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HORNITZAILEEN  
JOKABIDE KODEA

Sarrera
CAF Taldeko Jokabide Kodeak (hemendik aurrera, “CAF” eta “Jokabide Kodea”, hurrenez 
hurren) jasotzen ditu CAFeko profesionalen eta sozietateen kasuan aplikagarriak diren 
jokabide profesionaleko arau eta printzipio orokorrak. Horiek guztiak, era berean, 
hornitzaile guztiei eska diezazkiekegu harreman normala hasteko zein harremana 
denboran mantentzeko. Printzipio horiek hornitzaileen artean jardunbide arduratsuak 
sustatzearekin lotuta CAFek bere Erantzukizun Sozial Korporatiboko Politikan bere gain 
hartutako konpromisoari lotuta daude.

CAFeko Hornitzaileen Jokabide Kode honen (hemendik aurrera, “Hornitzaileen Jokabide 
Kodea”) helburua Jokabide Kodeko printzipio orokorrak garatuko dituen tresna izatea 
da. Era berean, horren bidez, CAFeko hornitzaileek jakingo dute merkatuan duten 
portaerarekin lotuta zer aurreikuspen duten eta CAFekiko harreman komertziala behar 
bezala garatu ahal izango dute.

Irismena
Jokabide Kodeak bezalaxe, Hornitzaileen Jokabide Kodeak Espainian eta atzerrian du 
baliozkotasuna; dena den, beti hartuko dira kontuan CAFek jarduera garatzen duen 
herrialdeetako kultura-, hizkuntza-, gizarte- eta ekonomia-aldeak. Hornitzaileen Jokabide 
Kodea lehenengo eta behin zuzeneko hornitzaileentzat aplikagarria den arren, CAFek 
hornitzaileei dei egiten die printzipio hauek hornikuntza-kateko beren hornitzaileei heda 
diezazkieten.

Hornitzaileen Jokabide Kode hau legez edo kontratu bidez ezar daitekeen eta CAFen eta 
bere hornitzaileen arteko harreman komertzialean eragina izan dezakeen beste edozein 
eskakizun osagarriri kalterik eragin gabe interpretatu beharko da.

Jokabide kodeko printzipio orokorrak betetzea
Hornitzaile guztiek zorrotz bete beharko dituzte Jokabide Kodeko printzipio orokorrak 
(“Jokabide Kodeko Printzipio Orokorrak”). Horiek dira aginduzko estandar etikoak 
eta jokabide-arauak eta honako hauek zorrotz errespetatzea dute oinarri: legeak, giza 
eskubideak, askatasun publikoak eta oinarrizko eskubideak, tratu-berdintasuneko 
eta bereizkeriarik ezeko printzipioak, haurren lan-ustiapenaren aurreko babesa eta 
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean eta giza eskubideekin, lan-eskubideekin, 
ingurumeneko eskubideekin eta ustelkeriaren aurkako borrokarekin lotuta Nazio Batuen 
Munduko Itunean jasotako gainerako printzipio guztiak.  

CAFekin kontratatzeak hornitzaileari 
dagokionez Jokabide Kodeko 
printzipioak eta Hornitzaileen Jokabide 
Kode hau erabat errespetatzea eta 
ezagutzea dakar berekin.
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Laneko baldintzak
Hornitzaile guztiek errespetatu beharko dituzte lan arloan aplikagarriak zaizkien lege 
eta araudiak, gutxienez, honako hauek jasota: gutxieneko soldata, tratu-berdintasuna 
eta bereizkeriarik eza, haurren esplotazioaren eta esklabotasun modernoaren aurkako 
babesa, aniztasuna errespetatzea eta gizarteratzea bultzatzea, lanaldiaren iraupena, 
atseden-egunak, konpentsazioak, elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiborako 
eskubidea.

Osasuna eta segurtasuna
Langileen segurtasunak eta osasunak lehentasuna izan behar du CAFeko hornitzaile 
guztientzat. Horrekin lotuta, aplikagarriak zaizkien lege, araudi eta arau guztiak bete behar 
dituzte. Hornitzaileek gaixotasun profesionalak eta laneko istripuak prebenitzeko zein 
langileentzako lan-ingurune segurua eta osasungarria eskaintzeko neurri egokiak hartu 
beharko dituzte.

Honako hauek gomendatzen dizkie CAFek bere hornitzaileei:

•	 Zuzendaritzari, langileei eta hornitzaileek osasuna eta segurtasuna hobetzeko eta gai horren 
inguruko prestakuntza emateko bere konpromisoa jakinaraztea.

