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Codi de conducta per a proveïdors de SYNLAB AG 
 
 

 
I. Declaració del codi de conducta per a proveïdors 
 

A SYNLAB AG ens comprometem a garantir que la nostra feina millori la vida dels nostres 

pacients, dels membres de SYNLAB i de les comunitats en què operem. Ens dediquem a 

proporcionar accés a assistència sanitària de la més alta qualitat, i aquesta és la pedra angular 

del nostre negoci i una de les nostres vies més fortes d'impacte. 

Promovem una cultura que valora la diversitat i la inclusió, la igualtat de gènere i el treball 

inclusiu i digne per a tothom. Ens comprometem a respectar els drets humans i la legislació 

laboral aplicable a cada localitat, a fer negocis als més alts nivells d'ètica i integritat, i també a 

proporcionar condicions de treball segures i saludables per als nostres membres. SYNLAB té 

la gran aspiració de calcular i gestionar eficaçment el nostre impacte ambiental, reduir-lo en 

totes les nostres operacions i formar als nostres membres per poder aconseguir que els nostres 

serveis de diagnòstic siguin més sostenibles. 

 

 
SYNLAB espera que els tercers que mantinguin una relació contractual directa i facin negocis 

amb SYNLAB, que subministrin productes i/o serveis a SYNLAB («proveïdors») o que realitzin 

treballs en nom de SYNLAB («subcontractistes»), adoptin un enfocament igualment diligent en 

matèria social i mediambiental, ètica empresarial i integritat. 

El Codi de conducta per a proveïdors de SYNLAB és un document que recull i formalitza les 

expectatives de SYNLAB cap a un enfocament responsable i sostenible en la conducta 

empresarial. S'espera que els socis contractuals directes llegeixin, reconeguin i s'adhereixin als 

principis establerts en aquest Codi de conducta per a proveïdors i que els transmetin als seus 

socis contractuals dins de les cadenes de subministrament. A SYNLAB estem compromesos a 

treballar només amb socis que apliquin normes coherents amb els nostres propis principis. 

 

 
II. Objectiu 
 

Aquest Codi de conducta per a proveïdors expressa les conviccions i els valors de SYNLAB 

sobre la gestió responsable i sostenible dins de la cadena de subministrament. Aquest Codi de 

conducta per a proveïdors representa un compromís sincer amb el compliment de les lleis i els 

reglaments aplicables, així com de les normes internacionals sobre ètica empresarial, drets 

humans i legislació laboral, salut i seguretat en el treball i gestió mediambiental i sostenibilitat. 

Aquest Codi de conducta per a proveïdors servirà de guia perquè els nostres proveïdors i 

subcontractistes adoptin un enfocament igualment diligent en les seves activitats i operacions 

comercials. A les pàgines següents, els nostres proveïdors i subcontractistes trobaran els 

principis de SYNLAB sobre la conducta empresarial responsable que SYNLAB espera que 

s'apliquin en les seves cadenes de subministrament. 

Aquest Codi de conducta per a proveïdors de SYNLAB fa referència al nostre Codi de conducta 

de SYNLAB aplicable a SYNLAB i també a les empreses associades. 
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III. La posició del Codi de proveïdors 
 

SYNLAB es compromet fermament a dur a terme les seves activitats comercials amb 

honestedat i integritat, en ple compliment de les lleis i els reglaments dels sistemes legals 

aplicables («Llei»). El Codi de conducta per a proveïdors es basa en els principis d’integritat, 

honestedat, credibilitat i responsabilitat. Està dissenyat per integrar-se amb les disposicions de 

la Llei, per complementar-les i afegir-les. 

El Codi de conducta per a proveïdors no substitueix ni reemplaça les disposicions legals. En 

cas de conflicte entre les disposicions aplicables de la Llei i les instruccions del Codi, han de 

prevaldre les disposicions de la Llei. Aquest Codi de conducta per a proveïdors és un suplement 

a qualsevol contracte entre SYNLAB i els seus proveïdors, i si hi ha requisits més estrictes que 

els que s'indiquen en aquest Codi de conducta per a proveïdors, els termes del contracte 

acordat prevaldran. 

