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Codi Ètic Carta dels consellers delegats

Carta dels consellers delegats

Com empresa familiar, Ametller Origen sempre hem apostat per l’hones-
tedat, la transparència, la responsabilitat, la igualtat i el compromís amb 
el nostre entorn social i mediambiental. Al llarg d’aquests vint anys de 
trajectòria, ha quedat demostrat que seguir aquests principis ha estat i 
segueix sent clau per garantir l’èxit i continuïtat d’aquest projecte que va 
néixer l’any 2001 com un somni de dos germans i que ara compartim amb 
la resta de col·laboradors (treballadors, comunitat, grups d’interès, etc.). 

El nostre objectiu de facilitar l’accés a una alimentació plaent, nutritiva 
i neta amb un ferm compromís amb la societat i el medi ambient ens 
ha guiat sempre i ens ha permès establir aquest Codi Ètic, un marc nor-
matiu on contemplem els valors i principis que regeixen la nostra acti-
vitat, així com la dels professionals de la casa i la de la resta d’empre-
ses amb qui fem camí i que és garantia de creixement i èxit del grup. 

Aquest document s’ha realitzat amb la finalitat d’establir i promoure una 
cultura ètica en la nostra organització, així com en aquelles empreses que 
formen part del grup amb l’objectiu de compartir de manera transversal uns 
mateixos valors. Un comportament ètic, just, igualitari, honest i responsa-
ble que no només ens ha de servir per atreure i retenir els millors professio-
nals, si no per aportar valor a la nostra comunitat i afavorir el nostre entorn 
social i mediambiental, així com acompanyar-nos de proveïdors i altres 
grups d’interès que entenguin, promoguin i comparteixin aquests principis.  

Estem segurs que només d’aquesta manera podrem aconseguir les fites 
saludables i sostenibles que ens hem marcat i convertir-nos en un refe-
rent d’empresa d’alimentació compromesa i promotora de canvi social 
que treballa per deixar un planeta més sostenible a les futures generaci-
ons.
 

Josep i Jordi Ametller
Conseller delegat i cofundador d’Ametller Origen
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Codi Ètic Preàmbul 

Preàmbul 

GRUP AMETLLER ORIGEN (en endavant, anomenada indistintament 
com “AMETLLER ORIGEN” o “l’organització”) és un grup català del 
sector alimentari, dedicat a la producció agrícola, l’elaboració i venda 
al detall de productes frescos i elaborats de qualitat arreu de Cata-
lunya.

Des de 1830, la família Ametller s’ha dedicat a conrear i tenir cura de 
les seves terres. Fruit de la seva experiència com a agricultors i elabo-
radors i fi dels a la seva fi losofi a de preservar les propietats naturals i 
el sabor dels aliments, l’any 2001 neix l’ambiciós projecte AMETLLER 
ORIGEN de la mà dels germans Josep i Jordi Ametller.

Des dels nostres inicis, el nostre propòsit ha estat el de promoure 
un estil de vida més saludable i sostenible facilitant l’accés a una 
alimentació nutritiva, plaent i neta. Tenim un repte per endavant i és 
el de poder seguir creixent de manera sostenible, treballant dia a dia 
per aconseguir els objectius fi xats d’una manera honesta i compro-
mesa amb els valors i principis que sempre han regit i regiran AMET-
LLER ORIGEN i que ara reflectim en el present Codi Ètic.
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Codi Ètic La importància del Codi Ètic

La importància del Codi Ètic

El pilar fonamental del present Codi Ètic es basa 
en el nostre propòsit, un objectiu comú que mar-
ca el camí de totes les persones que formem 
part d’AMETLLER ORIGEN, i que consisteix en 
“promoure un estil de vida més saludable i sos-
tenible, facilitant l’accés a una alimentació més 
nutritiva, plaent i neta, amb un ferm compromís 
amb la societat i el medi ambient.”

