CODI ÈTIC
PROVEÏDORS
LA RAÓ D’UN CODI ÈTIC
La raó d’un codi per als proveïdors de La Farga ve donada per la necessitat de compartir entre els integrants de
la cadena de subministrament una mateixa missió, visió i valors. Així doncs, en aquest sentit, entenem que les
empreses que col·laboren amb nosaltres en el desenvolupament de productes i serveis, han de complir amb el
s’ha denominat Responsabilitat Corporativa de l’Empresa:

Aspectes mediambientals
El proveïdor es compromet a l’aplicació de la legislació mediambiental vigent i introducció de millores en el
desenvolupament de la seva activitat per un òptim aprofitament dels recursos, tals com la reducció del consum
d’aigua, reciclatge de materials o la disminució de les emissions de gasos.

Aspectes socials
El proveïdor es compromet a respectar les normes de l’Organització Internacional del Treball (OIT). Fomentar polítiques d’igualtat entre persones sense cap discriminació per gènere, raça, religió, origen social o procedència.
Promoure la qualificació i el desenvolupament personal i professional.
Vetllar per la seguretat del treballador en l’àmbit de l’empresa proporcionant-li els elements de protecció necessaris pel seu treball així com la formació per a un correcte desenvolupament de les seves funcions.
El proveïdor es compromet a que tots els productes subministrats a La Farga es troben “lliures de conflictes”.

Aspectes econòmics
El proveïdor de La Farga no divulgarà cap informació confidencial que no li pertanyi ni la utilitzarà pels seus propis interessos.
Prendrà les mesures oportunes per a subministrar amb els màxims nivells de qualitat exigits, revisant tant els
serveis i/o productes com els processos si fos necessari.
Fomentarà la gestió eficient dels recursos per a oferir el millor preu possible.
Treballarà en col·laboració amb La Farga, aplicant criteris de satisfacció integral del client, millora del procés i,
sempre que sigui possible, participarà en projectes de R+D+i.

I perquè així consti jo…………………………… com a representant de l’empresa ………………….......
................................... firmo aquest document en ……………………………, el …… de ………………
de 20…
Firma i segell de l’empresa:

