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1. HITZAURREA

Vital Fundazioak (Vital Banku Funda-

zioa, Vital Fundazioa, Estadio Vital 

Fundazioa, Sancho el Sabio Vital Fun-

dazioa eta Idiomas Vital Fundazioa) 

irabazi-asmorik gabeko erakundeak 

dira, pribatuak eta sozialak. Kultura 

sustatzea eta garatzea dute helburu 

fundazioek, baita zientzia, teknika 

eta kirola susta tzea eta zabaltzea 

ere. Era berean, Fundazioek lagunt-

za- eta gizarte-arloko, irakaskunt-

zako, kulturako, kiroleko eta inguru-

meneko programak eta jarduerak 

kudeatzen eta gauzatzen dituzte, 

baita pertsonen onurarako ekintzak 

ere, horretarako behar diren funtsen 

eta baliabideen zuzkidurak eta es-

leipenak hornituz, Arabako Lurralde 

Historikoan erreferentziazko erakun-

de bihurtzeko.

Vital Fundazioek, beren misio, hel-

buru eta balioekin bat etorriz, ikus-

pegi solidario eta garaikide batetik 

garatzen dute beren jarduera, Ara-

bako Lurralde Historikoko biztanleen 

aurrerapen sozial, ekonomiko eta 

kulturala bultzatuz.

Kode honen helburu nagusia da Vital 

Fundazioen lantaldea osatzen duten 

pertsona guztien portaera gidatu 

behar duten printzipio eta arauak 

definitzea, baita Vital Fundazioen 

Patronatuetako, Zuzendaritzako eta 

Plantillako kide diren pertsonen eta 

Arabako gizarte-sarearekiko, onura-

dunekiko, enpresa hornitzaileekiko 

eta bestelako erakunde laguntzai-

leekiko kanpo-harremanen garden-

tasuna eta konfiantza berma tzeko 

lan-ildoak ezartzea ere. Gainera, jar-

duera modu arduratsuan eta inguru-

nearekin konprometituta garatu ahal 

izateko balioko du.
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2. EZARTZE-EREMUA

Kode hau Vital Fundazioetako pert-

sona guztiei aplikatuko zaie, lan egi-

ten duten tokia eta betetzen duten 

posizioa edo beren eginkizunak be-

tetzen dituzten tokia edozein izan-

da ere. Vital Fundazioen laguntza ja-

sotzen duten kolektibo eta enpresek 

Kode Etiko honen printzipioak eta 

arauak ezagutu, errespetatu eta bete 

beharko dituzte.

3. BALIOAK

Gardentasuna, gobernu-ekintzan eta 

horiek eragiten dituzten erabakien 

justifikazioan. Onuradunekiko harre-

manen kudeaketan.

Zintzotasuna, erakundeen balioekin 

koherenteak izanik eta horiekin ados. 

Errespetua eta justizia, justuak iza-

tea, aniztasuna errespetatuz eta 

aukera-berdintasuna babestuz.

Lurraldearen ongizatea, Kuadrilla 

bakoitzaren beharrak eta ingurume-

na nahiz garapen iraunkorra kontuan 

hartuta.

Jasangarritasuna, Vital Fundazioek 

egiten dituzten ekintza, programa 

eta jarduera guztietan.

Berrikuntza, gizartearen beharrei eta 

planteatzen diren erronka berriei adi.

4. . KUDEAKETA OINARRI ETIKOAK 

Vital Fundazioek Arabako gizartea-

ren esparru guztietan parte hart-

zeak, biztanle guztien ongizateari 

egiten dioten ekarpenaren bidez eta 

fundazioaren helburuei lotuta, Vital 

Fundazio bakoi tzaren irudia indart-
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zen laguntzen du, eta helburu ho-

riek lortzeko, jarraian azal tzen diren 

jokabide- eta lan-jarraibideak bete 

behar dira:

4.1.- Legea eta indarrean dagoen 

araudia betetzea.

Vital Fundazioetako Patronatue-

tako, Zuzendaritzako eta Plantillako 

kide diren pertsona guztiek unean-

unean indarrean dagoen araudia eta 

barne-prozedurak nahiz legeria erres-

petatuko dituzte. 

