POLÍTICA DE PATROCINI, MECENATGE I
COL·LABORACIÓ PER PART DE LES ENTITATS
DEL GRUP MINA AIGÜES DE TERRASSA
Principis generals:
La millora de la qualitat de vida de les persones i el medi en que habitem és l’eix vertebrador
de la política de mecenatge del Grup Mina Aigües de Terrassa, centrat preferentment en les
comunitats locals en les que presta els seus serveis, la cura del medi i el desenvolupament
sostenible, tenint com a referent la temàtica de l’aigua.
Així doncs, l’objectiu de l’activitat de mecenatge està alineat amb els valors del nostre Grup
d’empreses: la voluntat de servei i la creació de valor a la comunitat social en la que actuem,
satisfent, en base a una política d’escolta activa, els seus interessos i necessitats.
Definicions:
A banda de les definicions del Programa de prevenció de riscos penals, als efectes d’aquesta
política es tenen en consideració les següents:
1- Patrocini: s’entén per patrocini el recolzament material, habitualment de caràcter
financer o aportant una organització, amb vistes a obtenir un benefici directe amb la
presència de la imatge corporativa de les empreses del Grup (publicitat, notorietat
etc.). El patrocini pot ser de caràcter social o comercial i té un objectiu prioritàriament
publicitari.
2- Mecenatge: s’entén per mecenatge, el recolzament material (financer, humà o tècnic)
aportant, sense contrapartida directa per part del/la beneficiari/a, a una persona o
entitat per a l’exercici d’activitats d’interès general, habitualment de caràcter social,
cultural, científic o humanitari) a fi de potenciar el valor del Grup a mig i llarg termini.
3- Col·laboració: s’entén per col·laboració el conveni que té per objecte l’execució,
conjuntament amb una altra entitat amb finalitats i objectius similars, d’una activitat o
projecte determinat amb aportació de recursos propis materials, financers o/i de
persones.
Objecte i finalitats:
Aquesta política té per objecte concretar els principis generals d’actuació del Grup Mina Aigües
de Terrassa per a les accions de patrocini, mecenatge i col·laboració.

Es procurarà afavorir actuacions i projectes que permetin la vinculació de les empreses del
Grup amb la comunitat local i guardar relació amb els valors de l’empresa i els principis
generals abans esmentats.
Les activitats de mecenatge i col·laboració es portaran a terme preferentment a través de
Fundació Privada Mina Aigües de Terrassa, sempre que encaixin dins del seu objecte social i
àmbit territorial; tanmateix, Fundació Mina podrà portar a terme patrocinis de caràcter no
comercial.
Les empreses del Grup Mina Aigües de Terrassa podran portar a terme activitats de patrocini,
mecenatge i col·laboració directament per les empreses del Grup, preferentment quan es
tracti de patrocinis comercials i de projectes i activitats fora de l’àmbit d’actuació de la
Fundació, si bé sempre dins el marc de la present Política.
Canal de denúncia:
Cal observar que determinades col·laboracions, patrocinis i mecenatges podrien comportar
conseqüències negatives, no sols per a la imatge de les empreses del Grup, sinó també de
caràcter legal.
És per això que és clau el respecte a la present Política i, en prevenció de comportaments no
desitjats en aquest àmbit, consta habilitat un canal de denúncia intern anònim a quins efectes
s’habiliten bústies físiques i una bústia electrònica, quin funcionament i tractament de les
denúncies rebudes és el que es regula en el Programa de prevenció de riscos penals, per tal de
donar a conèixer actuacions de patrocini, mecenatge i col·laboració fetes al marge de la
present política.
Comunicació i Formació:
Aquesta Política és aprovada pels òrgans de govern de les entitats a les que afecta i es posarà
en coneixement de qualsevol persona que s’incorpori als òrgans de govern, juntament amb el
Codi Ètic de l’òrgan de govern en qüestió.
Tanmateix, és comunicada a la totalitat dels empleats de les mateixes, els quals en rebran una
formació específica.
Caràcter vinculant i règim sancionador:
La Present Política vincula amb caràcter obligatori per a totes les persones membres dels
òrgans de govern i del personal de les entitats a les que els hi és d’aplicació la present Política,
el seu incompliment té les mateixes conseqüències i sancions que un incompliment dels
deures de lleialtat pel cas de les persones membres dels òrgans de govern i de les obligacions
de caràcter laboral per les persones vinculades amb relació laboral.

Criteris d’actuació
Primer:
Les accions de patrocini i mecenatge han de ser coherents amb els valors del Grup Mina Aigües
de Terrassa i adreçar-se a entitats quin objecte, reputació i situació financera no reportin cap

