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Introducció

Codi de Conducta de la Creu Roja

L’objectiu general de Creu Roja Es-
panyola és la difusió i aplicació dels 
Principis Fonamentals del Moviment 
internacional de la Creu Roja i Mitja 
Lluna Roja, mitjançant el desenvolu-
pament d’accions orientades a la con-
secució de les finalitats específiques 
de la Institució, basats en l’atenció 
a persones i col·lectius vulnerables.

L’aprovació del Codi de conduc-
ta de Creu Roja Espanyola respon 
a la resolta iniciativa de la Institu-
ció d’aplicar polítiques i estratègies 
que assegurin una gestió dels recur-
sos més capaç, transparent i ajus-
tada a principis i exigències ètiques, 
amb l’objectiu d’aconseguir una ac-
ció humanitària eficaç i completa. 
 
Aquesta iniciativa s’enquadra en el 
procés “La nostra Federació del Fu-
tur. Treballar plegats per un demà 
millor”, un dels objectius del qual és 
aconseguir una Federació de Socie-
tats de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja 
que funcioni bé, fermament compro-
mesa amb la qualitat, l’excel·lència, 
la rendició de comptes i la integritat. 
Es basa també en l’Estratègia 2010: 
“Societats Nacionals que funcionen 
bé”, adoptada per la Federació Inter-
nacional de la Creu Roja i de La Mitja 
Lluna Roja a fi de proporcionar una 
sèrie d’indicadors que permetin mesu-

rar l’actuació de les societats nacionals 
de la Creu Roja i La Mitja Lluna Roja, a fi 
de garantir, en totes les seves dimen-
sions, la qualitat de la seva gestió. 
 
L’adopció de mesures encaminades 
a aconseguir la plena eficiència de la 
gestió va ser igualment l’eix central de 
la V Assemblea General de la Institu-
ció, en la que es va aprovar com a ob-
jectiu general de Creu Roja Espanyo-
la per a la present dècada aconseguir 
una institució més eficaç i eficient per 
atendre el seu compromís humanitari 
amb les persones més vulnerables. 
 
S’aprova d’aquesta manera el pre-
sent Codi de conducta per Creu 
Roja Espanyola com un avenç 
més en l’objectiu comú de la inte-
gritat i l’autocontrol, en un exercici 
voluntari de responsabilitat i transpa-
rència, característiques essencials 
de l’acció en el camp humanitari. 
 
Aquest Codi de conducta, a més, 
pretén donar resposta a la demanda 
de transparència i qualitat que la so-
cietat requereix a les organitzacions 
humanitàries i de desenvolupament 
del denominat tercer sector, i refrenda 
la percepció que les accions de Creu 
Roja Espanyola estan motivades per 
la solidaritat i es duen a terme amb in-
dependència, neutralitat i imparcialitat.
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Objecte del codi 
El present Codi de conducta té per 
objecte regular els valors i principis 
que han de presidir l’actuació institu-
cional i personal de les persones que 
ostenten càrrecs de responsabilitat a 
la Creu Roja Espanyola i en entitats 
vinculades a ella, per assegurar que 
es du a terme conforme a unes pau-
tes ètiques i d’integritat que garan-
teixin un funcionament responsable i 
eficaç de la Institució en el marc dels 
principis fonamentals del Moviment 
Internacional de la Creu Roja i de 
La Mitja Lluna Roja, adoptats en les 
seves XX i XXV Conferències Inter-
nacionals de 1965 i 1986.

1



3

Codi de Conducta de la Creu Roja

El present Codi s’ha elaborat de con-
formitat i en desplegament de les nor-
mes vigents, en particular de:

n El Reial Decret 415/1996, d’1 
de març, modificat per Reial Decret 
2219/1996, d’11 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les normes de orde-
nació de la Creu Roja Espanyola. 
 
n  Els Estatuts de la Creu Roja Es-
panyola, aprovats per l’Assemblea 
General Extraordinària de la Institu-
ció de 28 de juny de 1997 i publicats 
en el Butlletí Oficial de l’Estat el 17 
de setembre del mateix any, modi-
ficats per la IV Assemblea General, 
en reunió de 15 de març de 1999, 

modificació publicada per l’Ordre del 
Ministeri de Treball i Afers socials de 
24 d’abril de 2000; modificats igual-
ment per l’Assemblea General en 
reunió extraordinària de 22 de juliol 
de 2006, modificació publicada per 
l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers 
socials de 26 de setembre de 2006. 
 
n  El Reglament General Orgànic de 
la Creu Roja Espanyola, aprovat pel 
Comitè Nacional en reunió de 29 de ju-
liol de 1998 i modificat pel Comitè Na-
cional en reunió de 22 de juliol de 2006.

Marc Normatiu2Objecte del codi 
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Àmbit d’aplicació 

3.1 Membres dels Òrgans de Go-
vern de la Creu Roja Espanyola: Els 
membres de l’Assemblea General, 
el Comitè Nacional, els Comitès Au-
tonòmics, els Comitès Provincials i els 
Comitès Locals, Comarcals i Insulars. 
 