La sostenibilitat i la salut de les persones, propò-
sits adherits a la igualtat d’oportunitats, toleràn-
cia zero amb la consumació de conductes il·líci-
tes, la lluita contra el canvi climàtic, entre molts 
altres aspectes, són els pilars fonamentals de la 
companyia i, per tant, els principis d’aquest Codi 
Ètic que no només té com a objectiu el compli-
ment normatiu, sinó que també marca la nostra 
manera de fer i la nostra cultura ètica, amb uns 
valors i principis comuns per tots els qui formem 
part d’AMETLLER ORIGEN. 
L’adopció del present Codi Ètic dins de la idiosin-
cràsia d’AMETLLER ORIGEN ens ajudarà a pro-

moure el màxim nivell d’exigència en el compli-
ment de les obligacions i compromisos que hem 
adquirit en l’exercici de les nostres activitats, 
amb l’objectiu de seguir fent camí plegats per 
assolir una societat més justa i sostenible, res-
pectant en tot moment els drets i les llibertats 
de totes les persones que la conformen.

Tanmateix, els nostres socis comercials, com ara 
distribuïdors i proveïdors i, en general, qualsevol 
persona relacionada amb el Grup, ha d’actuar 
d’acord amb els principis i valors ètics especifi-
cats en aquest Codi i no tolerarem que s’atempti 
contra qualsevol d’aquests.

Per tant, aquest Codi Ètic és una norma obligatò-
ria i de més alt rang normatiu dins la companyia, 
d’obligat compliment per tots els col·laboradors, 
tant interns com externs, que es basa amb el 
compromís d’AMETLLER ORIGEN i és on s’esta-
bleixen els principis i valors ètics corporatius de 
la nostra organització.
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Codi Ètic Àmbit d’aplicació

Àmbit d’aplicació

El present Codi Ètic s’aplica a totes les empreses que formen part 
d’AMETLLER ORIGEN, traslladant els principis i valors ètics de mane-
ra transversal amb l’objectiu de fomentar valors comuns i universals. 
Per tant, conforma l’àmbit societari d’aplicació del present Codi Ètic 
a totes aquelles empreses del Grup, així com les filials i participades 
sobre les que l’empresa té un control efectiu o bé ocupa càrrecs en 
els òrgans d’administració (àmbit societari).

Tots els membres de l’organització, inclosos els treballadors, els di-
rectius i els membres dels òrgans de govern, han de respectar sem-
pre els valors i els principis ètics establerts en aquest Codi, indepen-
dentment d’on treballin, la posició que ocupin o la naturalesa jurídica 
de la relació que estableixin amb AMETLLER ORIGEN (àmbit perso-
nal i geogràfic).

A més, AMETLLER ORIGEN estableix que els seus socis comercials, 
com ara distribuïdors i proveïdors i, en general, qualsevol persona 
relacionada amb AMETLLER ORIGEN, ha d’actuar d’acord amb els 
principis i valors ètics especificats en aquest Codi (àmbit relacional).

5
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Codi Ètic Principis d’AMETLLER ORIGEN

El creixement sostenible, amb el compro-
mís de reduir l’impacte de l’activitat del 
grup en el medi ambient i mitigar l’aug-
ment de la temperatura del planeta. 

La protecció de la informació confidencial i 
el saber fer propi i de tercers.

El compromís amb la societat i la nostra 
comunitat, contribuint en la millora i pro-
moció d’hàbits alimentaris saludables, així 
com respectant els drets dels consumidors.

Tolerància zero davant de qualsevol fet 
il·lícit, respectant plenament la normativa 
interna i la legalitat vigent. 

La cerca de l’excel·lència pel que fa als 
productes i serveis, a través d’exhaustius 
controls per garantir els més alts nivells de 
qualitat dels mateixos.

La Responsabilitat i el Compromís Social, 
assegurant la igualtat entre gèneres i ga-
rantint el dret a la intimitat personal. 

El compliment i defensa dels Drets Humans 
i les Llibertats Públiques. 

La diligència, objectivitat, transparència i 
honestedat en totes les nostres decisions i 
en l’exercici de les nostres activitats.

L’establiment de mesures de seguretat 
amb la finalitat de protegir els nostres tre-
balladors, així com els seus drets laborals. 

La competència lleial amb tots els agents 
del mercat, amb l’objectiu de salvaguardar 
la lliure competència, i el compliment de 
les obligacions fiscals.

La creació i divulgació d’una cultura ètica i 
el funcionament del bon govern corporatiu. 

