
1. L’objecte d’aquest document és definir el codi de conducta que han de contemplar 
les persones d’AMES en aquelles decisions que, dins el seu àmbit professional, pu-
guin repercutir en els resultats de l’empresa tan a curt com a llarg termini.

2. Aquest procediment es d’aplicació a totes les persones de totes les empreses i cen-
tres de treball d’AMES.

3. AMES espera de les seves persones un comportament ètic en les seves actuacions 
professionals i un compliment de les lleis del país on operin, per la qual cosa es tin-
dran en compte els següents aspectes:

3.1 Subministrament responsable de materials
AMES no es pot proveïr ni utilitzar productes que continguin matèries primeres 
que contribueixin a la violació de drets humans o  a altres faltes ètiques i, per 
tant, requerirà als seus proveïdors de matèries primeres que utilitzin foneries 
i refineries que no presentin conflictes en aquest sentit, especialment per a 
l’adquisició d’estany, tungstè, tàntal i or. (Conflict Minerals).

3.2 Lluita contra la corrupció
Rebuig de totes les pràctiques i comportaments corruptes, tant en les relacions 
comercials que s’estableixin (proveïdors, clients), com en els tràmits que es 
realitzin amb les administracions públiques dels països on s’operi.

Cap persona d’AMES, o que actui en nom d’AMES, acceptarà, atorgarà o oferirà 
suborns, donacions inadmissibles o beneficis indeguts en les relacions amb cli-
ents, proveïdors, funcionaris o altres socis comercials.

3.3 Privacitat i informació personal
Els departaments d’AMES que disposin de dades personals dels empleats, exempleats, 
clients, proveïdors i altres persones interessades, són responsables de la protecció de 
les mateixes, així com de mantenir els criteris de confidencialitat que s’hagin adquirit.

Només es recopilaran, processaran, utilitzaran i emmagatzemaran dades perso-
nals quan hi hagi el consentiment de la persona interessada, un acord contractual 
o algun altre fonament jurídic.

3.4 Know-How i dades de l’empresa
Addicionalment als aspectes de confidencialitat descrits en el Principi de Servei al Client, 
s’espera que les persones d’AMES que tinguin accés a dades de l’organització o a dades 
relatives al know-how propi de l’empresa, en facin un ús adequat d’acord al comporta-
ment ètic que estem describint i, per tant, que no les difonguin de cap manera fora de 
l’àmbit de l’empresa, fins i tot un cop finalitzada la relació laboral amb AMES.
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3.5 Conflicte d’interessos
Les decisions només es podran prendre en base a arguments objectius sòlids, 
sense la influència de relacions personals o opinions. Les persones d’AMES que 
tinguin interesos personals en algun dels seus proveïdors o clients s’abstindran 
de prendre cap decisió que afecti a l’esmentat proveïdor o client.

4. Tots els centres de treball d’AMES disposaran dels permisos, llicències, inspeccions 
i informes que requereixi la llei del país per al desenvolupament de la seva activi-
tat; estaran actualitzats i estaran disponibles per ser revisats en qualsevol moment.

Així mateix i donat el compromis amb el medi ambient, s’emprendran accions per mi-
llorar el rendiment ambiental dels nostres productes i serveis, així com per reduir l’ús 
dels recursos naturals utilitzats, triant les alternatives amb menys impacte ambiental.

4.1 Consum d’energia i eficiència dels recursos
Es portarà un seguiment documentat del consum energètic, d’aigua, de matèries 
primeres i de materials d’embalatge a cada centre, buscant opcions per millorar 
la seva eficiència i per tant reduir el seu consum en relació a les unitats o Tm pro-
duïdes.

4.2 Emissions, abocaments d’aigües residuals i gestió de residus
En la línia del consum, es buscaran opcions per reduir les emissions atmosfèriques, 
els abocaments d’aigües residuals i la generació de residus per unitat o Tm produï-
da. Així mateix, es prioritzarà la reutilització i el reciclatge dels residus davant la seva 
valorització energètica o en últim extrem, el seu dipòsit en abocadors controlats.

4.3 Gestió responsable de productes químics
Es treballarà activament per limitar i restringir la quantitat de productes químics 
utilitzats en les activitats productives i per seleccionar productes químics amb el 
menor risc possible per a la salut i el medi ambient.

5. Drets humans i condicions laborals

5.1 Treballadors joves
Només es contractaran persones que compleixin amb el mínim d’edat legal esta-
blert per llei a cada pais. Així mateix, les persones menors de 18 anys, o menors de 
l’edat que marqui la llei com a condició de treballador jove, no podran fer hores 
extra, ni treballs nocturns o perillosos.

Els programes d’aprenentatge o pràctiques per a estudiants es faran d’acord als 
requisits que marquin les lleis i reglamentacions aplicables, portant els registres 
necessaris que es marquin per protegir els seus drets.
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5.2 Salaris i retribucions
Totes les persones rebran una declaració / rebut de salari que inclogui la infor-
mació adequada per poder verificar la compensació rebuda pel treball en cada 
període de pagament. Aquesta compensació ha d’estar d’acord amb totes les exi-
gències legals, incloent salari mínim, hores de treball i hores extra.

5.3 Seguretat i Salut
Tota la informació relacionada amb la seguretat i la salut de les persones i amb els 
procediments d’emergència s’han de comunicar personalment i publicar-se en 
cada centre de treball en un idioma que el treballador entengui. Així mateix, es 
proporcionaran els equips de protecció individual que siguin necessaris, als quals 
es podrà accedir de manera fàcil. També es farà la formació en màquines, equips i 
seguretat que requereixi cada lloc de treball.

Les sortides d’emergència, els sistemes de detecció d’incendis, les alarmes i els 
equips anti-incendis estan correctament instal·lats i en funcionament en tot mo-
ment. Es faran periòdicament simulacres d’evacuació per valorar l’efectivitat de 
les mesures.

5.4 Assetjament
Qualsevol forma d’assetjament que una persona pugui patir, incloent l’assetja-
ment sexual, la coaxió física o l’abús verbal, l’ha de poder posar en coneixement 
del departament de RRHH de manera immediata perquè actui en conseqüència. 
És responsabilitat de totes les persones d’AMES, i sobretot dels seus comanda-
ments, que aquestes situacions no es puguin produir mai.

5.5 Discriminació
Les persones d’AMES s’han de seleccionar, contractar i promoure en base a les 
seves qualificacions i capacitats i, per tant, ningú no podrà patir discriminació 
per raons de gènere, edat, religió o creença, origen territorial, nacionalitat, filiació 
política, orientació sexual, estat civil o qualsevol altra condició que pugués donar 
lloc a discriminació. 

This policy will be available to any interested party: Customers, Suppliers, Administration, 
Local Bodies and Entities, etc. through the AMES website www.ames-sintering.com

César Molins
General Director of AMES
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