3.2 Càrrecs directius de la Creu 
Roja Espanyola: Les persones que 
ocupin els llocs de President, Vi-
cepresidents, Secretari General i 
Coordinador General de la Institu-
ció, els Presidents i Vicepresidents 
dels Comitès Autonòmics, Provin-
cials, Locals, Comarcals i Insulars, 
els Secretaris i els Coordinadors dels 
Comitès Autonòmics i Provincials. 
 
3.3 Directors nacionals, autonòmics 
i provincials de la Creu Roja Espanyola. 
 
3.4 Responsables de la Gestió 
de la Creu Roja Espanyola: Res-

El present Codi és aplicable a les se-
güents persones vinculades a Creu 
Roja Espanyola, amb independència 
del caràcter voluntari o retribuït dels 
seus càrrecs:

ponsables de les distintes àrees 
d’actuació i  programes a nivell na-
cional, autonòmic, provincial i local. 
 
3.5 Membres d’òrgans d’assesso-
rament i control de la Creu Roja Espan-
yola: Els membres de les Comissions 
Nacionals, Autonòmiques i Provincials. 

3.6 Delegats internacionals de la 
Creu Roja Espanyola.
 
3.7 Membres dels Òrgans de Go-
vern i càrrecs directius dels Centres 
i Establiments gestionats d’acord 
amb la normativa general de la Ins-
titució i constituïts per la Creu Roja 
Espanyola en virtut de l’article 64 
del Reglament General Orgànic. 
 
El Comitè de Bon Govern tindrà un llis-
tat actualitzat en el qual s’enumeraran 
els Centres i Establiments constituïts 
per la Creu Roja Espanyola subjectes 
a la normativa general de la Institució. 
 
3.8 Membres dels Òrgans de Go-
vern i càrrecs directius dels Centres 
i Establiments   amb règim especial 

3
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de gestió constituïts per Creu Roja 
Espanyola en virtut de l’article 
66 en relació amb l’article 64, 
del Reglament General Orgànic. 
 
El Comitè de Bon Govern tindrà un llis-
tat actualitzat en el qual s’enumeraran 
els centres i Establiments consti-
tuïts per la Creu Roja Espanyola 
amb un règim especial de gestió. 
En el cas que alguns d’aquests cen-
tres es gestionin en concurs amb 
entitats públiques o privades es 
promourà per la Creu Roja Espan-
yola l’aplicació dels principis i nor-
mes de conducta establerts en el 
present Codi i aquest s’aplicarà als 
membres dels Òrgans de Govern i 
càrrecs directius contractats o de-
signats per la Creu Roja Espanyola. 
 
3.9 Membres dels Òrgans de 
Govern i càrrecs directius de Fun-
dacions,     Associacions i Enti-
tats sense ànim de lucre consti-
tuïdes per la Creu Roja Espanyola. 
 
El Comitè de Bon Govern tindrà un llis-
tat actualitzat en el qual s’enumeraran 
les Fundacions, Associacions i En-
titats sense ànim de lucre consti-
tuïdes per la Creu Roja Espanyola. 
 
En el cas que alguna d’aquestes 
Fundacions, Associacions i Enti-
tats es gestioni en concurs amb 
entitats públiques o privades es 
promourà per la Creu Roja Espan-
yola l’aplicació dels principis i nor-

mes de conducta establertes en el 
present Codi, i aquest serà aplicat 
als membres dels Òrgans de Go-
vern i càrrecs directius contrac-
tats o designats per la Institució. 
 
3.10 Representants de Creu 
Roja Espanyola en Òrgans de Go-
vern i càrrecs   directius de socie-
tats civils o mercantils en els que 
ostentin participació, tant a ni-
vell nacional com internacional. 
El Comitè de bon Govern tin-
drà un llistat actualitzat en el qual 
s’enumeraran les societats civils o 
mercantils, tant a nivell nacional com 
internacional, en les que Creu Roja 
Espanyola tingui representació en 
Òrgans de Govern o càrrecs directius.   
 
3.11 Les persones que exerceixin 
funcions en qualitat d’assessors exter-
ns d’alguna de les Comissions de Creu 
Roja Espanyola estaran subjectes al 
Codi de conducta durant l’exercici de 
les esmentades funcions.

En aquelles fundacions, associa-
cions i entitats sense ànim de lucre, 
així com en aquelles societats en les 
quals participi Creu Roja Espanyola, 
es proposarà als òrgans de govern 
i direcció corresponent l’aprovació 
d’un Codi de Conducta que contingui 
principis i normes de actuació amb 
contingut similar al del present Codi.
 

Àmbit d’aplicació 



Creu Roja

6

4 
Els Principis Fonamentals són 
l’ideari del Moviment Internacio-
nal de la Creu Roja i de La Mitja 
Lluna Roja i la pedra angular del 
codi de conducta. Constitueixen 
els senyals d’identitat de la Ins-
titució en tots els àmbits i nivells 
d’actuació i es configuren per tant 
com els valors bàsics que han 
de regir l’actuació de les perso-
nes vinculades a la Institució en 
l’exercici de les seves funcions.

Principis 
Fonamentals 
de la Creu Roja
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n Humanitat

El Moviment Internacional de la 
Creu Roja i de La Mitja Lluna Roja, 
al qual ha donat naixement la pre-
ocupació de prestar auxili, sense 
discriminació, a tots els ferits en 
els camps de batalla, s’esforça, 
sota el seu aspecte internacional 
i nacional, a prevenir i alleujar el 
patiment dels éssers humans en 
totes les circumstàncies. Es ten-
deix a protegir la vida i la salut, així 
com a fer respectar la persona hu-
mana. Afavoreix la comprensió mú-
tua, l’amistat, la cooperació i una 
pau duradora entre tots els pobles.
 
El Principi d’Humanitat estableix el 
fi prioritari de la Institució, i és la 
màxima expressió  del compromís 
del Moviment amb la defensa dels 
drets humans.

 

Aquest Principi es fonamenta en el 
valor essencial i superior de la per-
sona, dotada de dignitat i drets in-
violables i en la solidaritat amb tots 
aquells que pateixen.

n Imparcialitat

El Moviment no fa cap distinció de 
nacionalitat, raça, religió, condició 
social ni credo polític. Es dedica 
únicament a socórrer els individus 
en proporció amb els patiments, 
resolent les seves necessitats i do-
nant prioritat a les més urgents.  
 
Del reconeixement de la dignitat es-
sencial i igual de tots els éssers hu-
mans neix l’exigència de no discrimi-
nació per motius de raça, sexe, religió, 
condició social, credo polític o ideolo-
gia. Aquest principi suposa la no apli-
cació de distincions de caràcter des-
favorable pel fet de pertànyer a una 
categoria determinada, i exigeix lluitar 
contra qualsevol prejudici i actuar ate-
nint-se només als fets, a fi de fer-ho 
sense preferències personals ni idees 
preconcebudes.

Prevenir  i alleujar el pa-
timent humà en totes les 
circumstàncies
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n Neutralitat

A fi de conservar la confiança de to-
thom, el Moviment s’absté de pren-
dre part en les hostilitats i, en tot 
temps, en les controvèrsies d’ordre 
polític, racial, religiós i ideològic. 
 
A més de respectar els drets civils, po-
lítics i socials de tota persona, el Movi-
ment s’absté de prendre part en qual-
sevol mena de controvèrsia d’ordre 
polític, racial, religiós o ideològic. 
 
La neutralitat significa no entrar en 
controvèrsies, a fi de poder actuar 
en tot temps i lloc. En aquest sentit 
la neutralitat és una garantia d’acció 
i no s’ha de confondre amb la indi-
ferència, ja que la neutralitat de la 
Creu Roja ha d’anar acompanyada 
sempre d’una resolta presa de partit 
a favor dels més vulnerables.

n Independència

El moviment és independent. Les 
Societats Nacionals, tot i que ac-
tuïn en qualitat d’auxiliars dels po-
ders públics en les seves activitats 
humanitàries i estiguin sotmeses 
a les lleis que regeixen els països 
respectius, han de conservar una 
autonomia que els permeti actuar 
sempre d’acord amb els principi 
del Moviment.

La independència suposa:
 
n Oposar-se a tota ingerència 
d’ordre polític, ideològic o econòmic. 
n No ser un instrument de la políti-
ca governamental.
n Independència davant l’opinió 
pública.
n Llibertat d’acció.

Al mateix temps la Institució és 
auxiliar dels poders públics 
ja que:

n Les Societats Nacionals 
són reconegudes pels Estats.
n La seva acció complementa 
la desenvolupada pels poders pú-
blics, i cobreix aquelles àrees a què 
no poden arribar les diferents Admi-
nistracions, sempre amb l’autonomia  
necessària per complir els Principis 
Fonamentals i amb poder de decisió 
sobre les pròpies accions.
La Independència de la Institució es 
garanteix en la pràctica amb un fun-
cionament intern democràtic, amb 
obertura a tothom, amb fonts de fi-
nançament diverses i amb una gran 
varietat d’accions.
Aquesta independència ajuda les 
persones vinculades a la Institució a 
ser més lliures per actuar per la digni-
tat, benestar i defensa dels subjectes 
més febles de la societat i a compren-
dre el compromís i  responsabilitat 
adoptat amb la Institució. 
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És una Institució de socors volun-
tari i de caràcter desinteressat. 
 
n La Creu Roja és una associció 
de voluntaris, per la qual cosa el Vo-
luntariat forma part de la pròpia es-
sència de la Institució. 

La relació del voluntari amb l’activitat 
que exerceix a Creu Roja comporta:

n Implicació personal.
n Assumpció dels Principis Fona-
mentals.
n Servei gratuït i desinteressat.
n Compromís lliure per exercir 
una activitat voluntària dins del camp 
d’actuació de Creu Roja.
n Participació en la comunitat 
per millorar les condicions de vida 
dels seus membres La participació 
voluntària és cooperativa, és a dir, 
tracta d’aconseguir un major nivell 
d’humanització de la societat a tra-
vés de la cooperació entre els distints 

n Voluntariat 
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n Unitat

En cada país només pot existir 
una Societat de la Creu Roja o de 
La Mitja Lluna Roja, que ha de ser 
accessible a tothom i estendre la 
seva acció humanitària a la totali-
tat del territori.

Ha d’existir una única Societat Nacio-
nal per país i, per tant, ha d’estendre la 
seva acció a tot el territori i ha d’estar 
oberta a tots. La Societat Nacional de 
Creu Roja no pot diluir-se en organit-
zacions independents, ha de mantenir 
en la seva organització i funcionament 
la deguda coherència institucional. 

La consciència de la pertinença a una 
sola i gran institució, estesa per tot el 
món i per tot el territori nacional, és, 
per a tots els membres de Creu Roja, 
un estímul per al compliment de les 
normes i orientacions que dimanen 
dels seus principis i de les resolu-
cions i acords adoptats pels òrgans 
competents de la Institució.

n Universalitat

El Moviment Internacional de la 
Creu Roja i de La Mitja Lluna Roja, 
en el si del qual totes les societats 
tenen els mateixos drets i el deure 
ajudar-se mútuament, és universal.  
 

Moviment té vocació universal i aspi-
ra a estendre la seva acció a tot el 
món, però al mateix temps aquesta 
universalitat implica que totes les So
cietats Nacionals, des de la més gran 
i desenvolupada a la més petita, te-
nen els mateixos drets i deures en el 
si del Moviment i el deure de donar-
se suport mútuament.
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n Conducta ètica
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi actuaran sem-
pre amb ètica i integritat, i en cap 
cas no exerciran activitats contràries 
als principis fonamentals o al com-
promís humanitari de la Institució. 
 
No podran utilitzar el nom, actius o 
recursos de Creu Roja Espanyola en 
benefici propi ni amb finalitats priva-
des, ni utilitzar la seva condició per 
a l’obtenció de privilegis ni beneficis. 
Tampoc podran en cap cas donar ni 
rebre qualsevol mena de comissió 
com a conseqüència de les activitats 
que desenvolupin en la Institució. 
 
Quan en l’exercici de les seves funcio-
ns disposin de recursos de la Institu-
ció, els utilitzaran de forma econòmi-
ca, austera, prudent i discreta, evitant 
incórrer en despeses supèrflues i in-
necessàries. El Comitè Nacional es-
tablirà les normes concretes per a la 
realització de despeses a càrrec dels 
pressupostos de la Institució.

n Lleialtat i bona fe
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi ajustaran en tot 
moment la seva actuació als prin-
cipis de bona fe, lleialtat i respecte 
amb la Institució, òrgans superiors i, 
en general, tots els voluntaris i pro-
fessionals al servei de la Institució. 
 
Comunicaran a Creu Roja Espanyola, 
amb caràcter previ a la seva efectivi-
tat, la acceptació de qualsevol càrrec 
o nomenament aliens a la Institució 
que pugui condicionar el seu compro-
mís ètic amb Creu Roja Espanyola. 
 
La lleialtat comporta, també, la sub-
jecció al principi de jerarquia i el com-
promís de traslladar a l’òrgan de go-
vern o càrrec directiu immediatament 
superior qualsevol irregularitat detec-
tada en la direcció i gestió de Creu 
Roja Espanyola.

5Normes
de conducta
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n Legalitat
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi compliran els 
Estatuts i el Reglament General, així 
com totes les normes de la Institució 
que siguin dictades pels òrgans com-
petents  i que els siguin aplicables en 
el seu àmbit específic d’actuació.

n Motivació i foment
del voluntariat
Essent Creu Roja Espanyola una as-
sociació de voluntaris, les persones 
vinculades a ella subjectes a les pres-
cripcions d’aquest Codi s’ocuparan 
de promoure i motivar el voluntariat 
perquè les persones interessades 
puguin conèixer i valorar el paper que 
estan cridades a exercir per al desen-
volupament d’una societat que sense 
la seva acció solidària i independent 
no tindria un element de vertebració 
essencial en el món actual.

n Cooperació
i solidaritat
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi fomentaran la 
solidaritat i cooperació entre totes les 
persones vinculades a la Institució, 
i afavoriran les relacions de coopera-
ció amb altres organitzacions huma-
nitàries sense ànim de lucre dins de 
l’àmbit de les seves responsabilitats.

n Compromís, 
eficiència i participació
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi mantindran un 
compromís actiu i responsable per 
tal d’aconseguir el compliment dels 
objectius marcats per la Institució, bo 
i actuant amb diligència i eficiència 
en l’exercici de les seves funcions. 
 
Aquesta conducta eficient i diligent 
es fonamenta en l’assumpció de les 
facultats i deures de demanar i obte-
nir tota la informació necessària per 
poder acomodar la pròpia actuació 
a les exigències que imposa, així 
com aconseguir i mantenir una for-
mació adequada per al lloc exercit. 
 
De la mateixa manera, la conducta efi-
cient i diligent dels Òrgans de Govern 
porta implícita la facultat i el deure dels 
seus membres d’assistir a les reunio-
ns que celebrin els esmentats Òrgans. 
Amb la finalitat de fomentar la parti-
cipació dels membres de la Institució 
en la seva direcció i govern, els Pre-
sidents dels Òrgans en tots els àm-
bits promouran la renovació periòdica 
dels càrrecs, a través dels processos 
electorals.

Normes
de conducta
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n Abstenció en
cas de conflicte
d’interessos
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi actuaran tenint 
en compte els interessos de la Insti-
tució, i en el desenvolupament de la 
seva funció s’abstindran d’intervenir 
en afers en els que l’existència d’un 
vincle significatiu, familiar, professio-
nal, comercial o anàleg pogués com-
prometre la seva capacitat per exercir 
les seves funcions amb imparcialitat 
i en benefici dels objectius de Creu 
Roja Espanyola.

