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El Codi de conducta és una declaració expressa dels principis i  
els valors que inspiren i orienten el comportament d’ESADE com  
a institució acadèmica, i també un marc orientador de la manera  
de procedir i de les conductes de les persones de la seva comunitat.  
I tot això, considerant els diversos àmbits d’actuació i els diversos 
col·lectius afectats.

Aquest Codi no crea per si sol obligacions no-
ves que no existeixin independentment d’ell, 
ja sigui per la necessitat de complir la llei, 
pel desenvolupament de la identitat i de la 
responsabilitat social pròpies, o pels com-
promisos i acords institucionals assumits 
voluntàriament. Però, avançant en aquestes 
obligacions, puntualitza i precisa maneres 
concretes de procedir, apropiades per complir 
aquestes obligacions i afavorir així l’assoli-
ment de la missió institucional, alhora que en 
dóna garanties als directament interessats  
i a la societat en general.

Aquest Codi incorpora i conté la referència 
d’altres declaracions a les quals ESADE s’ha 
adherit, com també la relació de documents 
institucionals i normatives ja existents per re-
gular àmbits específics, que es complementen 
i s’actualitzen amb les disposicions d‘aquest 
document. Així mateix, conté un procediment  
i regula l’organisme específic per supervisar- 
ne el desenvolupament i l‘observança.  
També s’ha tingut en compte com a document 
de referència el Codi de conducta de la Com-
panyia de Jesús a Espanya.

Índex

1. Naturalesa i àmbit d’aplicació

2. Missió i declaració de valors

3. Compromisos i adhesions institucionals

4. Orientacions i guia d’actuació de la comunitat d’ESADE 
(professorat, PAS, directius, estudiants i participants)

5. Orientacions i guia d’actuació en altres àmbits i relacions 

Annex: Procediment per a l’aplicació operativa del Codi

1. 
Naturalesa i àmbit 
d’aplicació

Codi de conducta aprovat 
pel Patronat de la Fundació ESADE 
en la reunió del 13 de juliol de 2015

Aquest document s’ha imprès amb paper  
ecològic procedent de plantacions  
de gestió forestal sostenible. 

Disseny gràfic: Gonell comunicació 
Impressió: La Trama
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3. Valorar positivament la diversitat i apren-
dre de les diferències entre persones, idees 
i situacions. Significa comprendre que les 
diferències de gènere, estatus socioeconòmic, 
origen ètnic, cultura, llengua, religió, orientació 
sexual, qualitats físiques o altres diferències 
són oportunitats enriquidores per aprendre 
d’altres persones, del món i d’un mateix.

4. Cercar, compartir i contribuir al bé comú 
de la comunitat d’ESADE. Significa ser cons-
cient que l’obtenció del propi bé no es pot des-
lligar del bé de tota la comunitat i es reflecteix 
en actituds de respecte i responsabilitat cap a 
la comunitat.

5. Assumir responsabilitats i compromisos 
al servei d’una societat més justa. Signifi-
ca comprendre no tan sols el que la realitat 
“és” de fet, sinó també el que “hauria de ser” 
d’acord amb la justícia, valor fonamental ex-
pressat a la Declaració Universal dels Drets 
Humans.

DECLARACIÓ DE VALORS 

La comunitat d’ESADE es compromet a pro-
moure un conjunt de valors coherents amb la 
qualitat humana i l’excel·lència acadèmica i 
professional, valors que vol posar al servei de 
la societat local i global en la qual s’insereix.

1. Actuar amb integritat en la tasca acadè-
mica i professional. Significa comportar-se, 
fins i tot en circumstàncies difícils, de forma 
compromesa amb valors fonamentals com el 
rigor i l’esforç en l’acompliment, l’honradesa, 
l’esperit crític, l’equitat i el sentit de respon-
sabilitat.

2. Respectar els companys, totes les perso-
nes i un mateix, i ser sensible a la situació 
concreta dels altres. Significa reconèixer 
la dignitat de totes les persones i ser capaç 
d’acompanyar i d’ajudar els altres quan ho ne-
cessiten, i així col·laborar a construir un món 
més just i humà.

2.
Missió i declaració
de valors  
MISSIÓ D’ESADE

Educar i investigar en els àmbits del  
management i del dret, per a:

• La formació integral de persones pro- 
fessionalment competents i socialment  
responsables.

• La creació de coneixement rellevant  
per a la millora de les organitzacions  
i de la societat.

