
Bústia Ètica i de
Bon Govern 
del Grup Alba
EXEMPLES DE FETS DENUNCIABLES I QUI POT DENUNCIAR-LOS



Què és la Bústia Ètica i de
Bon Govern del Grup Alba?
La Bústia Ètica i de Bon Govern correspon a una de les mesures que té Grup Alba
per vetllar pel compliment dels seus valors, principis ètics, per la transparència i el
bon govern. El canal de queixes, del Grup Alba és de tipus intern, ja que es torba
íntegrament gestionat per personal de l'organització, concretament per persones de
l'equip d'RSO.  

Poden fer ús d'aquest canal totes les persones que formen part del Grup Alba com
ara treballadores, usuàries, famílies així com voluntàries. També poden fer ús
d'aquest canal aquelles persones que ja hagin finalitzat la relació contractual amb
Grup Alba o persones externes a l'organització.

a)



A través de quins canals
puc fer la queixa?

b)

WEB: www.grupalba.cat

Canal digital

TELÈFON: Detallat a la web. 
HORARI DE DESPATX: Detallat
a la web. 
RECEPCIÓ: Demanant el
formulàri de denúncia a recepció. 

Canals analògics



Exemples de fets 
 denunciables

c)

ACTIVITATS RELATIVES A LA PROSTITUCIÓ, EXPLOTACIÓ SEXUAL I CORRUPCIÓ DE
MENORS O DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Abús d’un menor o persona amb discapacitat. 
Ser coneixedor/a d'una situació d'abús i no denunciar-ho. 



MALTRACTAMENTS A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Violència sexual
Violència física
Violència econòmica
Violència institucional
Violència psicològica
etc... . 

VIOLACIÓ DE LA INTIMITAT I VIOLACIÓ INFORMÀTICA

Apoderar-se de dades reservades de caràcter personal o familiar d’altres persones. 
 Difondre, revelar o cedir, sense autorització, imatges o gravacions audiovisuals.



REVELACIÓ DE SECRETS D'EMPRESA

Apoderar-se per qualsevol mitjà de dades, documents escrits o electrònics, suports
informàtics o altres objectes d’una altra empresa, amb la finalitat de descobrir un secret
d’empresa.

PUBLICITAT ENGANYOSA

Difusió d'informacions no fonamentades. 
Fer al�legacions falses sobre les propietats dels productes o serveis que ofereix el Grup
Alba. 



DELICTES CONTRA LA HISENDA PÚBLICA I CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL

Obtenir subvencions o ajudes de les administracions públiques falsejant les condicions per
a la seva concessió o ocultant les que l’haurien impedit. 

Defraudar a la Hisenda Pública, estatal, autonòmica o local; o als pressupostos generals
de la Unió Europea; o a la Seguretat Social, sigui per acció o omissió.

Aplicar els fons aconseguits de les administracions públiques a fins diferents per als quals
es va concedir la subvenció o ajuda.