El compliment del present Codi i la resta 
de normativa interna i externa aplicable a 
l’organització, l’ètica professional i la bona 
fe en les relacions comercials.

Principis d’AMETLLER ORIGEN
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Codi Ètic Compromisos

VETLLAR PER L’APLICACIÓ
DE LA NORMATIVA VIGENT

El compromís amb la cultura ètica de l’organit-
zació es concreta en la relació diària que man-
tenen tots els membres d’AMETLLER ORIGEN 
amb el seu entorn professional, garantint en tot 
moment el compliment dels principis i valors es-
tablerts en el Codi i altres normatives internes i 
externes aplicables.

De la mateixa manera, per assolir aquest objec-
tiu, aquells socis comercials i tercers relacionats 
amb AMETLLER ORIGEN també han de partici-
par en la promoció dels valors i principis de les 
activitats del grup, no només amb el seu conei-
xement, sinó també actuant en conseqüència 
amb els mateixos.

Per aquest motiu, des d’AMETLLER ORIGEN 
oferim a tots els nostres membres informació 
i formació sobre la cultura ètica, els nostres 
valors i la normativa interna de l’Organització, 
creant un ambient de compromís responsable, 
treball en equip i professionalitat que busca l’ex-
cel·lència en tots els àmbits.

Compromisos

CUIDAR EL MEDI AMBIENT

AMETLLER ORIGEN estem compromès amb la 
cura del medi ambient per això desenvolupem 
la nostra activitat assegurant la protecció, con-
servació i millora de l’entorn. El nostre objectiu 
és minimitzar l’impacte ambiental dels nostres 
processos productius per garantir a les futures 
generacions un planeta sostenible.

En aquest sentit, la nostra producció, la gestió 
dels residus que generem i el seu transport, així 
com, en general, la nostra relació amb l’entorn 
mediambiental, es realitza amb absolut respec-
te i en compliment de la normativa mediambi-
ental que ens és d’aplicació. AMETLLER ORIGEN 
fomenta, a més a més, el reciclatge i la reutilit-
zació dels materials generats, així com la reduc-
ció i prevenció del malbaratament alimentari. 

AMETLLER ORIGEN és plenament conscient de 
la importància del medi ambient i dels reptes de 
futur existents en aquest àmbit i és per aquest 
motiu que desenvolupa projectes lligats a la 
seva protecció i assumeix nombrosos compro-
misos mediambientals, adoptant mesures que 
refermen un compromís ferm amb la sostenibili-
tat i els recursos naturals. 

A més, AMETLLER ORIGEN actua d’acord amb 
la legislació urbanística en la urbanització, cons-
trucció o edificació dels seus centres logístics i 
comercials per tal de preservar l’entorn del seu 
valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o cul-
tural.
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Codi Ètic Compromisos

LA SALUT, UN BÉ FONAMENTAL 

AMETLLER ORIGEN aposta pel producte fresc, 
sostenible i de qualitat, que fomenti l’alimen-
tació saludable i equilibrada, amb el màxim de 
nutrients i sabor. Des dels nostres inicis, el nos-
tre propòsit ha estat el de  promoure un estil 
de vida saludable i sostenible entre els nostres 
clients, facilitant-los l’accés a una alimentació 
nutritiva, plaent i neta que compleix amb els 
més alts estàndards de qualitat.

En aquest sentit, treballem a diari per aconse-
guir la màxima qualitat i seguretat alimentària 
complint de manera estricta, en tota la cadena 
productiva, la normativa en matèria de salut pú-
blica i alimentària.

RESPECTE ALS NOSTRES PROFESSIONALS

A AMETLLER ORIGEN som una empresa familiar, 
on els col·laboradors són el nostre principal actiu 
i formen part indispensable del nostre èxit, per la 
qual cosa garantim un bon  entorn i seguretat labo-
ral, així com els seus drets fonamentals.
 
AMETLLER ORIGEN, en les seves relacions amb els 
professionals, fomenta la diversitat i el tracte digne; 
no tolera diferències de tracte o discriminació per 
raó d’edat, sexe, ideologia, raça o religió; ni cap ma-
nifestació amb connotacions d’assetjament o abús 
d’autoritat. 