 
En el cas d’existència d’un conflicte 
d’interessos en el desenvolupament 
de la seva funció, els membres dels 
Òrgans de Govern i dels Òrgans de 
assessorament i control informa-
ran d’aquesta circumstància l’òrgan 
al qual pertanyen, a través del seu 
president, disposant aquest Òrgan 
el que procedeixi davant aques-
ta situació. Així mateix, els càrrecs 
directius, directors, responsables 
de gestió i delegats internacionals, 
davant de l’existència de un conflic-
te d’interessos en el desenvolupa-
ment de la seva funció, informaran 
d’aquesta circumstància als seus su-
periors jeràrquics.

n Transparència 
i integritat 
de la informació
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi estan obligades 
a vetllar perquè la informació de la 
qual resultin responsables sigui ve-
raç i reflecteixi de forma íntegra la 
realitat de les actuacions realitzades. 
 

n Confidencialitat
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi s’obliguen a no 
revelar la informació reservada a què 
hagin tingut accés amb motiu de la 
seva activitat, fins i tot un vegada 
deixin d’estar vinculades a la Institució. 
 
Igualment assumeixen l’obligació de 
no fer ús de la informació reserva-
da per a finalitats privades, fins i tot 
durant els primers cinc anys des que 
deixin d’estar vinculades a la Institu-
ció.
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n Prohibició 
de competència
deslleial
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi no realitzaran 
actes de competència deslleial que 
impliquin la utilització de la informació 
i coneixements adquirits a Creu Roja 
per a la realització per compte propi 
i amb finalitats lucratives d’activitats 
o serveis duts a terme per Creu Roja 
Espanyola.

n Prevenció 
de Riscos Laborals
Les persones vinculades a Creu Roja 
Espanyola subjectes a les prescrip-
cions d’aquest Codi compliran les 
mesures adoptades per la Institució 
en matèria de seguretat i salut labo-
ral, i els càrrecs directius vetllaran per 
tal que les persones que depenguin 
funcionalment d’ells realitzin la seva 
activitat en condicions de seguretat i 
higiene.
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Creu Roja Espanyola estableix as-
sociacions amb empreses per fo-
mentar la contribució d’aquestes, 
d’una banda, a la protecció i el mi-
llorament de les vides de les perso-
nes vulnerables als països on tin-
guin interessos comercials i, d’una 
altra, a la sensibilització sobre la 
missió i principis de la Institució. 
 
Mitjançant la col·laboració amb el 
món empresarial, Creu Roja Es-
panyola procurarà fomentar a 
les empreses l’adopció de polí-
tiques de responsabilitat social 
i desenvolupament sostenible. 
Amb l’objectiu general d’elevar al 
màxim les oportunitats de la Insti-
tució per col·laborar amb el sector 
empresarial, els presents principis 
es dicten per assegurar al mateix 
temps la protecció dels valors, repu-
tació i integritat de Creu Roja Espan-
yola. Aquests principis s’aplicaran 
únicament a les relacions amb em-
preses en què Creu Roja Espanyo-
la concedeixi la possibilitat d’usar el 
seu nom, emblema i imatge en les 
seves comunicacions i publicitat.  

En aquest sentit, i amb la finalitat de 
vetllar per la protecció dels valors, 
principis i mandats en els quals es 
funda l’acció de Creu Roja Espan-
yola, és requisit imprescindible que 
les indicades empreses s’atinguin 
a criteris ètics. En general, no es 
col·laborarà amb empreses que reali-
tzin activitats contràries als objectius 
i principis de Creu Roja Espanyola.

En particular no es concertaran asso-
ciacions amb empreses que:
 
n Es dediquin, en qualsevol escala, 
a la fabricació o venda d’armament 
de guerra o a la fabricació o venda de 
municions que hi estiguin destinades. 

n No respectin les normes in-
ternacionalment reconegudes o pro-
clamades en la Constitució espanyola 
en matèria de drets humans, drets del 
treball, no  discriminació i protecció 
de la salut i el medi ambient.

n Utilitzin treball o mà d’obra infantil. 

n Tinguin com a activitat comercial, 
prèvia comprovació del Comitè de Bon 

Associacions
amb empreses 6
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Govern, la fabricació o venda directa 
de productes perjudicials per a la salut. 
 
n No respectin el Dret Internacional 
Humanitari.

n Tinguin interessos comercials que 
impliquin posar traves a la capacitat 
operacional de qualsevol component 
del Moviment Internacional de la Creu 
Roja i La Mitja Lluna Roja.

n Desenvolupin pràctiques comer-
cials que contribueixin a la provocació 
de conflictes armats, desastres natu-
rals o deteriorament mediambiental.

n No respectin les lleis i reglaments 
locals o nacionals dels països en els 
que exerceixen la seva activitat.

n Mantinguin controvèrsies públi-
ques que puguin menyscabar la 
reputació, la imatge i els emblemes 
del Moviment Internacional de la Creu 
Roja i La Mitja Lluna Roja.

Les associacions amb empreses hau-
ran de reportar a Creu Roja Espanyo-
la un rendiment material, financer 
o assistencial, sense posar en perill 
la seva independència.