 

 
IV. Principis clau de la conducta empresarial 
 

SYNLAB espera que els nostres proveïdors i subcontractistes duguin a terme les seves 

activitats comercials d'acord amb els principis següents: 

 
ÈTICA 

 
Conducta legal i ètica 

 
SYNLAB espera que els nostres proveïdors i subcontractistes actuïn de conformitat amb les 

lleis aplicables, cosa que implica, en un context comercial internacional, tant les lleis del seu 

propi país com les de qualsevol altre país rellevant, incloses les relacionades a la gestió 

responsable de la cadena de subministrament. S'espera que els proveïdors i subcontractistes 

evitin qualsevol infracció legal i que iniciïn investigacions quan es descobreixi una infracció. A 

més, esperem que els nostres socis contractuals actuïn segons el nostre Codi de conducta per 

a proveïdors. 

 
Respecte mutu, honestedat i integritat 

 
SYNLAB espera que els nostres proveïdors i subcontractistes respectin la dignitat personal i 

els drets i la diversitat de l'individu, i que condemnin qualsevol forma de discriminació, 

assetjament (inclòs el sexual) i comportament insultant o agressiu, en compliment del Conveni 

núm. 111 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre la discriminació al lloc de feina 

i a l'ocupació. Estem convençuts que una cultura empresarial de tracte just, respecte mutu i 

confiança en què es té la mateixa estima per totes les persones, independentment de la seva 

nacionalitat, origen cultural, religió, origen ètnic, gènere i identitat de gènere, diversitat funcional, 

estat civil, situació parental, orientació sexual o edat, constitueix la base de qualsevol conducta 

empresarial. 
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Mecanisme de reclamació 

 
SYNLAB espera que els nostres proveïdors i subcontractistes estableixin un canal de 

comunicació que permeti als empleats comunicar queixes i observacions de qualsevol tipus de 

forma anònima sense por de represàlies o altres conseqüències personals. 

 
Anticorrupció i suborn 

 
SYNLAB espera que els nostres proveïdors i subcontractistes respectin la llei i adoptin una 

política de tolerància zero davant de casos de corrupció i suborn, així com que hagin establert 

sistemes de gestió de compliment adequats per prevenir i detectar aquests casos. 

 
Legislació sobre competència 

 
SYNLAB espera que els nostres proveïdors actuïn de conformitat amb la legislació aplicable en 

matèria de competència per garantir una competència lliure i lleial. Els proveïdors no han de 

col·ludir amb els seus competidors en matèria de preus i prestació de serveis, ni fer acords amb 

proveïdors que restringeixin o impedeixin la competència, així com no cometre abusos de 

posició dominant. 

 
Sancions econòmiques 

 
Les sancions prohibeixen o restringeixen les transaccions financeres i comercials amb 

persones, entitats, governs i països seleccionats. Les lleis de control de les exportacions 

prohibeixen les exportacions, transferències i vendes no autoritzades o sense llicència de 

determinats productes bàsics, tecnologia i dades tècniques a certs països, empreses i 

persones, així com (en alguns casos) les reexportacions d'un tercer país a un altre. SYNLAB 

espera que els nostres proveïdors compleixin tots els requisits legals aplicables sobre sancions 

econòmiques i el control d'exportacions. 

 
Propietat intel·lectual i drets d'autor de tercers 

 
SYNLAB espera que els nostres proveïdors i subcontractistes protegeixin la propietat 

intel·lectual i la informació confidencial que se'ls proporciona durant l’exercici de les seves 

activitats comercials. S'espera que els proveïdors i els subcontractistes s’adhereixin als acords 

contractuals associats i que tinguin sistemes establerts per garantir la seguretat de les dades 

de la propietat intel·lectual corresponents. Els proveïdors i subcontractistes no han d'utilitzar 

mai materials o dades subjectes a drets d'autor o protegits d'una altra manera, sempre que no 

estiguin expressament autoritzats a fer-ho. Queda estrictament prohibida la còpia, la distribució 

i la venda d'informació, el programari i/o qualsevol altra propietat intel·lectual de SYNLAB. 

 
Protecció de dades personals 

 
SYNLAB espera que els nostres proveïdors i subcontractistes respectin i protegeixin la 

privadesa dels seus treballadors, així com la de les persones sobre les que tinguin accés a la 

seva informació personal, complint amb les lleis de protecció de dades aplicables quan tractin 
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informació personal sobre treballadors, socis comercials, pacients, professionals de la salut, 

consumidors i altres. S'espera que els proveïdors i subcontractistes tinguin sistemes ja 

establerts per garantir la seguretat i la protecció de les dades personals. 

