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Codi Ètic

Carta de la
Direcció General
Benvolguts/des,
Des del 1970 Corporació Fisiogestión s’ha compromès amb la cura i el tracte proper
amb els seus pacients, treballadors i proveïdors. Molts han estat els canvis des dels
nostres inicis i moltes les persones que els han fet possibles. En aquests més de 50
anys, hem avançant en línia amb els nostres principis i valors corporatius, reforçant el
nostre compromís amb aquest Codi Ètic.
La nostra credibilitat com a entitat es construeix i es veu afectada per les decisions i
accions que prenem cadascun de nosaltres i de la confiança que siguem capaços de
transmetre amb les nostres actituds i expressions.
El present Codi Ètic pretén servir de guia per ajudar-nos en la presa de decisions i en
les nostres relacions diàries amb els grups d’interès amb els que tinguem contacte.
Tots els professionals hauran d’actuar seguint els seus principis i així comportar-se
coherentment amb la que és la nostra cultura organitzativa.
També voldria aprofitar aquesta ocasió per agrair-vos, a tot l’equip que formeu la
Corporació, el vostre esforç i dedicació que poseu en la cura i manteniment dels
nostres valors corporatius.

Carles Núñez Nadal

Codi Ètic

El Codi Ètic
Objectius
Per definició un Codi Ètic és el recull de valors, principis i pautes que conformen la
cultura organitzativa d’una entitat.
Corporació Fisiogestión ha decidit elaborar un Codi Ètic amb l’objectiu que serveixi
de guia d’actuació, mostrant-se com un reflex de com la Direcció espera que actuï la
nostra entitat i cadascun de nosaltres. El present Codi recull la nostra cultura
corporativa, així com las normes de conducta que exigim a tots els seus integrants.

Àmbit d’aplicació
Aquest Codi és d’obligat compliment per tots els empleats de totes les societats,
centres i entitats que composen la Corporació Fisiogestión.
Tots els empleats i col·laboradors hem de prevenir conductes que, a més de ser
susceptibles de donar lloc a un possible delicte conforme al que disposa el Codi
Penal, resulten clarament contràries als valors de la Corporació, amb independència
de la seva funció i ubicació geogràfica, així com totes aquelles empreses o persones
que puguin tenir relació amb la Corporació (proveïdors, clients, entre d’altres).

Respecte a la legalitat
El compliment de la legalitat és un principi essencial del present Codi Ètic. Des de la
Corporació Fisiogestión vetllem pel compliment de totes les legislacions i normatives
vigents, així com de les nostres polítiques i procediments interns.
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Missió, Visió i Valors
Rehabilitar i educar a persones, tot contribuint a la promoció
de la salut.

Missió

Ser un referent de la recuperació de les persones, mitjançant la
Visióun equip humà
servei i tracte personalitzat, amb
cohesionat i compromès amb la societat.

Missió
proximitat,
Visió

Compromís

Valors

Entès com una manera sensible i empàtica de relacionar-nos
amb cadascun dels nostres grups d’interès, des d’usuaris,
clients i equips interns, fins a la societat en general. La nostra
trajectòria avala que anem més enllà de les obligacions legals,
contribuint amb dedicació, empatia i esforç al benefici de la
societat.

Millora contínua
Tenim la voluntat de treballar amb qualitat en totes les àrees
vinculades a la nostra
gestió. Estem convençuts que les coses
Valors
sempre es poden fer millor i que demà les farem millor que avui.
Aquest és el far que ens guia.

Credibilitat
És el resultat de donar compliment a tots els nostres
compromisos, actuant sempre amb honestedat i amb el sentit
de responsabilitat que assumim davant de la societat. Tenir
credibilitat davant els nostres grups d’interès és la millor
manera de ser una empresa reputada; aquests han de percebre
que, més enllà de les paraules, hi ha fets reals, coherència i
autenticitat.

Codi Ètic
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Corporació
Fisiogestión i els
seus grups d’interès
Equip Humà
Actuar amb transparència i equitat, oferir un tracte adequat i
just a les circumstàncies i els valors de les persones; sense
discriminar a ningú i amb igualtat d’oportunitats.
Promoure i defensar l’estabilitat laboral, la conciliació laboral,
familiar i personal, així com el desenvolupament professional,
tot promovent l’excel·lència tècnica i humana de les persones
que hi treballem, a través del compromís personal i col·lectiu
amb la formació, la competència i la millora contínua.