En aquesta línia, AMETLLER ORIGEN estableix un 
pla d’igualtat, així com el desenvolupament de po-
lítiques que afavoreixin la plena igualtat d’oportuni-
tats en l’organització. 

Apostem pel desenvolupament tant personal com 
professional de tots els nostres col·laboradors per 
tal que puguin créixer en el si de l’organització, ate-
nent a criteris de mèrit, aptitud i capacitat en els 
processos de selecció i promoció de personal, amb 
la màxima transparència i objectivitat. 

Complim amb la normativa de seguretat laboral i 
salut, formant als nostres professionals i adoptant 
les mesures de prevenció legalment exigibles per 
millorar les condicions de treball i la qualitat de vida 
dels treballadors. Per tal d’assolir aquesta meta, 
AMETLLER ORIGEN es compromet a mantenir un 
enfoc preventiu, impartint formació als treballadors 
d’acord amb el seu lloc de treball i la seva activitat. 

Els nostres professionals tenen a la seva disposició 
tots aquells béns i actius tangibles o intangibles 
necessaris per al desenvolupament de la seva ac-
tivitat, esperant d’ells un ús professional, lícit i res-
ponsable dels mateixos. Queda totalment prohibi-
da la utilització d’aquests actius per cometre fraus 
o il·lícits de qualsevol tipus i sota qualsevol forma.
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Codi Ètic Compromisos

RELACIONS AMB EL MERCAT

A AMETLLER ORIGEN creiem que aportar valor 
afegit és la clau de l’èxit. Valors com la merito-
cràcia i l’esforç representen la nostra línia d’ac-
tuació i, en conseqüència, defensem la compe-
tència efectiva, lleial i justa en totes les relacions 
comercials amb tercers i en la interacció amb el 
mercat en general.  

Així doncs, AMETLLER ORIGEN rebutja qualse-
vol conducta il·lícita i contrària a la competència 
lleial, contrària a la bona fe i que pogués suposar 
qualsevol tipus de restricció al dret de la com-
petència per part de les persones vinculades a 
l’organització en les seves relacions comercials 
amb tercers agents. 

L’incompliment de les lleis de defensa de la com-
petència, com ara els acords sobre preus o el re-
partiment de mercats, territoris o clients amb 
competidors, entre d’altres pràctiques restricti-
ves, poden causar greus danys a l’organització i 
al mercat en general, destruint la reputació cor-
porativa.

Disposem de procediments interns de selecció, 
homologació i seguiment de la qualitat dels nos-
tres proveïdors, basats en criteris de qualitat, 
capacitat, sostenibilitat i compliment normatiu. 
Ens regim pels principis d’imparcialitat, objecti-
vitat, transparència i igualtat de tracte i, en la 
presa de qualsevol decisió, les nostres decisions 
estan lliures de possibles conflictes d’interessos.

TRANSPARÈNCIA I HONESTEDAT
AMB ELS CLIENTS

Tal com avala la nostra trajectòria, som una em-
presa que fomenta el respecte, la confiança, la 
responsabilitat, la transparència i l’honestedat 
en les relacions amb la nostra comunitat. Per 
això, promocionem i comuniquem els nostres 
productes alimentaris o serveis de manera ve-
raç, amb informació transparent i objectiva, lliu-
re d’expressions ambigües o equívoques. No to-
lerem pràctiques fraudulentes com la publicitat 
enganyosa. 

Així mateix, garantim la seguretat dels nostres 
productes, construint un model on s’integren di-
ferents activitats a través de tota la cadena de 
valor per tal d’oferir als nostres clients produc-
tes de qualitat, alineats amb les seves necessi-
tats reals.
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Codi Ètic Compromisos

GESTIÓ DELS CONFLICTES D’INTERÈS

En el dia a dia, els membres d’AMETLLER 
ORIGEN es poden enfrontar a situacions de 
conflicte d’interès, motiu pel qual la persona 
pot deixar d’actuar de forma objectiva i lleial 
per atendre a interessos particulars. 

