessorar
tant com calgui per garantir que el personal entén
correctament el Codi Ètic.
El Codi Ètic estableix els principis i compromisos d’ètica empresarial que Núñez i Navarro i el personal
ha de respectar i complir en l’exercici de les seves activitats.
La difusió interna i externa del Codi Ètic és responsabilitat del Comitè Ètic.
El Codi Ètic es difondrà entre el personal del Grup a fi que en conegui el contingut
El Comitè Ètic avaluarà i elaborarà un informe anual sobre el grau de compliment, que podrà
estar incorporat en el seu informe anual, i en donarà trasllat als òrgans de govern competents.
El Consell d’Administració, si ho considera oportú, revisarà i actualitzarà periòdicament el Codi Ètic
atès l’informe anual del Comitè Ètic, així com els suggeriments dels professionals del Grup.
Tant el personal que actualment forma part de Núñez i Navarro com el que en formarà part
en un futur accepta i s’adhereix expressament al contingut íntegre del Codi Ètic que passarà a
formar part dels contractes laborals respectius.

Així mateix, totes les direccions, comitès de direcció, responsables i empleats
de les diferents àrees i línies de negoci del Grup han de promoure els principis
del Codi Ètic.
Quan el Comitè Ètic determini que el personal de Núñez i Navarro ha realitzat activitats contràries
al que estipula el Codi Ètic, s’aplicaran les mesures disciplinàries que s’estableixin segons el cas.
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“Arribar junts és el principi.
Mantenir-se junts és el
progrés. Treballar junts
és l’èxit.”
Henry Ford
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07. Canal de denúncies
El canal de denúncies és confidencial i se n’encomana la
gestió a un proveïdor extern a fi de preservar la identitat
del denunciant.

A fi que el personal del Grup pugui comunicar possibles incompliments, Núñez i Navarro posa a
disposició de tot el personal un canal de denúncies accessible a través del Portal de l’Empleat, el
procediment del qual es recull a la política d’ús del canal de denúncies que hi ha a disposició de tot
el personal.
Aquest canal de denúncies està destinat a comunicar irregularitats relacionades amb tots els aspectes
que preveu aquest Codi, a més dels que suposin o puguin suposar un il·lícit de caràcter penal. Núñez
i Navarro no prendrà represàlies en cap cas contra el denunciant de bona fe.

08. Contacte
En tot el que estigui relacionat amb l’ètica, no et quedis
amb el dubte. Si no n’estàs segur, consulta-ho!

A/A Comitè Ètic · Carrer Comte d’Urgell, 230 · 08036 Barcelona · comite.etico@nyn.es

Aquest Codi Ètic s’ha aprovat a la reunió del Consell d’Administració d’EDBALNU, SL, celebrada l’1 de desembre del 2016.
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