La col·laboració amb una empresa no 
ha de donar a entendre de cap mane-
ra que Creu Roja Espanyola avala 
o es responsabilitza del seu compor-
tament o, en particular, dels seus pro-

ductes, polítiques o serveis.
En cap cas no podrà comprometre’s 
l’ús protector i indicatiu de l’emblema 
de la Institució, i tots els contractes 
i associacions amb empreses hauran 
de respectar les prescripcions del Re-
glament sobre l’ús dels emblemes.
La Creu Roja Espanyola es reserva-
rà el dret d’anul·lar en qualsevol mo-
ment el contracte que la vinculi amb 
una empresa en el cas que les activi-
tats d’aquesta no respectin els criteris 
ètics establerts per Creu Roja Espan-
yola en aquest apartat o comprometin 
d’alguna forma el respecte i el prestigi 
deguts al seu emblema.

Associacions
amb empreses 
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Selecció 
de proveïdors 
habituals
    

7
Com a norma general, les relacions 
de la Creu Roja Espanyola amb pro-
veïdors habituals es canalitzaran a tra-
vés de licitacions o concursos, d’acord 
amb els criteris i límits que s’estableixin 
en les normes anuals d’execució del 
pressupost, com a mitjà per garantir 
la transparència en la contractació i 
el respecte dels principis d’igualtat, 
concurrència i valoració tècnica. 
 
En el desenvolupament de la seva 
activitat i sempre que sigui possible, 
Creu Roja Espanyola donarà prioritat 
a la selecció i contractació de pro-
veïdors que compleixin o tinguin in-
tenció de complir els deu principis del 
Pacte Mundial de Nacions Unides. 
Aquesta exigència s’aplicarà igual-
ment en el cas de subcontractació. 
 
El Pacte Mundial és una iniciativa 
voluntària de les empreses, organi-
tzacions laborals, les ONG i altres 
agents de la societat civil que cerca 
d’aconseguir que les polítiques i pràc-
tiques de les empreses introdueixin 
una sèrie de principis de responsabi-
litat cívica corporativa amb l’objectiu 

de fer front al repte d’una economia 
global integral i sostenible, d’acord 
amb els objectius del Mil·lenni de Na-
cions Unides.

Els deu principis del Pacte Mundial 
que hauran de complir els proveïdors 
habituals de Creu Roja Espanyola 
són els següents:
 
n Recolzar i respectar la protec-
ció dels drets humans fonamen-
tals reconeguts internacionalment 
dins del seu àmbit d’influència. 

n Assegurar-se que no són còm-
plices en la vulneració dels drets hu-
mans.

n Recolzar la llibertat d’associació 
i afiliació i el reconeixement efectiu 
del dret a la negociació col·lectiva.

n Recolzar l’eliminació de tota for-
ma de treball forçós o realitzat sota 
coacció.

n Recolzar l’eradicació efectiva del 
treball o de l’explotació infantil.

n Recolzar l’abolició de les pràcti-
ques de discriminació en l’ocupació. 



19

Codi de Conducta de la Creu Roja

n Mantenir un enfocament preven-
tiu a favor del medi ambient.

n Fomentar  les   iniciatives   que  
promoguin  una major responsabilitat 
ambiental. 

n Afavorir el desenvolupament i la 
difusió de les tecnologies respectuo-
ses amb el medi ambient.

n Treballar contra la corrupció en 
totes les seves formes, especialment 
l’extorsió i el suborn.

La Creu Roja Espanyola sol·licitarà 
dels proveïdors habituals una de-
claració prèvia conforme no estan 
subjectes a les prohibicions per 
contractar amb la Administració pu-
blica que estableixi la legislació vi-
gent, i l’acreditació d’estar al corrent 
en les obligacions fiscals, laborals, 
de seguretat social i de protec-
ció del medi ambient que, d’acord 
amb l’ordenament jurídic, s’apliquin. 
Creu Roja Espanyola es reservarà el 
dret d’anul·lar en qualsevol moment 
el contracte que la vinculi amb un 
proveïdor en el cas que les activitats 
d’aquest no respectin els criteris ètics 
establerts per Creu Roja Espanyo-
la en aquest apartat o comprometin 
d’alguna forma el respecte i el prestigi 
deguts al seu nom i emblema.

Selecció 
de proveïdors 
habituals
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En els seus processos de selecció 
i contractació de personal, Creu 
Roja Espanyola mantindrà una po-
lítica basada en els principis gene-
rals d’objectivitat, no discriminació 
i igualtat d’oportunitats, garantint 
l’accés a l’ocupació, en igualtat de 
condicions, dels grups minoritaris.  
 
En aquest sentit, la selecció, assig-
nació de llocs i la promoció del per-
sonal de tots els nivells es realitzarà 
basant-se en la capacitat, la qualifica-
ció, els coneixements i l’experiència, 
assegurant en tot moment que no 
hi ha distinció, exclusió o preferèn-
cies basades en altres qüestions. 
 
Amb independència dels criteris 
esmentats, Creu Roja Espanyola 
afavorirà la contractació de perso-
nes pertanyents a col·lectius amb 
dificultats per a accedir a un lloc 
de treball, reservant-ne a persones 
provinents d’aquests col·lectius. 
 