Des d’AMETLLER ORIGEN considerem 
fonamental evitar qualsevol situació de 
conflicte d’interès, ja que, en cas contrari, 
aquesta situació podria suposar la pèrdua 
d’objectivitat en la presa de decisions, amb 
el risc que això pugui derivar en pràctiques 
corruptes o fraudulentes. Per aquest motiu, 
tota situació de conflicte d’interès, des que 
es coneix, ha de ser comunicada de manera 
immediata a AMETLLER ORIGEN, abstenint-se 
d’adoptar cap decisió en relació amb l’activitat 
comunicada.

TOLERÀNCIA ZERO AMB LA CORRUPCIÓ

AMETLLER ORIGEN prohibeix de manera 
expressa qualsevol conducta que consisteixi 
a oferir, prometre, lliurar, sol·licitar, rebre 
i/o acceptar, en benefici de l’organització o 
de tercers, pagaments en efectiu, regals, 
comissions o qualsevol avantatge indegut o 
compensació, per tal de subornar funcionaris 
públics o autoritats, o bé que tingui per finalitat 
afavorir indegudament a un altre en l’adquisició 
o venda de mercaderies, contractació de serveis 
o en les relacions comercials, siguin persones 
físiques o jurídiques, de naturalesa pública o 
privada. 

La corrupció és un mal a erradicar ja que genera 
un entorn insegur per fer negocis, debilita la 
competència real i justa, així com la confiança 
amb les institucions i en els principis de la 
democràcia. 
És per tots aquests motius que AMETLLER 
ORIGEN es compromet fermament a mantenir 
una posició contrària i de rebuig a qualsevol 
tipus de suborn, tràfic d’influències o pràctica 
considerada corrupta o fraudulenta. Així mateix, 
AMETLLER ORIGEN compleix amb les lleis 
i regulacions internes o externes que siguin 
aplicables a les activitats que desenvolupa, 
així com aquelles normes no vinculants de 
reconeixement internacional que estableixin 
bones pràctiques sobre aquesta matèria. 

10
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Codi Ètic Compromisos

PROTEGIM LA INFORMACIÓ CONFIDENCIAL,
 LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
I LES DADES PERSONALS

La informació confidencial es configura com un 
dels principals actius per a qualsevol organitza-
ció. AMETLLER ORIGEN defensa i està compro-
mesa amb el tractament confidencial de la infor-
mació, tant si és pròpia com d’un tercer.

A AMETLLER ORIGEN no permetem l’ús, la reve-
lació, difusió o cessió, sense autorització del seu 
titular, llevat dels casos legalment permesos, de 
qualsevol tipus d’informació considerada con-
fidencial o secret empresarial, ja sigui d’AMET-
LLER ORIGEN o d’un tercer, a la qual haguem 
tingut accés amb ocasió de la nostra activitat, 
i qualsevol que sigui el seu format, fins i tot el 
verbal.

Els nostres professionals disposen d’equips tec-
nològics propietat d’AMETLLER ORIGEN per 
dur a terme les seves activitats professionals, 
els quals s’han d’utilitzar d’acord amb les polí-
tiques i procediments establerts per l’organitza-
ció. Està totalment prohibit utilitzar els recursos 
tecnològics d’AMETLLER ORIGEN per cometre 
qualsevol mala praxis. 

Per la nostra activitat, tractem dades perso-
nals de clients, proveïdors, professionals, etc. 
En aquest procés de tractament complim amb 
la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals. Comptem amb una política de 
privacitat i protecció de dades personals des de 
la qual ens comprometem a salvaguardar els 
drets i garanties dels titulars dels mateixos.

DRETS HUMANS I LLIBERTATS PÚBLIQUES

AMETLLER ORIGEN, amb la finalitat d’assegurar 
el comportament ètic i social de la seva activitat, 
es compromet a actuar amb absolut i constant 
respecte als drets humans internacionalment 
proclamats en la Declaració Universal dels Drets 
Humans, prenent les mesures necessàries per 
assegurar no ser còmplice de cap vulneració dels 
mateixos. 