Delitu penalen prebentzioa.

Bereziki bete beharko dira delituak 

egitearekin zerikusia duten jarduerei 

aplikatu beharreko arauak. 

Vital Fundazioak juridikoki 

erantzule tzat jo daitezke, fundazioe-

tako kide diren pertsonek juridikoki 

nahitaezkoak diren legeak, erregela-

menduak eta gainerako arauak ez be-

tetzeagatik. Beraz, Vital Fundazioek 

espero dute fundazioa osatzen du-

ten pertsona guztiengandik jarduera 

zilegi, etiko eta profesionalki ardu-

ratsua izatea beren eginkizunak be-

tetzean.

Laneko arriskuen prebentzioa. 

Laneko prebentzioa, segurtasuna 

eta osasuna funtsezko alderdiak dira 

beren eginkizunen garapenean, eta 

haien arauak zorrotz bete behar di-

tuzte, bai Vital Fundazioek, bai Patro-

natuak, Zuzendaritzak eta Plantillak 

osatzen dituzten pertsonek. Haren 

laguntzaileek eta hornitzaileek kon-

tuan hartu beharko dute araudi hau, 

Vital Fundazioek antolatutako jar-

duerak edo Fundazioetarako antola-

tutakoak garatzeko.

4.2.- Begirunea.

Giza eskubideak eta oinarrizko aska-

tasunak.

1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen 

Unibertsalean, Eskubide Zibil eta Po-

litikoen Nazioarteko Itunean (1966ko 

abenduaren 16koa), Eskubide Ekono-

miko, Sozial eta Kulturalen Nazioar-

teko Itunean (1966ko abenduaren 

16koa), Espainiako Konstituzioan 

(1978koa) eta Araban aitortutako oi-

narrizko eskubideak eta askatasun 

publikoak babesteko eta betetzeko 

gainerako araudian jasotako giza es-

kubideak eta oinarrizko askatasunak 

erabat errespetatzeko konpromisoa 

hartu dute Vital Fundazioek.

Tratu-berdintasuna. 

Vital Fundazioek debekatu egiten 

dute gehiegikeriazko, etsaitasu-

nezko edo irainezko edozein portae-

ra edo jokabide, eta erabat arbuiat-

zen dituzte genero, kolore, arraza, 

sexu-orientazio, sinesmen, ideologia 

politiko, filiazio, erlijio, gizarte-jato-

rri, desgaitasun, nazionalitate, adin 

edo era guztietako inguruabarrak 

direla-eta diskriminazioa, jazarpena, 

abusua edo tratu desegokia ematea, 

bai plantillari dagokionez, bai zuzen-
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daritza-taldeko edo Patronatuetako 

kideei dagokienez, bai gainerako 

erakunde laguntzaileei, enpresa hor-

nitzaileei, pertsona onuradunei eta 

beraiekin elkarrekintza duten gaine-

rako erakundeei dagokienez.

Ingurumena. 

Vital Fundazioek konpromisoa hart-

zen dute beren jarduerak eta progra-

mak modu jasangarrian garatzeko, al-

derdi guztietan -ekonomikoa, soziala, 

ingurumenekoa eta instituzionala-, 

jarduera planifikatzeko eta garatze-

ko oinarri gisa eta Planetari kalte gu-

txien egiten dion moduan, lurraldean 

inpaktu negatiboak saihestuz.

4.3.- Zintzotasuna eta gardentasuna.

Zintzotasuna eta gardentasuna.  

Vital Fundazioetako kide guztien 

eginkizunak etikoak, legezkoak, 

errespetuzkoak eta arauarekiko be-

girunetsuak izango dira, eta profe-

sionalki ardura tsuak, ezartzekoa den 

araudia bereziki kontuan hartuta.

Interes-gatazkak.