•	 OHSAS 18001/ISO 45001 ziurtagiria edo baliokidea lortzea edo mantentzea.
•	 Segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako baldintzak modu sistematikoan ebaluatzea 

auditorien bidez, eta aurrerapenen berri ematea.

Ingurumena
CAFeko hornitzaileek ingurumen arloko inpaktu negatiboak minimizatzeko eta kutsadura 
prebenitzeko premisaren pean garatu behar dute beren jarduera. Horrekin lotuta, legezko 
eskakizunak betetzen direla bermatu behako dute prozesuak hobetuko lituzkeen ikerketa, 
garapena eta berrikuntza bultzatuta eta langileei ingurumen arloko kudeaketa egokiaren 
inguruko prestakuntza emanda.

Honako hauek gomendatzen dizkie CAFek bere hornitzaileei:
•	 Garatutako	jardueren	ingurumen	arloko	alderdiak	identifikatzea,	ebaluatzea	eta	kontrolatzea,	

etengabe hobetzeko helburuarekin.
•	 Erakunde osoa kontzientziatzea eta sentsibilizatzea ingurumenarekin lotutako gaietan, 

garatutako jarduerak beren gain hartutako konpromisoekin bat etor daitezen.

Etika komertziala
CAFek zuzentasuna eta etika bultzatzen ditu bere jarduera guztietan. CAFeko hornitzaile 
guztiek aplikagarriak diren legeak eta araudiak bete behar dituzte eta, bereziki, 
ustelkeriaren, eroskeriaren eta estortsioaren aurkako borrokarekin lotuta. Ondorioz, 
CAFekiko harremanean zein beste erakunde publiko edo pribatuekin duten harremanetan 
lehia leialarekin, zintzotasunarekin eta integritatearekin lotutako printzipioak oinarritzat 
hartuta jokatu beharko dute.

Hornitzaileek ezingo dute inola ere legez kontrako ordainketarik egin edo onartu. Era 
berean, CAFek ez du onartuko ohiko merkataritza- edo adeitasun-jardunak baino haragoko 
gauza moduan interpreta daitekeen oparirik edo esku-erakutsirik, mota edozein dela ere.

Hornitzaileak CAFeko Erosketen Zuzendaritzari eman beharko dio intereseko edozein 
gatazkaren edo gatazka bihur daitekeenaren berri. Gauza bera egin beharko du CAFeko 
profesionalek atal honetan jasotako etika komertzialeko printzipioren bat beteko ez balu. 
Horretarako, e-mail helbide hau erabili beharko da: whistleblowerchannel.suppliers@caf.
net.

Isilpekotasuna
CAFekiko harremanaren ondorioz lortutako edozein eratako informazio zuhurtzia eta 
isilpekotasun osoz tratatu beharko da, eta hornitzaileak informazioa babesteko beharrezko 
segurtasun-neurriak hartu beharko ditu, izaera pertsonaleko datuak babestearekin 
lotutako araudia betetzeko arreta berezia jarrita.
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Gobernantza
Zuzeneko bere hornitzaileek Hornitzaileen Kode hau betetzen dutela egiaztatzeko 
eskubidea erreserbatuta izango du CAFek. Egiaztatze-lan hori hainbat bitartekoren bidez 
egin ahal izango da; hornitzailearen instalazioetan auditoriak eginda edo autoebaluazioko 
galdetegien bidez, adibidez. Behar adinako aurrerapenarekin jakinarazi beharko dira.

CAFentzako jarduera garatzeko edo hirugarren batzuekin merkatuan parte hartzeko 
garaian hornitzaileak Jokabide Kodeko Printzipio Orokorren edo Hornitzaileen Jokabide 
Kode honetako printzipioen araberakoak ez diren jokabideak hartuko balitu, CAFek 
dagozkion neurriak hartzeko legitimazioa izango du eta etorkizunean hornitzaile horrekin 
elkarlanean aritzea baztertu edo indarrean dagoen harremana amaitutzat jo ahal izango du 
gertatu diren gorabeheren arabera.

Hornitzaile guztiek procurement@caf.net e-mail helbidea dute erabilgarri Jokabide 
Kodearekin edo Hornitzaileen Jokabide Kodearekin lotutako edozein zalantza 
kontsultatzeko.

Hornitzailen Jokabide Kode hau Sozietatearen webgunean (www.caf.net) zein CAF 
Taldearen Atarian argitaratuko da interesdunek eta hartzaileek horren berri izan dezaten.
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