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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és regular el procediment a seguir en cas d’oferiment o recepció de regals
i hospitalitat per part dels directius i treballadors/es de les entitats de Fundalis, al ser situacions que han
de limitar‐se a ser raonables i de bona fe.
1.2. Requeriment d’informació
L’òrgan de compliment de cada entitat de Fundalis podrà requerir als/les treballadors/es de
l’organització declaracions sobre regals, invitacions i altres incentius comercials, a fi d’esbrinar si aquests
obsequis compleixen amb el present reglament i per tant respecten la normativa i política de l’entitat.
1.3. Prohibició de caixes B
A les entitats de Fundalis queda completament prohibida la constitució de caixes B, entenent que són
aquelles caixes que queden al marge de la comptabilitat oficial de les entitats.
2. OBSEQUIS I INVITACIONS
2.1. Prohibicions d’oferiment o entrega d’obsequis i invitacions
Queda completament prohibit l’oferiment o entrega d’invitacions o obsequis com a contraprestació per
afavorir de forma indeguda a una altra persona durant l’adquisició o venta de mercaderia, o en la
contractació de serveis o relacions comercials.
Aquesta prohibició s’estén per a totes aquelles gestions o activitats que hagin de realitzar els/les
representants i treballadors/es de Fundalis, de forma que només podran entregar‐se obsequis o
invitacions de cortesia, de valor poc significatiu, però mai per aconseguir un contracte o adjudicació.
2.2. Acceptació de regals i invitacions
Tots els membres de Fundalis han de tenir clar que no podran acceptar regals que tinguin un valor
superior a 50 euros.
Per a poder acceptar les invitacions amb un import superior a 50 euros, hauran de posar‐se en contacte
amb l’òrgan d’administració per a que els autoritzi a tals acceptacions.
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3. CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS
3.1. Principis fonamentals
Quan les entitats de Fundalis organitzin la celebració d’algun esdeveniment, hauran de seguir amb els
següents principis:
‐ La qualitat del programa professional.
‐ L’adequació de l’hora i el lloc de la celebració.
‐ Els nivells d’hospitalitat adequats.
‐ Garantir el benestar de totes les persones.
‐ Facilitar la participació a totes les persones interessades.
3.2. Hospitalitat
L’hospitalitat que s’ofereixi a les persones que participin dels esdeveniments inclou: despeses de
desplaçaments, dietes i allotjament, així com el material necessari per la celebració de les reunions,
actes, jornades o qualsevol esdeveniment. Totes aquestes despeses no poden ser desmesurades ni
estendre’s més enllà del raonable després de la realització dels actes.
3.3. Objecte i abast
Les entitats de Fundalis només podran organitzar o col∙laborar amb esdeveniments relacionats amb
l’objecte social de les entitats.
S’exceptuen els esdeveniments lúdics que es realitzin per als seus membres, tot i que el cost per a cada
persona que hi participi no pot ser superior als 50 euros, ja que en cas que es superin es considerarà una
pràctica contraria al present reglament.
3.4. Pagament d’honoraris i reemborsament de despeses personals
Les entitats de Fundalis accepten el pagament d’honoraris raonables i el reemborsament de les despeses
personals a les persones que participin als esdeveniments. Tot i que les despeses de viatge i les atencions
injustificades poden constituir una forma de concessió d’avantatges indeguts per a aquestes persones.
En tot cas, els pagaments es realitzaran mitjançant factura i es registraran als arxius de l’entitat, per
evitar els pagaments mitjançant tercers.

Fundalis

Rev. 00 // 03/18

Pàg. 3 / 4

Reglament de regals i hospitalitat de les persones treballadores de Fundalis
3.5. Deure de comunicació prèvia
Les persones treballadores tenen el deure de comunicar, prèviament al òrgan de govern, la realització
de qualsevol esdeveniment que es realitzi en nom de les entitats.
3.6. Celebració d’esdeveniments fora d’Espanya
Si es dona la situació de celebració d’algun esdeveniment fora de l’estat espanyol, l’òrgan de govern
haurà de decidir si accepta o denega la celebració exposant els motius de la seva decisió.
4. CONTRIBUCIONS, PATROCINIS, DONATIUS I PAGAMENTS PER A FACILITACIÓ
4.1. Contribucions polítiques
Les entitats de Fundalis no realitzaran aportacions a partits polítics, ni als seus candidats o membres.
4.2. Donatius
Els donatius només es podran fer si són aprovats, prèviament, pel Patronat que portarà un control
estricte sobre les donacions realitzades.
4.3. Pagaments per facilitació
Queden completament prohibits els pagaments per facilitació, que són aquells abonaments d’escassa
quantia que s’ofereixen a un funcionari de baix nivell per assegurar o agilitzar la realització d’una acció
rutinària o necessària a la qual el pagador hi te accés legalment per dret.
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