Vital Fundazioetako Patronatuak, 

Zuzendaritza eta Plantilla osatzen 

duten pertsonek ez dute parte har-

tuko Vital Fundazioetan duten egin-

kizunarekin interes-gatazka sor de-

zakeen edozein jarduera pertsonal 

edo profesionaletan. Era berean, ez 

dute esku hartuko edo ez dute era-



7

V I T A L  F U N D A Z I O E N  K O D E  E T I K O A

ginik izango, zuzenean edo zeharka, 

eurek edo hurbileko pertsonek (se-

nideak, lagunak) interes pertsonala 

duten gaietako erabakietan eta ez 

dute, zuzenean edo zeharka, opari-

rik, ordainketarik edo jardueraren ga-

rapenean eragina izan dezakeen bes-

telako konpentsaziorik jasoko.

4.4.- Konfidentzialtasuna.

Vital Fundazioetako Patronatuak, 

Zuzendaritza eta Plantilla osatzen 

duten pertsona guztiek sekretua gor-

detzeko betekizuna eta betebeharra 

dute, isilpekotzat, konfidentzialtzat 

edo erreserbatzat har daitekeen Vi-

tal Fundazioei buruzko informazio 

orori dagokionez. Informazio hori 

ezin izango da inola ere jakinarazi, 

ezta norberaren onurarako erabili 

ere. Datu pertsonalen tratamenduari 

dagokionez, Araudia Betetzeko De-

partamentuak uneoro helarazten di-

tuen arauak bete beharko dira.

4.5.- Gizarte-erantzukizuna.

Vital Fundazioen helburuen artean 

dago langileei lana eta familia batera-

garri egiteko neurriak erraztea, ahal 

den neurrian betiere, baita lanbide- 

edo lan-garapenean aukera-berdinta-

suna erraztea ere, betiere aldez au-

rretik ezarritako sustapen-irizpideei 

jarraikiz, eta objektiboki baloratuta. 

Erantzukizun hori bera hartuko 

da kontuan Lurraldearen garape-

nean, haren beharrei erantzunez eta 

gizarte-eran tzukizun horrekin edo 

fundazioaren helburuekin konpro-

metituta ez dagoen helburua duten 

lankidetza eta ekarpenak saihestuz.

5. BETETZEA

Araudia Betetzeko Komiteari dago-

kio kode hau zabaltzea, ezagutaraz-

tea, baita betearaztea ere.  

Araua interpretatzean sortzen diren 

zalantza edo arazo guztiak Araudia 

Betetzeko Batzordeari zuzendu ahal 

izango zaizkio helbide elektroniko 

honen bidez: cumplimientonormati-

vo@fundacionvital.eus. 

Vital Fundazioetako Patronatuak, 

Zuzendaritza eta Plantilla osatzen 

duten pertsona guztiek Kodea betet-

zeko konpromisoa hartu behar dute, 

eta beren-beregi adierazi behar dute 

ezagu tzen dutela. 

Ez-betetzeak edo egindako 

arau-hausteak zigortu ahal izango 

dira, Langileen Estatutuan eta eza-

rri beharreko hitzarmen kolektiboan 

ezarritakoaren arabera.  

Patronatuak, Vital Fundazioetako 

Zuzendaritza eta Plantilla osatzen 

duten pertsona guztiek, baita enpre-

sa edo erakunde laguntzaileek eta/

edo horni tzaileek ere, Araudia Betet-

zeko Batzordeari jakinarazi beharko 

diote edozein jarduera susmagarri, 

ez-zilegi edo Kode honen aurkakoa, 

baldin eta jarduera horren berri edo 

horren zantzurik badute.
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Salaketak posta elektronikoz egin 

ahal izango dira, buzondedenun-

cias@fundacionvital.eus helbidera. 

Salaketa horiek anonimo gisa tra-

tatuko dira, salatzaileak kontrakoa 

adierazten ez badu; nolanahi ere, 

salaketa edozein errepresalia mota-

tik babestuko da, salbu eta Kodea 

bete ez badu edo fede txarrez jardun 

badu. Salaketa horien edukia Arau-

dia Betetzeko Batzordeak izapide-

tuko du, eta Kanal Etikoan ezarritako 

prozedurari jarraituko zaio.
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