
 

 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE MOTONÀUTICA 
POLÍTICA DE COMPLIMENT 

 
 

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Motonàutica, desitjant manifestar la 
seva voluntat de compromís amb el compliment de la legislació penal aplicable i dels 
valors ètics que es defensen, estableix la present Política de Compliment i es 
compromet a difondre-la a tots els nivells de la Federació i aportar tots els recursos 
necessaris humans i materials per al seu compliment. 
 
La Federació, i els seus membres i representants, es regeixen pels següents valors i 
principis ètics: 
 

- Integritat i transparència. La Federació es compromet per la integritat i la 
transparència davant la societat com a valors fonamentals de la seva actuació. 
 

- Respecte. La Federació assumeix com a valor fonamental de la seva actuació 
el respecte a la persona i la seva dignitat, així com el respecte al medi ambient 
i es compromet amb la conservació i preservació del mateix, respectant la 
legalitat vigent en aquest tema en cada cas i adoptant procediments per reduir 
l'impacte mediambiental de les seves activitats. 
 

Per tot això, s'estableixen a continuació els compromisos de la Federació, sobre els 
quals es fonamenta el seu Sistema de Gestió de Compliment Penal: 
 

- Compromís de complir amb els requisits legals aplicables en qualsevol de les 
seves activitats. 
 

- Compromís de mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com 
amb els estàndards ètics. 
 

- Compromís de protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la 
informació i respectar i protegir la intimitat de les persones que, en les seves 
relacions amb la mateixa, faciliten dades de caràcter personal o informació 
confidencial. 
 

- Compromís d’informar sobre fets o conductes sospitoses relatives a riscos 
penals i garantir que l'informant no sofrirà represàlies. 
 

- Compromís de garantir la millora contínua del seu Sistema de Compliment 
Penal. 
 

Barcelona, 4 de març de 2019  

 

 