Clients
Complir els acords i actuar de manera responsable, creant la
confiança necessària com a eix fonamental de la relació.
Gestionar la nostra activitat amb eficiència, transparència i
sostenibilitat, centrant els nostres esforços en prestar un servei
de qualitat optimitzant la gestió de tots els nostres recursos.
Aportar innovació, implicació i transparència en la gestió,
apel·lant a la corresponsabilitat i al compromís ètic i de respecte
a la legalitat, vetllant per la qualitat dels nostres serveis i
productes.
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Pacients
Oferir una assistència de qualitat, vetllant per la salut del
pacient, el respecte a la seva opinió i participació en el seu
procés de recuperació. Garantir el dret a la intimitat i la dignitat
de la persona, generant confiança i oferint un servei proper.

Proveïdors
Complir amb els criteris d'objectivitat, transparència i
imparcialitat en la selecció dels nostres proveïdors, evitant
conflictes d'interès o favoritismes en la seva selecció.
Relacionar-nos amb els nostres proveïdors amb respecte,
garantint una relació basada en la integritat i l'honestedat,
alhora que els exigim el compliment dels nostres principis ètics
en les relacions amb la Corporació i en totes aquelles actuacions
que es realitzin en el nostre nom.

Sector sanitari
Ens comprometem a competir en els mercats de forma lleial,
impulsant la lliure competència en benefici dels consumidors,
evitant qualsevol conducta contrària a la legislació aplicable en
matèria de competència.
Així mateix, participem en la creació de sinèrgies i dinàmiques
de col·laboració entre les diverses entitats del sector per
aconseguir un sistema sanitari que respongui a les necessitats i
requeriments de la societat.

Comunitat
Ens relacionem amb les persones i entitats que formen part del
nostre
entorn;
participant
activament
en
projectes
d’educació/divulgació sanitària, formació de futurs professionals
de la salut i col·laborant en totes aquelles accions que
incrementin el nivell de benestar social.
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Corporació
Fisiogestión i el
seu equip humà
Igualtat, dignitat i ambient de treball saludable
A la Corporació Fisiogestión som conscients que el nostre principal actiu són les
persones. Respectem els drets fonamentals i laborals, així com la dignitat de tots els
empleats, rebutjant qualsevol conducta que pugui suposar la seva vulneració i
garantim unes condicions de treball dignes, segures i saludables, tot impulsant la
formació dels empleats i afavorint el seu ple desenvolupament com a persones i com
a professionals.
Tot l’equip ens hem d'esforçar per mantenir un ambient de treball que afavoreixi el
desenvolupament de tots els professionals des del respecte a la dignitat de les
persones, la confiança, la cordialitat i el treball en equip.
Des de la Corporació Fisiogestión treballem en el respecte a la igualtat de les
persones, no tolerant cap tipus de discriminació per raó de sexe, raça, religió o
creença, idees polítiques, discapacitat, estat civil, orientació sexual, edat, nacionalitat
o estatus socioeconòmic.
Tots aquests principis es defensen des de la prevenció i, si s’escau, sancionant
qualsevol manifestació o conducta susceptible de ser considerada de violència,
d’abús d'autoritat, d’assetjament o d’intimidació. Per tant, demanem a tots els
empleats el seu compromís per evitar, i posar en coneixement de la Corporació,
qualsevol conducta susceptible de ser sancionada.

Codi Ètic
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Seguretat i salut
A la Corporació Fisiogestión adoptem les polítiques de seguretat i salut en el treball,
així com les mesures preventives de conformitat amb la legislació vigent i facilitem,
tant als nostres empleats com a les empreses col·laboradores, els recursos i formació
necessària per al desenvolupament de la seva activitat de forma segura.
Els empleats i empreses col·laboradores han de conèixer i complir les normes de
seguretat i protecció de la salut en el treball i vetllar per la seva pròpia seguretat, així
com per la de qualsevol persona que pogués veure’s afectada pel desenvolupament
de les seves activitats.

Confidencialitat
Els professionals de la Corporació Fisiogestión que, per la nostra activitat, accedim a
informació confidencial, hem de protegir-la, comprometent-nos a guardar-ne el
secret. No es pot utilitzar per a fins particulars, ni transmetre cap informació
concernent a les activitats, marques, metodologies, saber fer, coneixement (inclòs el
tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer); encara que
l'haguem obtingut o desenvolupat en el nostre ambient de treball.
A Corporació Fisiogestión ens comprometem a respectar el caràcter reservat i
confidencial de la informació personal facilitada pels nostres empleats en el marc de
les relacions laborals, així com a preservar la seva integritat i confidencialitat, de
conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. També ens
comprometem a no divulgar dades personals dels nostres clients, proveïdors o
col·laboradors; llevat que hi hagi consentiment exprés dels interessats o que la
divulgació estigui emparada per la normativa vigent (com en els casos de
requeriments judicials o administratius).
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Les dades personals dels nostres professionals, en cap cas podran ser tractades per a
finalitats diferents de les legals o contractualment previstes.
De la mateixa manera, els empleats ens obliguem a mantenir la més estricta
confidencialitat i obligació de secret respecte de tota aquella informació de caràcter
confidencial o sensible de la que poguéssim disposar respecte de les empreses o
entitats en què haguéssim desenvolupat la nostra feina amb anterioritat a la
incorporació a la Corporació.
Aquests compromisos es mantindran vigents, fins i tot després del cessament de la
relació professional amb la Corporació Fisiogestión i, en cas d’extinció de la relació
laboral o professional, tota informació reservada o confidencial serà retornada per
l'empleat, incloent tots els suports en què es trobi emmagatzemada.

