
Codi ètic



Els principis i valors definits en
aquest Codi ètic volen demostrar
el compromís d'AECAVA i dels
cellers elaboradors de Cava amb
el sector i la societat en general,
així com la seva voluntat de
treballar per contribuir a garantir
la sostenibilitat i la unió del
sector.
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Finalitat i Àmbit
d'aplicació
COMPROMÍS

Aquest Codi ètic té com a finalitat
recopilar una sèrie de valors i
principis que tant AECAVA com
tota empresa associada a
AECAVA ha d'observar en
l'exercici de les seves actuacions. 

Aquests valors i principis pretenen
també afavorir la cohesió
d'AECAVA així com la unitat i la
imatge del sector del Cava.

La vinculació a aquest Codi és
un acte lliure però el seu
compliment demostra el
compromís de l'empresa amb
els principis definits en el
present Codi, amb l'AECAVA i
amb el sector.
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Principis i Valors
SOSTENIBILITAT I
INNOVACIÓ

AECAVA i les empreses associades
creuen fermament en el valor de la
sostenibilitat i de la innovació com a
principals vies per aportar valor al
Cava, al sector i a la societat. Amb
aquesta premissa, AECAVA i les
empreses associades defensen i
promouen el valor, tant estratègic com
econòmic, de les bones pràctiques i
actuacions basades en la protecció de
l'entorn, del territori i del paisatge
vitivinícola. 

AECAVA fomenta el
desenvolupament de projectes
d'innovació a les empreses amb
l'objectiu de seguir avançant cap a
l'excel·lència de la qualitat del
producte, dels processos
productius i l'adaptació al canvi
climàtic.
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Principis i Valors
HONESTEDAT

Les empreses associades adoptaran
una actitud cordial i honesta amb les
altres empreses del sector en la normal
competència que sorgeixi del mercat.

Els socis, a títol individual o col·lectiu,
tenen la possibilitat de denunciar el
perjudici que s'està realitzant al sector
per culpa d'actuacions que vagin en
contra del present Codi Ètic, siguin
aquestes o no d'empreses associades
a AECAVA, mitjans de comunicació,
proveïdors o altres entitats o empreses.
La informació ha de ser sempre
remesa a la comissió ètica d'AECAVA,
on s'iniciarà un procés d'investigació
dels fets denunciats i es proposaran les
mesures oportunes en el cas que
s'hagi faltat al compromís adquirit en
aquest Codi Ètic o al contingut del
mateix, les quals hauran de ser
aprovades per la Junta directiva.
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Principis i Valors
TRANSPARÈNCIA

AECAVA actuarà de forma
transparent en la gestió de la seva
activitat.

La informació difosa internament i
externament per AECAVA serà
rellevant, de qualitat, completa,
veraç i accessible.
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Principis i Valors
FOMENT DE LA
REPUTACIÓ DEL
CAVA

El rol de les empreses
elaboradores de Cava en el foment
de la reputació del Cava és
essencial, sent les principals
ambaixadores de la marca Cava. El
discurs amb els clients, els
proveïdors, els prescriptors, els
mitjans de comunicació i fins i tot
els competidors, és determinant
per enfortir la reputació del Cava. 

Els associats hauran de ser
especialment curosos a l'hora
d'explicar les virtuts del Cava i en
cap moment emetran judicis de
valor o comentaris que puguin
danyar la imatge del Cava així com
la d'altres elaboradors.
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Principis i Valors
RESPECTE A LA
LLIURE
COMPETÈNCIA

AECAVA i les empreses
associades promouen la lliure
competència i les bones pràctiques
de mercat i no negociaran acords
sobre preus o qualsevol altre
supòsit que restringeixi il·legalment
la lliure competència.
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Principis i Valors
DIÀLEG I
NEGOCIACIÓ

AECAVA té especial interès
en fomentar el diàleg i la
negociació entre els diferents
interessos existents al sector, ja
sigui entre les empreses
elaboradores, amb els proveïdors,
les administracions públiques o
qualsevol entitat o entitats amb les
que tingui interessos comuns.
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Principis i Valors
UNITAT
EMPRESARIAL

La unió de les empreses amb
estratègies diferents és cabdal per
seguir consolidant les bases d'un
sector econòmicament sostenible,
competitiu i amb una imatge de
referència a nivell mundial.

AECAVA i les empreses
associades es comprometen, a
través de les seves actuacions, a
mantenir com a objectiu final
l'unitat de les empreses
elaboradores de Cava.
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Principis i Valors
FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ
INTERNA I
GENERACIÓ ACTIVA
DE PROPOSTES

AECAVA fomenta activament la
participació de les empreses i dels
seus treballadors.