El personal al servei de la Institu-
ció haurà de manifestar la seva 
adhesió i compromís amb les se-
ves finalitats, i amb l’ideari reco-
llit en els Principis Fonamentals 
de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja. 
 
Es mantindran actualitzats els ar-
xius sobre contractació que facilitin 
la transparència en l’aplicació dels 
principis enunciats per a la trajectòria 
seguida per la Institució al respecte. 
 
Tots els empleats de la Institució tin-
dran dret a un tracte just i respectuós 
per part dels seus superiors, companys 
i subordinats, i no es tolerarà la discri-
minació ni l’assetjament per cap motiu. 
 
Pel que fa a les accions de la Institució 
desenvolupades en tercers països, es 
contractarà de manera preferent tre-
balladors locals, amb l’objecte de re-
duir la necessitat  de la contractació 
de personal laboral estranger.

Selecció de personal  
i relacions 
amb els empleats8
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En la realització de les seves in-
versions temporals, la Creu Roja 
Espanyola mantindrà els mateixos 
criteris ètics establerts per a les 
associacions amb empreses, no 
invertint en valors d’empreses que 
no respectin els criteris esmentats. 
En la mesura que sigui possible, 
les inversions temporals es ca-
nalitzaran a través d’instruments 
financers ètics, i hauran de ser 
transparents i compatibles amb 
els objectius i principis fonamen-
tals de Creu Roja Espanyola. 
 
 

Creu Roja Espanyola, en aplicació 
de les directrius per a la realització 
d’inversions de la Federació Interna-
cional de Societats de la Creu Roja 
i de La Mitja Lluna Roja i de l’Acord 
del Consell de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors de 20 de novem-
bre de 2004, aplicarà els principis de 
designació d’experts per a la selecció 
d’inversions, de diversificació d’actius, 
de minimització del risc i de no espe-
culació en les seves inversions en va-
lors mobiliaris i instruments financers 
del Mercat de Valors.

Realització d’inversions 
temporals amb valors mobiliaris 
i intruments financers 
del mercat de valors9Selecció de personal  

i relacions 
amb els empleats
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  En  l ’activitat  d’obtenció  de  fons 
s’actuarà sempre  amb  equitat, hones-
tedat, integritat i franquesa.
 
n Les accions dirigides a l’obtenció 
de fons s’ajustaran en tot moment als 
principis i valors de Creu Roja Espan-
yola i a les lleis i reglaments aplicables. 
 
n La Creu Roja Espanyola serà res-
ponsable davant dels estaments i per-
sones dels quals rebi fons, i no utilitzarà 
missatges o il·lustracions que compro-
metin d’alguna manera la dignitat de 
cap persona.
 
n Els donants tenen dret a rebre una 
informació completa i oportuna sobre la 
manera com s’utilitzen els seus fons.

n Tots els fons que es recaptin es 
destinaran a la finalitat per a la qual es 
van obtenir, dins d’un termini raonable.
 

Els presents principis que regulen 
l’obtenció de fons es dicten en aplica-
ció de la Política d’Obtenció de Fons de 
la Federació Internacional de Societats 
de la Creu Roja i de La Mitja Lluna Roja 
aprovada el 25 de novembre de 1997:

n Les despeses d’obtenció de fons 
hauran de representar en tot mo-
ment un percentatge raonable dels 
ingressos. El Comitè Nacional, amb 
l’assessorament de la Comissió de 
Finances, aprovarà els límits per a les 
despeses de captació de fons.
 
n S’utilitzarà el mètode de comptabili-
tat aplicat per la Institució per a compta-
bilitzar les donacions i controlar-les.  
 
n Periòdicament, es posaran a dispo-
sició dels donants i del públic en general 
informes exactes on constin les sumes 
recaptades, la manera com s’han gastat 
i la proporció neta utilitzada per a la fina-
litat o causa.
  

Obtenció
de fons   
 

10
n
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La Creu Roja Espanyola actuarà amb 
responsabilitat i transparència en 
l’elaboració de les seves campanyes 
de sensibilització i captació de fons, així 
com en la informació dirigida al públic 
i als mitjans de comunicació social.
 
En aquest sentit, en les seves accions 
de comunicació i publicitat, La Creu 
Roja Espanyola:

Política 
de publicitat
i comunicació11

n Fomentarà els valors i principis 
fonamentals de la Institució.
 
n  Propiciarà el coneixement de la 
realitat de les persones en situació de 
vulnerabilitat, exclusió i patiment.

n  Situarà com a protagonistes als 
col·lectius i situacions destinataris de 
les seves accions, i no a la Institució 
o als seus membres.
 
n Utilitzarà sempre informació real 
i certa, i en cap cas no utilitzarà miss-
atges o imatges enganyosos o que in-
dueixin a confusió.

n Tindrà absolut respecte per la digni-
tat de les persones i els pobles, evitant 
qualsevol mena de discriminació.
n Evitarà els missatges i imatges que 
cerquin pressionar o culpabilitzar els 
seus destinataris, generalitzadores 
i discriminatòries.
 
n No s’associarà amb cap campanya 
publicitària que potenciï o promogui el 
consum de productes nocius per a la 
salut, com el tabac o l’alcohol destil·lat.
 
n Promourà la col·laboració amb els 
mitjans de comunicació.