risc actual o posterior en els àmbits ètic i financer per a les entitats del Grup Mina Aigües de
Terrassa.
Segon:
Les accions de patrocini comercial han de ser coherents amb els àmbits d’actuació i valors del
Grup Mina Aigües de Terrassa. Tindran prioritat les accions que reforcin els valors del Grup en
els respectius àmbits d’actuació, el desenvolupament sostenible, l’excel·lència empresarial, la
innovació, el talent, el medi ambient i la implicació social.
Tercer:
Està prohibida qualsevol acció de patrocini, mecenatge o col·laboració en favor de persones,
entitats o organitzacions que realitzin activitats contràries a les lleis, drets humans i als valors i
principis ètics del Grup Mina Aigües de Terrassa. En el programa de prevenció de riscos penals
s’adopten mesures de prevenció que són d’obligat compliment.
El patrocini estructural a través de la participació en el capital social o dotacions fundacionals
d’altres entitats o organitzacions per part de les empreses del Grup Mina Aigües de Terrassa,
requerirà l’autorització del Consell d’Administració de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i,
pel cas de Fundació Mina Aigües de Terrassa, del seu Patronat.
Quart:
Les col·laboracions educatives i acadèmiques en sentit ampli han de ser coherents amb els
principis ètics i de valors del Grup Mina Aigües de Terrassa i, pel cas de Fundació Mina Aigües
de Terrassa, també amb el seu objecte social.
Preferentment les activitats docents que s’imparteixin i els materials educatius que s’elaborin
es centraran en la temàtica de l’aigua.
Quan es tracti de col·laboracions en el camp de la investigació, es centrarà a l’entorn de la
temàtica de l’aigua, procurant que es tracti de projectes que revaloritzin les activitats de les
empreses del Grup, les seves persones i instal·lacions.
Cinquè:
El patrocini d’activitats esportives es centrarà en l’esport local. Es tindrà cura especial en els
esports amb tradició i arrelament en les poblacions en les que es presta servei.
En el patrocini d’esports de motor, es tindrà en consideració i hauran de ser coherents amb els
valors del nostre Grup de desenvolupament sostenible i respecte del medi ambient com a
principis generals que articulen aquesta Política de patrocini i mecenatge. Per tant, en resten
exclosos els patrocinis d’activitats que comportin afectacions negatives al medi ambient.
Sisè:
Tota acció de patrocini, mecenatge i col·laboració s’haurà de formalitzar per escrit a través del
corresponent contracte o conveni de durada determinada o amb facultat de lliure resolució
per part de les entitats del Grup Mina Aigües de Terrassa que el subscriguin.
El departament legal del Grup Mina Aigües de Terrassa participarà en la negociació dels termes
i condicions, així com en la redacció dels corresponents contractes o convenis.

En el supòsit d’accions de patrocini que es portin a terme amb entitats privades, que, a la seva
vegada, hagin estat contractades per entitats del sector públic per a l’organització dels actes o
projectes patrocinats, en el contracte de patrocini es farà esment al contracte del sector públic
entre l’entitat pública i l’empresa privada, esmentant l’objecte del mateix que justifica l’acció
de patrocini, identificant clarament l’organisme públic adjudicador, la forma d’adjudicació, el
preu i el termini d’execució.
Setè:
Respecte de les accions de patrocini es prestarà atenció al valor del recolzament econòmic en
relació a la importància de l’esdeveniment, projecte o activitat i als beneficis esperats
(reputació de les entitats organitzadores, prestigi de l’esdeveniment, la cobertura mediàtica, la
presència o no d’altres patrocinadors/es, la seva reputació, etc.). En el contracte o conveni de
patrocini hauran de constar especificades les contrapartides d’imatge, visibilitat de la marca i
publicitat en general, les invitacions o d’altres avantatges en relació als esdeveniments
patrocinats.
Les invitacions o d’altres avantatges que es rebin en contrapartida dels patrocinis en tot cas
respectaran el Protocol d’actuació i de relacions amb el sector privat de les entitats del Grup
Mina Aigües de Terrassa.
Vuitè:
El Pressupost de Fundació Mina Aigües de Terrassa preveu les accions de patrocini, mecenatge
o col·laboració de Fundació Mina.
Tanmateix, el pressupost de la Fundació pot preveure també una quantitat alçada per a
encabir-hi possibles accions que es puguin esdevenir al llarg de l’exercici econòmic. En aquest
cas, correspon al President donar el vistiplau a les accions que es puguin proposar, de les que
en donarà compte al Patronat.
En el Pressupost de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i de les empreses del seu Grup
aprovats els respectius òrgans d’administració, es podran incloure partides alçades per a
accions de patrocini, mecenatge i col·laboració, ja sigui com a despesa en publicitat o com a
despesa extraordinària.
Sempre que aquestes accions es puguin encabir en les esmentades partides de despeses de
publicitat o extraordinàries pressupostades, correspondrà a la Direcció General de Mina
Pública d’Aigües de Terrassa SA aprovar-les, previ vistiplau de la Presidència de Mina Pública
d’Aigües de Terrassa SA.
Les que excedeixin significativament dels imports previstos en pressupost en la partida
comptable de despeses extraordinàries o en la de publicitat en el seu conjunt, segons escaigui,
requeriran de l’aprovació prèvia dels corresponents òrgans d’administració.
Novè:
Anualment s’elaborarà un informe de totes dels accions de patrocini, mecenatge i col·laboració
portades a terme per les entitats del Grup Mina Aigües de Terrassa.

NOTA FINAL: Aquesta és la versió 1 ha estat aprovada pel Consell d’Administració de Mina
Pública d’Aigües de Terrassa SA, en data 28 d’octubre de 2015, Pels Consells d’Administració
de Patmina SL, Inmobiliaria Mina SA i pels òrgans d’administració de Imina Habitatges de
Lloguer SL i de Serveis de l’Aigua SA, en data 25 de novembre de 2015.