• La contribució al debat social per  
a la construcció de societats lliures,  
pròsperes i justes.

ESADE desenvolupa la seva missió, inspirada 
per les tradicions humanistes i cristianes, en 
un marc de diàleg intercultural.

(*)	 Aprovada	pel	Patronat	de	la	Fundació	ESADE	

el	24	de	gener	de	2008

D’acord amb aquests valors, els membres de 
la comunitat d’ESADE es comprometen, en de-
finitiva, a actuar amb integritat personal, exi-
gència professional i responsabilitat social.

• Integritat personal significa que les paraules 
i les accions siguin coherents entre si, amb 
les pròpies conviccions o creences i amb els 
valors continguts en aquesta Declaració. 

• Exigència professional significa rigor en 
l’acompliment, cultura de l’esforç, actualit-
zació continua, capacitat d’autonomia i coo-
peració, creativitat transformadora, i esperit 
de servei i de superació.

• Responsabilitat social significa assumir i te-
nir en compte les conseqüències de les de-
cisions pròpies i el seu efecte en la justícia 
de les organitzacions i de la societat, tant 
en l’àmbit local com global.

D’altra banda, en el marc del Pla estratègic 
institucional 2014-2018, s’ha destacat la ne-
cessitat de formular també uns valors instru-
mentals, aplicats i concrets, que han de guiar 
les conductes desitjades de les persones 
implicades directament en el govern i el fun-
cionament de la institució, que concretament 
són els següents: col·laboració, transparència, 
equanimitat (fairness), mèrit i exemplaritat.
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Per a ESADE, més enllà del compliment de  
la legalitat vigent i de l’observança de les di-
ferents legislacions dels països en què opera, 
és molt important assumir i posar en pràctica 
principis d’actuació que expressin, de forma 
nítida i clara, el seu compromís a favor de la 
formació de líders responsables, el respecte 
dels drets humans i dels drets laborals,  
la cura pel medi ambient i la contribució al 
desenvolupament sostenible, com també la 
lluita contra la corrupció.

En aquest sentit, ESADE s’ha adherit i ha 
signat (2003) els 10 principis del Global	Com-
pact - Pacte Mundial de les Nacions Unides  
en matèria de drets humans, normes laborals, 
medi ambient i anticorrupció, que tenen  
consens universal i es deriven de:

• La Declaració Universal dels Drets Humans
• La Declaració de l’Organització Internaci-

onal del Treball relativa als principis i als 
drets fonamentals al treball

• La Declaració de Rio sobre el Medi Ambient 
i el Desenvolupament

• La Convenció de les Nacions Unides contra 
la Corrupció

Així mateix, ESADE s’ha adherit i ha subscrit 
els Principles	for	Responsible	Management	
Education (PRME) (2007) i la Declaració  
de Rio+20 (2011). Aquests compromisos,  
assumits voluntàriament, comporten per  
a la comunitat d’ESADE la seva aplicació  
i desenvolupament, com també una rendició 
de comptes periòdica per mitjà d’informes  
de progrés. 

3.
Compromisos i adhesions 
institucionals

4.
Orientacions i guia 
d’actuació de la comunitat 
d’ESADE
En general, s’espera que tots els integrants de 
la comunitat d‘ESADE observin les pautes de 
conducta següents en el seu comportament:

• Respectar les persones i valorar positi-
vament la diversitat com una oportunitat 
d’aprenentatge i d’enriquiment personal.

• Contribuir al bé comú, a la convivència en 
general, al desenvolupament i al bon funcio-
nament de la institució, observant els princi-
pis, les orientacions i les normes d’actuació 
de la institució.

• Respectar i fer un bon ús dels recursos  
materials i tecnològics, vetllar pel respecte 
al medi ambient i per l’aplicació dels criteris 
de “reducció, reutilització i reciclatge”. 

• Proposar mesures i iniciatives de millora  
per al compliment dels principis i de les ori-
entacions d’aquest Codi, i formular  
o elevar les queixes oportunes davant dels 
responsables directes de l’àmbit correspo-
nent, o seguint el procediment establert  
en aquest Codi.

PER A LES PERSONES QUE TREBALLEN 
A ESADE (PROFESSORAT I PAS)

1. Compromís amb la institució

• Actuar en tot moment de forma honesta,  
ètica i coherent, d’acord amb els valors  
de la institució.

• Adoptar i prendre decisions, sense biaixos, 
prejudicis ni tractaments diferenciats per 
motius no justificats.