AMETLLER ORIGEN recolza els deu Principis del 
Pacte Mundial de les Nacions Unides i garanteix 
que no es realitza cap forma de treball forçat, 
obligatori o infantil, en qualsevol de les seves ac-
tivitats, així com qualsevol dels principis previs-
tos relacionats amb els drets humans i llibertats 
públiques, la responsabilitat mediambiental o la 
lluita contra la corrupció. 
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COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS FISCALS

Els impostos i les contribucions a la Hisenda Pública i Seguretat So-
cial serveixen per garantir els serveis bàsics de la nostra societat, per 
mantenir el nostre Estat del Benestar i per què els nostres professi-
onals puguin gaudir de beneficis socials, necessitats que no es po-
den sostenir individualment per una sola persona, però que es poden 
atendre amb les aportacions de tots.

Per això, a AMETLLER ORIGEN no tolerem pràctiques fraudulentes 
amb l’objectiu d’eludir el pagament de tributs, quantitats retingudes, 
ingressos a compte i quotes i conceptes de recaptació conjunta de la 
Hisenda Pública i Seguretat Social.

També està totalment prohibit realitzar activitats encaminades a 
blanquejar capitals, finançar actes terroristes, fer donacions o apor-
tacions il·legals a partits polítics o dur a terme accions de contraban.
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Compliance Officer

El Codi Ètic d’AMETLLER ORIGEN forma part del nostre Model de 
Prevenció de Delictes, sent el seu objectiu la implementació i el 
desenvolupament efectiu d’un comportament ètic i de compliment 
de la legalitat vigent per part de tots els membres de l’organització, 
amb independència del lloc que ocupin en l’organigrama i del lloc 
geogràfic on prestin els seus serveis. 

Per supervisar el Model de Prevenció de Delictes, AMETLLER ORIGEN 
ha nomenat a un Compliance Officer que s’encarregarà de supervisar 
el funcionament, compliment i monitorització del mateix, així com de 
vetllar i promoure el compliment del Codi Ètic de l’organització. 

El Compliance Officer gaudeix d’autoritat, independència i autonomia 
en l’exercici de les seves funcions, el qual serà dotat dels recursos 
materials i econòmics suficients per poder desenvolupar les seves 
funcions. 
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Canal ètic i de consultes

Per tal d’incentivar el desenvolupament de la 
cultura ètica que marca aquest Codi, AMETLLER 
ORIGEN facilita un canal de comunicació perquè 
tant els membres de l’organització com tercers 
comuniquin qualsevol dubte, conflicte, indici 
d’irregularitat, il·lícit o delicte, incompliment 
o risc d’incompliment del present Codi Ètic i/o 
de la normativa interna que el desenvolupa o 
complementa.

Tota comunicació realitzada a través d’aquest 
canal serà rebuda i gestionada de forma diligent 
i respectuosa per part del Compliance Officer, 
que és la persona que s’encarrega de supervisar 
el bon funcionament i compliment del Model 
de Prevenció de Delictes, així com de vetllar 
i promoure el compliment del Codi Ètic de 
l’organització.

El Compliance Officer actua en tot moment 
d’acord amb el procediment intern establert a 
aquests efectes, així com de conformitat amb la 
normativa interna i externa existent en aquesta 
matèria.

AMETLLER ORIGEN garanteix estrictament la 
confidencialitat de les comunicacions rebudes 
de bona fe i sobre la base d’indicis raonables, 
prohibeix qualsevol tipus de represàlia, així com 
el respecte a la normativa en matèria de dades 
personals. 

Les vies de comunicació predeterminades per 
AMETLLER ORIGEN són:

· Codi postal. 
· Mail. 

No obstant això, també es podrà contactar amb 
el Compliance Officer via telefònica, mitjançant 
reunions presencials o per qualsevol altra via de 
comunicació habilitada a l’efecte.
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Codi Ètic Règim disciplinari
Seguiment i revisió periòdica 

Règim disciplinari

Qualsevol infracció o incompliment del present 
Codi Ètic,  de la normativa que el desenvolupa o, 
en general, qualsevol infracció o incompliment 
del Model de Prevenció de Delictes podrà donar 
lloc a la obertura d’un expedient disciplinari 
d’acord amb els termes establerts en el 
document de Règim Disciplinari d’AMETLLER 
ORIGEN. 

Seguiment i revisió periòdica 

AMETLLER ORIGEN durà a terme de manera 
periòdica el seguiment i revisió del Model de 
Prevenció de Delictes per tal de garantir els 
objectius de compliance i l’eficàcia del Model. 
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