
 

 

 

 

     

                            

                              SOLUCIONS EN TERMOPLÀSTICS 
 

POLITICA DE RESPONSABILITAT 

SOCIAL CORPORATIVA 

    Max-Plàstic 
 

 

MAX PLÀSTIC, S.A. és l’empresa capdavantera del Grup MAX, constituïda amb l’objectiu de fabricar peces 

d’enginyeria o peces funció per a clients de diversos sectors, incorporant en el procés tecnologia de transformació 

de plàstic i altres tècniques d’assemblatges complexes. Amb més de 50 anys d’activitat i fruit de la nostra 

experiència i professionalitat ens hem posicionat al capdavant del sector amb la fabricació de productes 

molt tècnics, de gran valor afegit i d’excel·lent qualitat amb processos altament tecnològics. 

 

Les activitats relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa, recolzades per la planificació estratègica de 

la companya, es basen en les següents premisses: 

 

• RELACIÓ AMB CLIENTS. 

 

L'establiment de relacions amb els clients s'ha de fer sobre la base de la confiança i la professionalitat. No es pot 

oferir, donar, sol·licitar o rebre qualsevol tipus de cobrament, pagament o regal que pugui posar en dubte la nostra 

independència. Només estan permesos els petits obsequis destinats a promoure la imatge de marca de Max-Plàstic. 

Així mateix, no s'utilitzarà la nostra posició per obtenir avantatges personals. 

 

• RELACIÓ AMB PROVEÏDORS: 

  

L'establiment de relacions amb els proveïdors s'ha de fer sobre la base que són col·laboradors de l'empresa, de 

manera que el tractament ha de ser d'igual a igual i sempre dins del marc legal. No es pot oferir, donar, sol·licitar o 

rebre qualsevol tipus de cobrament, pagament o regal fora de contracte. Així mateix, no s'utilitzarà la nostra posició 

per obtenir avantatges personals. Només estan permesos els petits obsequis publicitaris.  

 

• POLÍTICA ANTISUBORN: 

 

Max-Plàstic declara el ferm compromís de no oferir ni acceptar, cap forma de corrupció en totes les seves formes, 

incloses l'extorsió i el suborn. 

 

• POLÍTICA DE DENÚNCIA D'IRREGULARITATS: 

 

Qualsevol persona que observi o detecti algun incompliment del present codi ètic i de conducta, ha de posar-ho en 

coneixement immediat a la direcció de Recursos Humans o directament a la Gerència de Max-Plàstic, qui han 

d'assegurar que s'inicia una investigació interna per determinar les causes i proposar les accions correctives 

pertinents. 

 

• COMPLIMENT LEGAL 

  

La Gerència de Max-Plàstic assegura el compliment de tots els requisits legals que ens afecten, des del punt de 

vista laboral, fiscal, seguretat laboral, ambiental, seguretat de producte, etc. 

 

• CONFIDENCIALITAT: 

 

S'entén que el personal de Max-Plàstic actua en el marc de la seva activitat professional, tant en l'àmbit intern com 

en les seves relacions amb tercers, sota l'estricte deure permanent de confidencialitat respecte de la informació la 

divulgació o publicitat de la que pugui afectar els interessos de l'empresa. 
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