.

Ús adequat dels equips informàtics
A Corporació Fisiogestión posem a disposició dels nostres empleats els mitjans i
recursos necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, així com els
mecanismes per a l'adequada salvaguarda d’aquests. Per la nostra part, tots els
empleats ens comprometem a respectar les normes i procediments corporatius
específics sobre recursos i mitjans de la Corporació i a utilitzar-los de manera
responsable, així com a evitar qualsevol ús que pugui atemptar, tant directament
com indirectament, contra la seguretat, els interessos i/o la reputació de la
Corporació.
L'ús i la informació continguda en ells és susceptible de ser objecte de revisió per part
de Corporació Fisiogestión, en l'exercici de la seva facultat de control, en els termes
previstos legalment i sempre que aquesta revisió estigui justificada i sigui
proporcionada.
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La Corporació és titular (o, segons el cas, llicenciatària) de la propietat i dels drets de
propietat intel·lectual o industrial existents sobre els programes, sistemes
informàtics, equips i altres recursos; així com de les obres creades, desenvolupades,
perfeccionades o utilitzades pels seus empleats en el marc de la seva activitat laboral
o amb base a les facilitats informàtiques de l'empresa. Per això, els empleats ens
comprometem a no explotar o utilitzar de cap manera els sistemes i aplicacions
informàtiques de l'empresa per a altres finalitats diferents a les previstes en el
present Codi o en la seva normativa de desenvolupament.
Els empleats no instal·larem o utilitzarem en els recursos informàtics facilitats per la
Corporació, programes o aplicacions que infringeixin drets de propietat intel·lectual
o de qualsevol altra naturalesa de tercers, o que siguin susceptibles de danyar
aquests recursos o perjudicar els interessos de la Corporació o de tercers relacionats
amb aquesta.
En tot cas, queda específicament prohibida la utilització de qualsevol eina de treball
amb finalitat d'entreteniment i, molt especialment, amb la finalitat d'assetjar sexual
o moralment, o per emmagatzemar, enviar o rebre qualsevol classe de continguts
obscens, ofensius o discriminatoris.
Tots hem de ser conscients que l'ús dels mitjans i recursos posats a la nostra
disposició comporta l'acceptació d'aquestes condicions. Corporació Fisiogestión ha
elaborat un Codi telemàtic que desenvolupa i concreta les normes d'ús dels equips
corporatius.

Codi Ètic

13

Principis
d’actuació en les
nostres relacions
amb tercers
Comptabilitat i facturació
A la Corporació Fisiogestión som fidels a la realitat i garantim la màxima
transparència de la nostra informació financera, de conformitat amb els principis
comptables que preveuen les normes nacionals i internacionals.
Així mateix, els empleats ens comprometem al respecte de les normes internes en
matèria de facturació, pagaments i reemborsaments.

Prevenció del blanqueig de capitals
La voluntat de la Corporació és mantenir relacions de negoci únicament amb clients,
proveïdors i socis de negoci que realitzin una activitat comercial en concordança
amb les disposicions legals i amb la garantia d’uns recursos financers d'origen lícit.

Prevenció de la corrupció i altres conductes
irregulars o il·legals
A la Corporació Fisiogestión limitem i controlem la realització i recepció de regals,
prohibint tots aquells que pretenguin subornar o influenciar a qui els rep perquè
adopti decisions que en comprometin el bon judici i la imparcialitat.

Codi Ètic
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Tots els empleats hem d'actuar d'acord amb les lleis d'aplicació, no permetent-se el
lliurament de regals, beneficis personals o compensacions econòmiques a
funcionaris públics, dirigents de partits polítics, càrrecs públics o candidats a aquests
càrrecs.
A Corporació Fisiogestión comptem amb una Política Anticorrupció que
desenvolupa les normes de conducta per a la prevenció de la corrupció i els
conflictes d'interès.

