DECLARACIÓ DELS PRINCIPIS DE COMPLIMENT NORMATIU
DE L’AEROCLUB PER LA JUNTA DIRECTIVA
Acord de la Junta Directiva del 18 d’octubre de 2018
La densitat de l’entramat legal i fiscal en el que ha d’operar el nostre aeroclub fa aconsellable, per
donar resposta a aquest complex entorn jurídic, la implantació d’un Model de Compliment
Normatiu i de Prevenció i Detecció de Delictes.
L’esmentat model ha de respondre al nostre esforç per a complir amb les lleis i regulacions vigents
vigor, tant externes com internes.
Tot i que la naturalesa de la nostra activitat ens ha induït des de sempre al rigor en el compliment
del nostre entorn normatiu, requerim inventariar les possibles infraccions, implementar els
mecanismes necessaris per a prevenir-les, formalitzar un sistema de detecció d’incidents si
arriben a produir-se i establir les mesures necessàries per a esmenar-los.
Els riscos que avui comporta l’incompliment normatiu fan necessari aplicar un programa de
compliment a tots els nivells, des dels directius fins als empleats, passant pels socis i agents
vinculats, per a garantir l’observança de la norma en tots els casos.
L’objectiu primari es crear una cultura del compliment en l’organització; una cultura que demanda
promoure l’ètica, la integritat i les bones pràctiques en tota l’entitat, i dins d’aquesta cultura,
acreditant un programa de compliment normatiu efectiu, prevenir que tant l’Aeroclub con els seus
socis i empleats puguin participar en la comissió de delictes i amb això evitar les responsabilitats
personals corresponents.
Un segon objectiu és que l’Aeroclub quedi exempt de responsabilitat si algun dels seus membres
comet algun delicte, al poder demostrar que compta, de forma prèvia a la comissió del delicte,
amb un sistema de gestió, prevenció i vigilància adequat.
La principal finalitat de la implantació del model de compliment és alinear els objectius de
l’Aeroclub amb el compliment dels requeriments jurídics, articulant-se entorn a tres pilars:
Prevenció, Detecció y Report i resolució.
L’element indispensable del programa de compliment és que quedi implementat de manera real i
sigui efectiu. Això vol dir que no és suficient amb que el programa s’adeqüi formalment als
requisits que estableix el Codi Penal, sinó que ha de crear també a l’organització, el
convenciment de que cal respectar i complir les normes, recolzant dit convenciment amb la
implantació d’un Canal de Denuncia efectiu que permeti prevenir o tallar qualsevol
comportament que no s’ajusti al mateix.
Per això incorporem el plantejament ètic com el complement que precisa el nostre Sistema de
Compliment per a ser efectiu, entenent aquest com els principis pels que tots els membres
adscrits a l’Aeroclub coneixen i assumeixen els criteris morals pel que ha de prendre decisions i
guiar el seu comportament, escollint la millor opció en tot moment i involucrant-se en el procés de
construcció dels principis i valors corporatius que guiaran la presa de decisions i les seves
actuacions. Així doncs, la nostra finalitat última és crear una cultura de confiança i de compromís,
impulsant un comportament excel·lent entre els nostres socis i col·laboradors.
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Fixem com a criteris orientadors de la nostra activitat de compliment normatiu a l’Aeroclub els
següents:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evidenciant el compromís de la Junta Directiva en la promoció i defensa del model de
compliment normatiu de l’Aeroclub.
Aplicant de forma efectiva el nostre model de compliment normatiu.
Sent rigoroses en el foment i implantació de una cultura de compliment en tot
l’organització.
Homologant el nostre model amb els estàndards comunament acceptats.
Rebutjant qualsevol benefici derivat d’incompliments normatius.
Mantenint una actitud permanent de rebuig, persecució i denuncia dels incompliments.
Actuant per tal que no es produeixin incompliments.
Generant un historial sòlid en la lluita contra l’incompliment normatiu en la si de
l’Aeroclub.
Acreditant una política de rigor disciplinari davant d’incompliments consumats.

En base als punts anteriors, contemplem la implantació del sistema de compliments a l’Aeroclub
des d’una perspectiva que va més enllà del simple compliment penal per abastar, dins del nostre
programa de compliment normatiu, el foment i control del compliment de totes les normes que ens
resultin d’aplicació com element intrínsec de la nostra manera de ser.
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