• Respectar i valorar les opinions, ideologi-
es i creences diverses, promovent la lliure 
expressió de les idees, amb respecte a les 
regles de correcció i de rigor pròpies d‘una 
institució acadèmica.

• Vetllar per l’efecte que puguin tenir les  
declaracions i la conducta pròpies en la  
reputació d’ESADE.

• Complir i fer complir les normes i les indica-
cions que provinguin dels òrgans de govern 
institucionals, sense perjudici de la discre-
pància legítima, exercint la crítica de forma 
constructiva i respectuosa.

• Col·laborar lleialment i treballar en equip 
amb altres membres de la comunitat,  
sempre que l’interès de la institució  
ho requereixi.

• Adaptar-se als canvis organitzatius i tecnolò-
gics, i mostrar-se predisposat a aprendre i a 
desenvolupar les competències requerides.

• Complir la jornada de treball amb plena de-
dicació a les tasques encomanades.

• Respectar i complir la política d’acceptació 
de regals vigent.
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2. Compromís amb l’excel·lència  
professional 

• Cercar l’excel·lència en l’àmbit del propi  
treball, d’acord amb la missió i els valors  
de la institució.

• Vetllar pel posicionament de la marca  
i per la seva reputació des de la transparèn-
cia, la coherència i la integritat en totes  
les activitats.

• No desenvolupar activitats professionals o 
privades que puguin entrar en conflicte d’in-
teressos amb la missió i l‘activitat d‘ESADE.

• Fer un ús adequat de la informació disponi-
ble, garantint la qualitat, la confidencialitat  
i la protecció de les dades que s’utilitzin 
professionalment.

• Utilitzar la informació només amb la finalitat 
per a la qual s’ha recollit i se n’ha consentit 
l‘ús.

• Mantenir relacions amb els proveïdors  
homologats, d’acord amb els principis i els 
valors d’ESADE.

• Conrear la pròpia actualització permanent 
en el coneixement i en el desenvolupament 
de les diferents especialitats professionals.

3. Compromís amb els alumnes 
i participants

• Contribuir activament a la creació i al 
desenvolupament d‘una experiència educa-
tiva singular, innovadora i transformadora.

• Reconèixer, respectar i valorar els alumnes i 
participants en la seva diversitat, essent-ne 
conscients, i evitar les pràctiques o els co-
mentaris que els puguin resultar ofensius.

• Informar la direcció del programa de tots 
aquells aspectes relacionats amb l‘aula, 
l’alumne o alumna o el professor o profes-
sora que es puguin millorar.

• Conèixer suficientment totes les normatives 
i els reglaments que puguin afectar l’alum-
ne o alumna, i facilitar-li’n informació certa, 
clara i veraç.

• Vetllar i procurar que els alumnes es com-
portin com a bons professionals i com a 
persones íntegres a les empreses en què 
col·laborin.

• En la relació amb els alumnes i participants, 
les persones que treballen a ESADE han de 
vetllar per transmetre actituds i comunicar 
missatges coherents amb els valors de la 
institució.

4. Compromís amb l‘ús responsable 
dels recursos de la institució

• Fer servir les instal·lacions i els serveis que 
ESADE posa a disposició dels empleats per 
a la finalitat per a la qual estan destinats. 

• Utilitzar la tecnologia de manera responsa-
ble i per a fins estrictament professionals.

• Contribuir activament i vetllar pel compli-
ment de totes les polítiques de responsabi-
litat social i mediambiental.

• Administrar i tenir cura dels béns d’ESADE, 
d’acord amb les indicacions de la Direcció  
i d‘aquest Codi.

ADDICIONALMENT, PER ALS MEMBRES 
DELS EQUIPS DE DIRECCIÓ

• Corresponsabilitzar-se, amb vista a una 
bona socialització, per tal que en els seus 
equips de treball es coneguin i es respectin 
la missió i els valors d’ESADE, com també 
les polítiques institucionals i les normatives 
internes.

• Establir els mitjans per formular crítiques 
constructives i per exposar discrepàncies, 
en un marc de cooperació mútua i de  
progrés institucional.

• Crear un ambient de treball en què es  
reconeguin el talent i el mèrit individual, es 
promogui el desenvolupament dels col·labo-
radors i es procuri millorar el clima laboral 
de la institució.

• Exercir l’autoritat de forma respectuosa  
i sense lesionar de cap manera la dignitat 
de les persones.