Qualsevol empresa associada i
treballador d'AECAVA pot
presentar les seves propostes i
transmetre les seves opinions a
través de les comissions
d'AECAVA, els seus grups de
treball o qualsevol altra via que
permeti canalitzar totes les seves
propostes (directament al
President, als vicepresidents, als
vocals de la Junta Directiva o a la
secretaria de l'Associació).

AECAVA es defineix com una
entitat proactiva i generadora de
propostes.
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Principis i Valors
ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT
DEMOCRÀTICS

Totes les persones i empreses són
iguals dins d'AECAVA, en disposar
dels mateixos drets, 

AECAVA evitarà qualsevol tipus de
discriminació i protegirà
efectivament el dret de tots els
associats a exposar lliurement les
seves idees. Les decisions
s'adoptaran de forma democràtica.
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Principis i Valors
RESPECTE DE LA
CONFIDENCIALITAT

La informació confidencial de
caràcter estratègic, financer,
comptable, social, organitzatiu i
d'imatge d'AECAVA en poder dels
empleats i dels socis, haurà de
romandre confidencial, mentre no
hagin estat fetes públiques per la
Junta directiva d'AECAVA.

Qualsevol informació comunicada
en els canals interns d'AECAVA als
associats no pot ser publicada a
mitjans externs sense l'autorització
d'AECAVA.
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Relacions
AMB ELS
TREBALLADORS

AECAVA i les empreses
associades promouen que tots els
seus  treballadors siguin tractats
de manera justa i amb els mateixos
criteris, independentment de la
seva edat, sexe, origen, religió o
orientació sexual, situació familiar
o estat de salut.

Això inclou, en particular, les
mateixes perspectives de
desenvolupament professional i la
mateixa remuneració per la
mateixa feina.
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AMB LES EMPRESES

L'excel·lència en el servei, el
compromís, la lleialtat, l'honradesa
i la transparència davant de tots els
associats ha de ser la política a
seguir per AECAVA en el
desenvolupament de les seves
diverses activitats.

Relacions
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Relacions
AMB ELS
PROVEÏDORS

Els processos de selecció de
proveïdors i contractistes
d'AECAVA es realitzaran amb la
màxima imparcialitat i objectivitat,
aplicant criteris objectius de
qualitat i cost i respectant els
principis bàsics del
desenvolupament sostenible.
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Relacions
SALUT I  SEGURETAT
EN EL TREBALL

AECAVA fomenta el respecte i el
compliment de les normes de
seguretat i salut laboral d'acord
amb la legislació vigent,
proporcionant als seus treballadors
un entorn segur i lliure de riscos
contra la salut i promovent la
prevenció d'accidents entre tot el
seu personal.
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Responsabilitat
PROMOCIÓ DEL
CONSUM MODERAT I
RESPONSABLE

És de vital importància recordar als
consumidors gaudir del vi i del
Cava de forma responsable. 

AECAVA i les empreses
associades formen part del
programa Wine in Moderation i
compleixen amb el seu paper de
comunicar la importància i el valor
de la moderació per contribuir a la
reducció dels danys ocasionats pel
consum inadequat i abusiu de
l'alcohol, incloent la declaració de
consum moderat i responsable en
la seva publicitat, materials de
màrqueting i esdeveniments
promocionals.
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https://www.wineinmoderation.eu/es/content/Wine-in-Moderation.113/


Responsabilitat
COMISSIÓ ÈTICA

Per garantir el compliment d'aquest
Codi Ètic, es crea la Comissió Ètica
d'AECAVA que estarà formada per 3
vocals de la Junta Directiva, proposats
pel president i aprovats per la Junta. 
La renovació dels membres de la
Comissió Ètica coincidirà amb el
mandat del president.

La Comissió Ètica actuarà d'ofici o a
petició fonamentada de qualsevol
associat. 

En el desenvolupament de les
seves funcions, la Comissió Ètica
podrà demanar, a qualsevol
associat, informació sobre fets o
presentació d'informes o
declaracions dels seus
representants respecte a
determinats aspectes de la seva
activitat.
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Responsabilitat
COMPLIMENT I
VULNERACIÓ DEL
CODI ÈTIC

Els associats promouran el compliment
d'aquest Codi en les seves empreses,
mitjançant la seva difusió i,
especialment, el difondran entre els
seus directius i treballadors.

L'incompliment d'aquest Codi es
considerarà una vulneració de la
bona fe i de la confiança mútua
amb AECAVA, amb la qual es van
comprometre quan lliurement i
autònomament van decidir
incorporar-se al mateix, tenint les
conseqüències que estatutàriament
siguin procedents.
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Responsabilitat
VIGÈNCIA

Aquest document podrà ser revisat
en qualsevol moment per la Junta
directiva d'AECAVA, amb l'objectiu
d'identificar possibles àrees de
millora i d'ajustar els seus
continguts i requeriments a les
necessitats canviants del sector i la
seva relació amb l'entorn i grups
d'interès.
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