Conflictes d’interès
Es produeix un conflicte d'interès quan els interessos de la Corporació es poden
veure compromesos pels interessos personals d'algun integrant de la Corporació,
dels seus socis i dels seus empleats, de tal manera que es perdi l'objectivitat.
Els empleats de Corporació Fisiogestión hem de protegir els seus interessos, així com
vetllar per la seva bona reputació. Per això, no realitzarem cap activitat o transacció
en la qual els nostres interessos personals prevalguin per sobre dels de la Corporació.
A fi de prevenir els conflictes d'interessos, en aquells casos en què una determinada
activitat o transacció pugui suposar una situació real o potencial de conflicte
d'interessos, haurem de comunicar aquesta situació, immediatament, al
Compliance Officer per tal que ens indiqui la manera de procedir.
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Protecció i conservació del medi ambient

A la Corporació Fisiogestión treballem per la millora de la vida de les persones,
comprometent-nos també amb l'entorn i la nostra societat. Des de l'any 2012 vam
incloure aquests objectius en els nostres plans estratègics, la qual cosa ens ha
permès avançar dia a dia cap a un model d'empresa encara més responsable i
compromesa.
Amb aquest objectiu, tenim cura del nostre entorn, amb el compromís amb la
protecció del medi ambient a través del reciclatge de residus i l'aprofitament del
paper.
D'acord amb aquesta estratègia, els empleats ens hem d'esforçar a minimitzar
l'impacte ambiental derivat de les nostres activitats i de la utilització de les
instal·lacions, equips i mitjans de treball posats a la nostra disposició.

Codi Ètic
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Compliment
del Codi Ètic i
comunicacions
Compliment del Codi Ètic
Corporació Fisiogestión ha designat un Compliance Officer que té encomanada,
entre altres funcions, la verificació periòdica de l'efectiu compliment de les
disposicions d'aquest Codi.
L'incompliment d'algun dels principis continguts en aquest Codi s'analitzarà d'acord
amb els procediments interns, convenis vigents i normativa legal. Quan s'identifiqui
un incompliment, el Compliance Officer, juntament amb el Departament de
Recursos Humans, haurà de determinar l'aplicació de mesures disciplinàries segons
el règim de faltes i sancions recollit en el conveni col·lectiu o legislació laboral que
sigui d’aplicació i si es considera una actuació contrària als principis de bona fe
contractual.

Canal de Comunicació Compliance
Els treballadors haurem d'informar al Compliance Officer de qualsevol
incompliment o vulneració de les conductes recollides en aquest document. A
aquests efectes, hem habilitat un canal ètic confidencial a disposició de tots els grups
d’interès, en la següent adreça de correu electònic: compliance@fisiogestion.com
Aquest Codi intenta contemplar moltes de les situacions a les quals podem
enfrontar-nos els professionals de la Corporació, però hem de ser conscients que no
es poden preveure totes les casuístiques. Per això caldrà que, en cas de dubte sobre
una determinada conducta o tenir evidències d’un potencial incompliment,
s’informi al Compliance Officer, qui analitzarà aquesta informació tenint en compte
la protecció dels interessos i la reputació de Corporació Fisiogestión. Només
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d'aquesta manera la Corporació tindrà l'oportunitat de tractar el problema a temps i
augmentar les seves possibilitats de solucionar-lo, evitant que es converteixi en una
violació de la llei o en un risc per a la nostra reputació.
Totes les comunicacions seran tractades amb la més estricta confidencialitat. Les
persones que formulin qualsevol classe de comunicació d'incompliment, d’acord
amb el que es preveu en les normes internes i de bona fe, estaran protegides davant
de qualsevol tipus de represàlia, discriminació i penalització, per motiu de les
comunicacions realitzades mitjançant aquest canal ètic corporatiu.

Gestió Ètica
A Corporació Fisiogestión volem fer un pas endavant en aspectes ètics i de
responsabilitat social. Ens comprometem a humanitzar les exigències de la llei i
afegir un valor addicional a les relacions interpersonals. Per a la Direcció General,
implantar aquest sistema de gestió ètica suposa confiança, respecte a l'honestedat,
lleialtat, bona fe, transparència i un ferm compromís social, que adquirim
voluntàriament, per aplicar els valors ètics incorporats en la nostra organització,
mantenint-los vius i demostrant-ho en les nostres decisions i relacions corporatives.
Amb aquesta intenció ferma i amb la voluntat de garantir aquest compromís, la
Direcció General incorpora la figura del Compliance Officer, qui vetllarà per un
comportament professional, ètic i responsable en l’acompliment de la nostra
activitat professional basat en els nostres valors i la nostra cultura corporativa.
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