• Dissenyar i implementar polítiques que no 
contradiguin els principis d’ESADE, assu-
mint la responsabilitat de les pròpies deci-
sions i dels resultats de la pròpia unitat per 
mitjà de l’oportuna rendició de comptes.

• Vetllar perquè la col·laboració d’ESADE amb 
empreses i entitats no contradigui els valors 
de la institució.

• Prendre decisions en relació amb l’ús efici-
ent dels recursos, amb criteris d’austeritat  
i d’optimització de la despesa. 

• Vetllar per la sostenibilitat econòmica de la 
unitat i de la institució, no prenent unilate-
ralment decisions que comprometin ESADE 
a mitjà i a llarg termini.

PER ALS ESTUDIANTS I PARTICIPANTS

1. Compromís amb la institució

• Tractar respectuosament qualsevol altre 
membre de la comunitat d’ESADE (alumnat, 
professorat i PAS).

• Valorar i fomentar la diversitat, respectant 
les idees i les opinions diverses, les diferèn-
cies culturals i ideològiques, etc. 

• Aportar idees per a la millora i el progrés  
de la institució i, si és el cas, informar de 
les deficiències existents o dels possibles 
incompliments d’aquest Codi.

• Actuar en tot moment de forma honesta, 
ètica i coherent, d’acord amb els valors de 
la institució.

• Complir amb l‘horari i amb les normes esta-
blertes per a un desenvolupament millor del 
programa formatiu propi.

2. Compromís amb la integritat acadèmica 

• Respectar les normes d’originalitat acadè-
mica i propietat intel·lectual en la redacció 
de treballs, en les presentacions a classe  
i en la realització d’exàmens.

3. Compromís amb els companys

• Conèixer, complir i respectar el que s‘ha  
establert al reglament, al syllabus i a la nor-
mativa del programa.

• Col·laborar quan calgui, gestionar i impulsar 
possibles millores i canvis sobre allò que el 
programa i la normativa estableixin.

• Col·laborar amb els companys en l’assoli-
ment dels objectius de la institució, tant pro-
fessionals com personals. 

• Promoure activament la bona convivència.

4. Compromís amb l’ús responsable 
dels recursos de la institució

• Utilitzar de manera responsable els recur-
sos tecnològics que ESADE posa a disposi-
ció de la seva comunitat.

• Utilitzar els dispositius electrònics a classe 
només quan estigui permès fer-ho i per a 
fins acadèmics.

• Proposar millores i formular o elevar  
les queixes oportunes seguint els canals 
establerts.
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Per ESADE, és molt important establir re-
lacions de col·laboració amb les empreses 
i les organitzacions en què, més enllà del 
compliment de la legalitat vigent, es tinguin 
en compte els principis de responsabilitat 
social i mediambiental. Per això, quan calgui, 
ESADE facilitarà que els diferents interlocu-
tors puguin conèixer els valors i els principis 
d’actuació assumits institucionalment, com 
també les seves diverses polítiques instituci-

onals, normatives i codis específics en alguns 
àmbits d’actuació: Estatut i Reglament del 
professorat; Principis, criteris i pautes sobre 
l’activitat externa del professorat; Codi de pro-
veïdors i política de regals; Política d’accep-
tació de donacions; Codi per a les inversions 
financeres de la Fundació ESADE; Pautes de 
sostenibilitat mediambiental (ESADE’s	Green	
Rules), etc. 

El procediment proporciona les orientacions  
i els instruments necessaris per garantir  
l’aplicació efectiva del Codi de conducta.  
S’ha elaborat amb la intenció de promoure  
la coresponsabilitat de totes les parts implica-
des. L’entrada en vigor d’aquest Codi requereix 
una actuació en tres àmbits complementaris: 
la divulgació, els mitjans per a la seva aplica-
ció efectiva i els mecanismes d’avaluació.  
A continuació, es defineixen aquests  
tres àmbits, i es concreten les actuacions  
i els processos específics que han de garantir  
el compliment del Codi.

DIVULGACIÓ

Es refereix a fer conèixer la filosofia i el contin-
gut del Codi a totes les persones implicades. 
L’objectiu és aconseguir que tots els mem-
bres de la comunitat d‘ESADE tinguin accés 
al conjunt de regles de joc que componen el 
Codi, les coneguin, i comparteixin els progres-
sos que es facin en la seva aplicació. En tot 
cas, la ignorància de les regles no eximeix de 
l’observança necessària i el compliment del 
Codi. A l’efecte, s’establiran mecanismes àgils 
de comunicació i d’accés fàcil a la informació, 
i s‘habilitaran espais (físics o virtuals) per com-
partir experiències i bones pràctiques. 