 
 

PRÀCTIQUES LABORALS JUSTES I DRETS HUMANS 

 
Treball infantil i treballadors joves 

 
SYNLAB no tolera cap forma d'explotació del treball infantil a la seva cadena de 

subministrament. Els socis contractuals han d'evitar qualsevol forma de treball infantil en les 

operacions, d'acord amb els Convenis de l'Organització Internacional del Treball (OIT) núm. 

182 sobre les pitjors formes de treball infantil i núm. 138 sobre l'edat mínima d'ocupació. 

Segons la legislació aplicable, els menors de 18 anys poden participar, per exemple, en treballs 

d'estiu, pràctiques industrials, formació professional o passanties, i només en treballs no 

perillosos, tal com es defineix al Conveni núm. 182 de la OIT, i en compliment de la legislació 

local aplicable i sota la supervisió d'un directiu. 

 
Ocupació de lliure elecció 

 
SYNLAB no tolera cap forma d'esclavatge moderna ni de tràfic de persones, com el treball 

forçat, en règim de servitud o obligatori en les operacions dels nostres socis contractuals, de 

conformitat amb el Conveni núm. 29 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el 

treball forçat i el seu Protocol associat P029 de 2014 al Conveni sobre el treball forçat. 

 
Llibertat d'associació i dret a la negociació col·lectiva 

 
Els proveïdors i els subcontractistes de SYNLAB han de respectar el dret a la llibertat 

d'associació i el dret a la negociació col·lectiva d'acord amb el Conveni núm. 98 de 

l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el dret de sindicació i de negociació 

col·lectiva. Els proveïdors i subcontractistes de SYNLAB han de respectar el dret dels seus 

treballadors a associar-se lliurement, formar i afiliar-se a sindicats, buscar representació, formar 

part de comitès d'empresa i participar en negociacions col·lectives. Els treballadors no han de 

patir cap desavantatge com a represàlia per actuar com a representants dels treballadors. 

S'espera que els socis contractuals de SYNLAB es comprometin a establir un diàleg constructiu 

amb aquests representants. 

 
Condicions de feina 

 
S'espera que els proveïdors i els subcontractistes de SYNLAB ofereixin als seus treballadors 

condicions de treball dignes, d'acord amb la legislació laboral local. S'assumeix per condicions 

de treball decents, les que proveeixen seguretat social, un mínim de compensació del salari 

mínim, però es recomana que tant la compensació com les prestacions proporcionin un nivell 

de vida adequat. Els horaris de feina, les pauses i els períodes de descans s'ajusten a la 

legislació local i/o als convenis de l'OIT, a la regulació que sigui més estricta entre aquestes 

dues. Els treballadors tenen dret a un tracte humà. Les polítiques i els procediments disciplinaris 

han d'estar clarament definits i han de comunicar-se als treballadors. No se sotmetrà a cap 
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treballador a l'amenaça o l'execució de tractes durs i inhumans, càstigs corporals, coerció 

mental o física, abusos verbals o sexuals o assetjament. Els treballadors no seran objecte de 

cap forma de discriminació per motius de raça, color de pell, edat, sexe, orientació sexual, 

identitat i expressió de gènere, ètnia o origen nacional, diversitat funcional, embaràs, religió, 

afiliació política, pertinença a un sindicat o estat civil en la contractació, ocupació i feina. 

 
QUALITAT, SALUT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT 

 
Subministrament de béns i serveis d'alta qualitat 

 
S'espera que els proveïdors i subcontractistes de SYNLAB proporcionin béns i serveis d'alta 

qualitat que compleixin els requisits i les normes de qualitat de SYNLAB i que siguin segurs per 

al seu ús previst. Qualsevol problema que pugui repercutir negativament en la qualitat i 

seguretat d’ús dels articles i serveis que s’ofereixen, ha de ser notificat a SYNLAB i mitigat pel 

soci contractual immediatament. A més, els proveïdors i subcontractistes han de notificar a 

SYNLAB qualsevol canvi en els processos d'adquisició i producció que pugui afectar la qualitat 

i la seguretat dels béns i serveis. 