Obtenció
de fons   
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n  Intervenció 
mediambiental
La Creu Roja Espanyola intervindrà 
en casos de catàstrofes naturals 
i deteriorament ambiental, i realitzarà 
actuacions específiques per a la pro-
tecció i millora de l’entorn mitjançant 
accions adreçades a evitar impactes 
ambientals, a promoure la conserva-
ció de la diversitat biològica i a fomen-
tar la millora de la qualitat ambiental. 
 
Igualment, la intervenció de la Creu 
Roja Espanyola en la preservació 
sostenible del medi ambient consistirà 
en la realització de projectes que cer-
quin de promoure l’educació i sensi-
bilització mediambiental, entre ells la 
difusió de campanyes de sensibilitza-
ció i la programació de trobades, jor-
nades i tallers d’educació ambiental.

Intervenció
i responsabilitat
mediambiental12

 

n  Responsabilitat 
mediambiental
En compliment dels principis me-
diambientals del Pacte Mundial de 
Nacions Unides l’actuació, pel que 
fa a aquest aspecte, se centrarà en 
l’adopció i seguiment de mesures 
en l’activitat de la Institució que ga-
ranteixin el respecte amb el medi 
ambient i que comportin un consum 
responsable dels recursos ener-
gètics i la separació, reutilització 
i reciclatge de residus i materials.
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Interpretació
i seguiment

n Establir criteris i pautes de bon 
govern de Creu Roja Espanyola en 
un marc ètic d’acord amb els Princi-
pis Fonamentals de la Institució, a fi 
de mantenir i incrementar els nivells 
d’autoresponsabilitat, lleialtat, diligèn-
cia i transparència en l’actuació dels 
òrgans de govern i càrrecs directius 
de la Institució.
 
n Supervisar l’aplicació del Codi 
de Conducta i realitzar informes pe-
riòdics sobre el grau de compliment 
de les normes de conducta i de les 
polítiques  contingudes en ell.
 
n Proposar la revisió i actualització 
del Codi.
 
n Prestar  assessorament en matè-
ria de bon govern al President de Creu 
Roja Espanyola i al Comitè Nacional. 

La Comissió de Bon Govern serà 
l’òrgan encarregat de la interpretació 
i seguiment del Codi de conducta. 
Seran funcions de la Comissió de 
Bon Govern les següents:
 

 
La Comissió de Bon Govern estarà com-
posta per un mínim de tres i un màxim 
de cinc membres designats pel Comitè 
Nacional de la Creu Roja Espanyola, 
a proposta del President de la Institució.  
El seu mandat tindrà una durada de sis 
anys.           La Comissió establirà el seu pla 
de treball i els objectius operatius que 
guiaran la seva acció. Per al desplega-
ment de les seves funcions, la Comis-
sió disposarà de la informació i mitjans 
que sol·liciti, i podrà requerir a aquests 
efectes la col·laboració dels òrgans         
i càrrecs directius de la Institució.

n Informar la Comissió Nacional de 
Garanties de Drets i Deures, a sol·licitud 
d’aquesta, sobre la conformitat o dis-
conformitat de la conducta de mem-
bres de la Creu Roja Espanyola amb 
allò que s’estableix en el Codi.  

Conformitat de la conducta de mem-
bres de Creu Roja Espanyola amb 
allò que s’estableix en el Codi.

13Intervenció
i responsabilitat
mediambiental
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n El present codi de conducta 
entra en vigor una vegada s’aprovi 
pel Comitè Nacional de la Creu Roja 
Espanyola, i ha de ser publicat en la 
Revista “Creu Roja” i en la pàgina 
web de la Institució.
 
n Un cop aprovat, serà comunicat 
a les persones vinculades a Creu 
Roja Espanyola subjectes a les pre-
scripcions d’aquest Codi. 
El President de la Creu Roja Es-
panyola i els presidents autonòmics, 
provincials i locals seran els respon-
sables de la indicada comunicació 
i de la difusiódel Codi en els seus 
respectius àmbits territorials.
 
n A partir de l’entrada en vigor del 
present Codi, els contractes laborals 
que formalitzi Creu Roja Espanyola 
amb les persones subjectes a les 
prescripcions contingudes en ell, ho 
inclouran com a part del seu contingut.
 
n  El Codi de Conducta té caràcter 
obligatori.

Entrada 
en vigor 
i compliment14

n El seu incompliment pels mem- 
bres de la Creu Roja Espanyola 
comportarà l’aplicació del règim 
disciplinari establert en el capítol III 
del Reglament General Orgànic.
 
n Aplicació del Codi a les persones 
amb relació laboral que hi són subjectes. 

n L’incompliment del Codi per 
part de les persones subjectes que 
mantinguin relació laboral amb la 
Institució donarà lloc a l’aplicació del 
règim disciplinari previst en l’Estatut 
dels treballadors i en el Conveni 
Col·lectiu corresponent.
 
n  L’incompliment del present Codi 
serà considerat com a supòsit de 
pèrdua de confiança a fi de rescissió 
de la relació laboral per la Creu 
Roja Espanyola amb les persones 
subjectes.
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    eu Roja

Entrada 
en vigor 
i compliment


