
Lideratge i gestió amb ètica i respecte pels drets humans

Els pilars fonamentals de les activitats 
i el negoci de MoraBanc són l’ètica i la 
integritat. Més enllà del que ens és 
obligatori complir d’acord amb la 
normativa, estem compromesos amb 
la transparència, l’ètica professional i 
el respecte per la societat, els clients, 
els accionistes i els empleats. 
El Codi de conducta i el Codi de
conducta del mercat de valors del
grup són les normes a través de les 
quals traslladem aquests pilars a tots 
els nivells de l’organització. Totes 
dues normes defineixen els nostres 
valors, la nostra cultura corporativa i 
la responsabilitat de desenvolupar 
l’activitat conforme a uns estàndards 
encaminats a prevenir qualsevol 
pràctica de competència deslleial, 
monopolística o contra la lliure 
competència. L’entitat també disposa 
d’un Estatut del Conseller que recull 
les normes que emmarquen l’actuació 
dels membres del Consell d’Administració
del grup.
El Departament de Compliment Normatiu
és el responsable d’elaborar els codis 
de conducta i d’adaptar-los a la 
normativa vigent. D’altra banda, el 
Consell d’Administració del grup és 
l’òrgan encarregat d’aprovar-los.

• El Comitè de Gestió de la Integritat 
Corporativa s’encarrega, entre d’altres, 
de promoure l’adopció de mesures que 
ens permetin resoldre actuacions 
èticament qüestionables; solucionar les 
situacions en què els interessos del grup 
s’enfrontin als dels clients; elaborar i 
difondre notes interpretatives; proposar 
possibles canvis de contingut del Codi 
de conducta per adequar-lo a l’evolució 
de les activitats i dels negocis del grup, 
de l’entorn en què aquests es desenvolupen
i de les millors pràctiques de la indústria 
financera, i establir la comunicació amb
les autoritats de supervisió.

• L’Òrgan de Control i Comunicació 
Interna té com a comeses principals
analitzar, controlar i comunicar a les 
autoritats de supervisió tota la informació
relativa a les operacions o als fets 
susceptibles d’estar relacionats amb el 
blanqueig de diners o valors o el 
finançament del terrorisme, a més 
d’establir les polítiques i els procedi-
ments necessaris per conèixer, prevenir 
i impedir la realització d’operacions 
relacionades amb aquests fets.
Aquest òrgan posseeix independència
total en l’exercici de les seves funcions. 
La seva composició s’estableix seguint 
criteris d’integració funcional i les seves 
decisions són vinculants per a tot el 
Grup MoraBanc. 

• De manera complementària, disposem
d’una altra àrea de control, Riscos, que 
assegura que el perfil de risc definit es 
mantingui dins dels límits tolerats. 
Aquesta àrea aplica les polítiques 
correctores i de mitigació necessàries 
per mantenir els nivells de risc d’acord 
amb els objectius definits a l’estratègia 
del grup.
• Finalment, per assegurar l’acompliment
del sistema de bon govern corporatiu de 
l’entitat, Auditoria Interna és, com a 
tercera línia de defensa, l’òrgan de 
control que supervisa l’adequació i 
l’eficàcia del sistema de control intern,
que formula conclusions i recomanacions 
sobre aquest sistema i que en verifica la 
implementació.

La comprensió i la implementació dels 
codis de conducta, així com de la resta 
de la normativa vigent, s’assegura 
gràcies a les estructures de control. 
Tots els professionals que conformen 
MoraBanc, a qualsevol dels països on 
opera l’entitat, estan obligats a 
complir-les. Per aquest motiu, quan 
s’incorporen a l’organització reben una 
formació sobre els codis de conducta i 
sobre els procediments interns de 
prevenció del blanqueig de diners o 
valors i del finançament del terrorisme. 

La lluita contra la corrupció i la prevenció
del blanqueig de diners o valors i del 
finançament del terrorisme són dos 
objectius permanents i transversals a 
tot el Grup MoraBanc. Aquestes 
qüestions han esdevingut una prioritat 
nacional que ha comportat l’adopció 
d’iniciatives legislatives en els darrers 
anys i la revisió del sistema de prevenció
i repressió amb la finalitat d’assolir el 
marc més efectiu per a la lluita contra 
aquestes conductes. En compliment 
de les regulacions legislatives en vigor, 
disposem d‘una estructura de control 
intern i de mecanismes de denúncia 
sobre qualsevol actuació sospitosa.

D’altra banda, MoraBanc ha definit i
desenvolupat canals de comunicació 
interns per informar sobre possibles 
conductes èticament qüestionables i 
sobre pràctiques o propostes d’activitats
amb indicis que les facin susceptibles
de ser considerades actuacions de 
blanqueig de diners o valors o de 
finançament del terrorisme a l’alta 
direcció de l’entitat. Si succeeix, els 
òrgans corresponents analitzen i 
supervisen aquests casos. 
També disposem de mecanismes que 
ens permeten prevenir, detectar i investigar
possibles casos de corrupció i frau. 
Definim un sistema de govern corporatiu
que garanteix la prevenció dels conflictes
d’interessos per mitjà de la Política 
general de conflicte d’interessos. 
Aquest document estableix les bases 
dels procediments d’actuació que s’han 
de seguir en matèria de prevenció i de 
gestió i defineix el tractament dels 
conflictes d’interessos en els quals es 
puguin trobar els accionistes, els 
membres del Consell d’Administració, els
empleats o els directius de MoraBanc 
respecte de clients, proveïdors o de la 
societat en general.