 
Salut i seguretat a la feina 

 
S'espera que els proveïdors i subcontractistes de SYNLAB proporcionin als empleats unes 

condicions de treball saludables i segures, de conformitat amb la normativa local aplicable en 

matèria de salut i seguretat a la feina. SYNLAB espera que els seus socis contractuals avaluïn 

els riscs per a la salut i la seguretat de les seves operacions i llocs de treball i es comprometin 

a gestionar els riscs, inclòs el subministrament gratuït d'equips de protecció individual (EPI) als 

treballadors, de conformitat amb el Conveni núm. 155 de l'Organització Internacional del Treball 

(OIT) sobre seguretat i salut a la feina. SYNLAB anima els proveïdors a anar un pas més enllà 

en matèria de requisits legals mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la salut i la 

seguretat en el treball d'acord amb normes internacionals com ara la ISO 45001 o normes 

equivalents. 

 
Gestió mediambiental 

 
S'espera que els proveïdors i subcontractistes de SYNLAB compleixin totes les normatives 

mediambientals rellevants per a operacions a les zones geogràfiques on operen. S'espera que 

en revisin periòdicament el compliment en matèria de medi ambient, que evitin qualsevol 

contaminació de l'entorn natural que pugui suposar un perjudici per a la salut humana i que 

prenguin mesures eficaces davant de qualsevol incompliment. A més, s'anima a proveïdors i 

contractistes a anar un pas més enllà en matèria de requisits legals i aplicar sistemes de gestió 

mediambiental tenint en compte les normes internacionals, com la ISO 14001 o regulacions 

equivalents. 

 
Sostenibilitat mediambiental 

 
S'exhorta a proveïdors i subcontractistes de SYNLAB que donin suport al compromís de 

SYNLAB de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 

especialment l'ODS 12, Garantir patrons de consum i producció sostenibles, i l'ODS 13, Acció 

pel Clima, mitjançant l'aplicació dels objectius i mesures associats a les seves operacions. 
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SYNLAB anima a proveïdors i subcontractistes a comprometre's amb la protecció dels entorns 

naturals que els envolten, amb la reducció de les emissions de carboni de les operacions diàries 

i amb la reducció dels residus, així com a treballar cap a una cadena de valor circular. 

 
 

 

V. Governança i diligència deguda 
 

SYNLAB espera que tots els proveïdors i subcontractistes llegeixin i reconeguin aquest Codi de 

conducta per a proveïdors i demostrin un comportament responsable d'acord amb les 

disposicions establertes en aquest Codi de conducta per a proveïdors, amb l'objectiu final de 

prevenir qualsevol risc i mitigar qualsevol impacte negatiu associat a les cadenes de 

subministrament de SYNLAB. SYNLAB espera que els proveïdors i subcontractistes adoptin els 

principis de conducta empresarial responsable definits en aquest Codi de conducta per a 

proveïdors a través de les seves pròpies polítiques i procediments. SYNLAB anima a proveïdors 

i subcontractistes a millorar contínuament la seva visió sobre la conducta empresarial 

responsable i sostenible en les seves operacions i en les cadenes de subministrament. SYNLAB 

podrà auditar o avaluar proveïdors i subcontractistes pel que fa a l’aplicació coherent d'aquest 

Codi de conducta per a proveïdors. Si hi ha algun motiu de preocupació, adoptarem les mesures 

necessàries pel que fa a la nostra relació amb qualsevol soci contractual,  

SYNLAB entén que la bona ciutadania corporativa consisteix a assumir la responsabilitat més 

enllà de les parets de la pròpia empresa i contribuir a un impacte positiu a la societat. En aquest 

sentit, demanem als nostres proveïdors i subcontractistes que cooperin en la identificació dels 

riscs i impactes socials i mediambientals dins de les nostres cadenes de subministrament. 

SYNLAB demana a proveïdors i subcontractistes que ens donin suport en el compromís de les 

parts interessades i en l'acció concertada a través d'associacions i iniciatives del sector per 

millorar conjuntament les condicions socials i mediambientals a les nostres cadenes de 

subministrament. 

 

 
VI. Procediment de reclamació de proveïdors 

Us preguem que alceu la veu en cas que tingueu algun dubte sobre algun punt o en cas que 

no estigueu d'acord amb aquest Codi de conducta per a proveïdors, o també si teniu sospites 

fundades d'infracció de les lleis i/o dels reglaments aplicables. Us animem que notifiqueu a 

SYNLAB qualsevol preocupació, observació o pregunta relacionada amb aquest Codi de 

conducta per a proveïdors a través del sistema de notificació del Procediment de Reclamació 

per a proveïdors de SYNLAB. 

 
 
[Signatura] 
_________________________ 

Mathieu Floreani 

Director General 

Versió 1.0: Desembre de 2021 


