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 Objecte 

L'objecte d’aquesta Política de Compres és definir un marc general d'actuació per la selecció i contractació de proveïdors 
assegurant que s’adeqüin a la normativa vigent i als valors de Fundació Tallers.  

Des d’aquesta Política impulsem una estratègia de compra de béns o serveis que combini els següents factors.  

• Legals: Que garanteixin el compliment de la normativa vigent 
• Econòmics: Basats en la relació existent entre la qualitat del producte o servei i el seu cost   
• Socials: Socialment responsables 
• Ambientals: Mediambientalment sostenibles  

Els valors que han d’inspirar aquesta política son la cooperació, la responsabilitat, la transparència i la sostenibilitat. 

Àmbit d’aplicació  
Aquesta Política de Compres s'aplica a les persones treballadores de Fundació Tallers i que participen en el procés 
d'homologació i contractació de béns i serveis. 

Gerència posarà els mitjans al seu abast per fer complir les directrius contingudes en aquesta Política de Compra 
Responsable. 

Principis bàsics d’actuació 
 
Per complir amb l'estratègia de Fundació Tallers davant els seus proveïdors  els principis definits en aquest àmbit són: 
cooperació, responsabilitat, transparència i la sostenibilitat. 

Responsabilitat 
Vetllar perquè la selecció i contractació de proveïdors s'ajusti als valors de l’entitat, compleixi amb el que disposen els 
Procediments Generals "Gestió de compres” i  “el protocol d’homologació de Proveidors i Avaluació de proveïdors" del 
Sistema de Qualitat, Medi Ambient implantat per Fundació Tallers. 
Promoure la contractació de proveïdors que compleixin amb els principis de conducta i actuació en l'àmbit dels Drets 
Humans, el Treball, el Medi Ambient i la Lluita contra la Corrupció definits en el Pacte Mundial de les Nacions Unides. 
També és promourà la contractació de proveïdors que apliquin mesures d’igualtat de gènere, contractació de col·lectius 
vulnerables i conciliació de la vida personal i laboral. 
Fundació Tallers disposa d’un Codi de Conducta per a Proveïdors elaborat per l'entitat que té com a objectiu garantir que 
els seus proveïdors duguin a terme el seu negoci d'acord amb aquests principis fonamentals.  

Transparència 
Fundació Tallers entén la importància que la seva gestió té en els proveïdors i per això ha adquirit el compromís d'actuar 
de manera responsable per configurar-se com un client òptim, per a això s'han establert una sèrie de pautes d'actuació 
per orientar aquesta relació responsable.  

Així, les relacions de Fundació Tallers amb els seus proveïdors inclouran, però no es limiten a, les següents bones 
pràctiques:  

1.  S’avaluarà de forma objectiva i ponderada  les següents característiques segons el servei/ producte en qüestió: qualitat, 
capacitat tècnica i productiva, preu i termini de lliurament.  

2. S’ha de garantir el compliment de la legislació vigent en tots els àmbits d'actuació. 
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 3. Les condicions generals no han d'incloure clàusules abusives i/o deslleials contraris a la bona fe i a l'equilibri just entre 
els drets i obligacions.  

4. La contractació de béns i serveis s'ha d'adaptar als principis de necessitat, idoneïtat i austeritat en l'aplicació de les 
despeses. 
  
5. En els processos d'homologació, selecció i contractació de proveïdors, s'assegurarà la concurrència i diversificació 
d'ofertes entre els diferents proveïdors.  

6. Qualsevol proveïdor que participi en qualsevol procés de contractació rebrà informació completa sobre el producte o 
servei a subministrar.  

7. La informació facilitada serà idèntica per a tots els proveïdors, de manera que cap té cap avantatge inicial, promovent 
la competència legítima. 
 
Fundació Tallers no accepta que els seus empleats o col·laboradors rebin regals ni ofertes d'atencions socials per part dels 
seus proveïdors que per la seva quantia o valor poguessin interpretar-se, d'acord amb criteris de normalitat i sentit comú, 
com a condicionants de la decisió i pèrdua de la independència. En cap cas es poden acceptar quantitats en metàl·lic. 

Sostenibilitat 
Promoure la contractació prioritària  de proveïdors que tinguin o apliquin un sistema de gestió medi ambiental, i 
compleixin requisits per la reducció de l’impacte ambiental.  

Cooperació 
Promoure bones pràctiques que afavoreixin l'estabilitat i una col·laboració més fructífera.  

Avaluació, reavaluació i accions correctores 
Fundació Tallers, coherent amb la present política avaluarà i reavaluarà als seus proveïdors amb l’objectiu de conèixer el 
grau de compliment dels requisits proposats en el servei així com els principis globals de responsabilitat, transparència, 
sostenibilitat i cooperació. 
 
Els proveïdors hauran de comunicar qualsevol canvi que pugui donar-se en el compliment dels apartats anteriors. 
Fundació Tallers també podrà instar als proveïdors a gestionar accions correctores que millorin les situacions detectades 
fruit de les avaluacions o reavaluacions del servei. 
 
En cas d'incompliment persistent de la Política, FT considerarà posar en dubte la relació comercial amb el proveïdor. 

Acceptació i compliment de la política  
Fundació Tallers comunicarà i difondrà el contingut d'aquesta Política de Compres penjant-la en la seva web corporativa.  

FT espera per part de totes les persones treballadores un alt grau de compromís en el compliment d'aquesta Política.  

Qualsevol dubte que pugui sorgir sobre la interpretació o aplicació d'aquesta Política haurà de ser consultat amb la 
persona responsable directa o, si escau, amb el Comitè Directiu.  

Tota persona que tingui coneixement o sospita fonamentada d'un incompliment d'aquesta Política ha d'informar a la seva 
persona responsable directa o al Comitè de Directiu, de manera que es puguin prendre les mesures pertinents en benefici 
mutu de l'entitat i del proveïdor afectat. 
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 Validesa i aprovació 
La Política de Compres entrarà en vigor a partir de la publicació d'aquest document a la web de l’organització, estant 
vigent mentre no s'aprovi la seva derogació. Aquesta Política serà revisada i actualitzada periòdicament pel Comitè de 
Qualitat i Medi ambient, tenint en compte els suggeriments i propostes realitzades per les persones treballadores, 
proveïdors de FT i els compromisos adquirits per l'organització i el grup en matèria de responsabilitat social i bon govern. 
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