Els procediments específics que es desenvolu-
paran en aquest àmbit són:

5. Orientacions 
i guia d’actuació en altres 
àmbits i relacions

Annex: Procediment per 
a l’aplicació operativa del Codi

• Incorporació del Codi als manuals i als pro-
cessos d’acollida dels nous empleats, i tam-
bé als processos de benvinguda dels nous 
participants i als reglaments de règim interi-
or dels programes acadèmics. Així mateix,  
el Codi es publicarà en un espai preferent 
de la intranet. 

• Elaboració i difusió d’un fullet resum, que 
s’exhibirà en llocs ben visibles dels diferents 
campus, i a les sales del professorat i del PAS.

• Creació d‘un espai virtual on es puguin  
compartir bones pràctiques i debatre sobre 
la interpretació i les dificultats d’aplicació 
del Codi. 

• Elaboració i publicació d’informes periòdics 
que en resumeixin l’aplicació i el grau de 
compliment. Un bon canal per fer-ho pot ser 
la Memòria anual de la institució.

MITJANS PER A UNA APLICACIÓ EFECTIVA

Aquest àmbit es refereix al conjunt de recur-
sos i de suports que s’habilitaran per facilitar 
el compliment sistemàtic i efectiu de les nor-
mes establertes. L’objectiu és generar les con-
dicions organitzatives propícies per fer-ho i, 
alhora, promoure la coresponsabilitat de tots 
els agents implicats. 

Els procediments específics que es desenvolu-
paran en aquest àmbit són:

• Inclusió, a totes les descripcions de llocs de 
treball directius, d‘una referència explícita 
a la responsabilitat de promoure i complir 
el Codi en els seus àmbits de competència 
respectius. 

• Elaboració d‘un “mapa de riscos” que faciliti 
identificar les situacions concretes en els 
diferents àmbits de treball i de relació on 
siguin més probables els dilemes ètics o els 
riscos d’actuació contrària als valors decla-
rats, i prendre’n consciència.

• Comunicació i recordatori periòdic de la im-
portància de respectar el Codi, fent èmfasi 
especialment en els espais (físics o virtuals) 
en què hi hagi més risc d‘incompliment. 

• Creació d‘un òrgan (que podria ser el  
“defensor del Codi”) al qual es puguin  
formular consultes en cas de dubtes sobre 
la interpretació o l’aplicació d‘algun aspecte 
del Codi.

AVALUACIÓ

Aquest àmbit es refereix al seguiment del grau 
de compliment de les normes (fent èmfasi es-
pecialment en l’autoavaluació), a les garanties 
necessàries que afavoreixin l’expressió lliure i res-
ponsable de les queixes per incompliment, i a 
la resposta ràpida i efectiva davant d’aquestes.

Els procediments específics que es desenvolu-
paran en aquest àmbit són:

• Creació de la figura del “defensor del Codi”, 
garant del compliment del Codi, que tindrà 
les funcions de rebre, estudiar i resoldre 
totes les reclamacions per incompliment del 
Codi. Ha de ser una persona independent i 
accessible, amb una trajectòria professional 
dilatada i irreprotxable, que serà designada 
pel Patronat. La seva existència i les seves 
funcions es comunicaran àmpliament i re-
gularment per mitjà dels canals adequats. 
El defensor del Codi serà assistit per una 
persona designada per la Direcció General. 
S’elaborarà un reglament de funcionament 
d’aquest òrgan, que asseguri una tramitació 
i una resposta ràpida de les reclamacions.

• Creació d‘una bústia de queixes i suggeri-
ments, que serà gestionada per l’assistent 
del defensor del Codi. S’establiran unes 
normes de funcionament que garantiran 
tant la confidencialitat com l‘ús responsable 
d’aquest mecanisme. 

• Incorporació, en els processos de revisió 
de les activitats, d’un apartat que convidi a 
reflexionar sobre la coherència de les actu-
acions amb els valors i les orientacions del 
Codi de conducta.  

• Tipificació de les actuacions que constituei-
xin un incompliment greu del Codi de con-
ducta en el règim de faltes dels estatuts  
i reglaments que en continguin. 
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