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PLA D’RSC D’UNIÓN DE MUTUAS 2017-2019

2017
2019

Pla 
rscUnión de Mutuas

Missió i visió

Valors i normes del Codi Ètic i de Conducta 

L’RSC a Unión de Mutuas

Pla d’RSC d’Unión de Mutuas 2017-2019 

> Gestió ètica, bon govern i sostenibilitat

> Transparència i comunicació

> Compromís amb l’equip humà

> Compromís amb els grups d’interés externs

> Cura del medi ambient

> Compromís social

Aprovació, implementació i seguiment del Pla d’RSC d’Unión de Mutuas 2017-2019
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1 Unión de Mutuas
Unión de Mutuas, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267, és una associació d’empreses sense ànim de lucre.

D’acord amb la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim 

jurídic de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social:

“Són mútues col·laboradores amb la Seguretat Social les associacions privades d’empresaris constituïdes mitjançant autorització del Ministeri 

d’Ocupació i Seguretat Social i inscripció en el registre especial dependent d’este que tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, 

sota la direcció i tutela d’este, sense ànim de lucre, els associats de les quals assumixen la responsabilitat mancomunada en els supòsits i amb l’abast 

que preveu esta llei.

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, una volta constituïdes, adquirixen personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment dels 

seus fins. El seu àmbit d’actuació s’estén a tot el territori de l’Estat.

És objecte de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social el desenvolupament, mitjançant la col·laboració amb el Ministeri d’Ocupació i 

Seguretat Social, de les activitats de la Seguretat Social següents:

a)  La gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències 

d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que 

dispensa l’acció protectora.

b)  La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

c)  La gestió de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.

d)  La gestió de les prestacions econòmiques per cessament en l’activitat dels treballadors per compte propi, en els termes que establix la Llei 

32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

e)  La gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

f)  Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguen atribuïdes legalment.”
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Unión de Mutuas és el resultat de la fusió de 16 mútues després d’un procés que va començar el 1990 i va concloure el 2004. Té 31 

centres, entre ells un hospital, l’Institut de Traumatologia Unión de Mutuas, i està present en nou comunitats autònomes.

Unión de Mutuas està subjecta, entre altres normes, 

al que preveu la Llei general de la Seguretat Social, 

text refós aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 

30 d’octubre; el Reglament sobre col·laboració de les 

mútues d’accidents de treball i malalties professionals 

de la Seguretat, aprovat per Reial decret 1993/1995, 

de 7 de desembre (i les seues disposicions d’aplicació i 

desenvolupament); i la ja esmentada Llei 35/2014, de 

26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de 

la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el 

règim jurídic de les mútues.

31
CENTRES
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Valors i normes del Codi Ètic i de Conducta3

Valors

Unión de Mutuas és conscient que la confiança deriva del compliment de les 

expectatives legítimes dipositades en ella per part de tots els grups d’interés 

implicats en la seua activitat. Amb esta finalitat busca sempre el diàleg i la 

participació dels seus grups d’interés, especialment el compromís del seu personal. 

Unión de Mutuas comprén la dignitat des del reconeixement i el respecte de les 

persones com a horitzó moral per a totes les seues actuacions. La nostra vocació 

de servici es caracteritza per un tracte respectuós, equitatiu i cordial, i per actuar 

sempre de manera objectiva i imparcial. 

Unión de Mutuas entén l’excel·lència des de la qualitat i la innovació en la gestió 

eficient dels seus servicis per ser sostenibles a llarg termini i satisfer les expectatives 

de tots els seus grups d’interés. Per assolir esta solvència es val d’un equip de 

professionals qualificats tant tècnicament com humanament i dels recursos 

materials més adequats. 

Unión de Mutuas concep la transparència des dels principis de bon govern i de 

la responsabilitat social corporativa, oferix sempre una informació veraç i exacta 

i promou els mecanismes de participació, rendició de comptes i compliment més 

adequats. 

Per a l’assessorament i la supervisió de qüestions 

ètiques, i per vetlar pel compliment del Codi Ètic 

i de Conducta, Unión de Mutuas té un Comité 

d’Ètica els membres del qual són designats per 

la Junta Directiva respectant l’equilibri a què 

fa referència la Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i 

hòmens. Els membres del Comité d’Ètica són 

persones alienes a Unión de Mutuas, a excepció 

del director gerent, el qual la representa. 

Qualsevol persona que tinga algun dubte 

o suggeriment o que detecte un possible 

incompliment del Codi Ètic i de Conducta pot 

dirigir-se al Comité d’Ètica a través del compte 

comitedeetica@uniondemutuas.es que és 

gestionat pel president d’este comité.





9

PLA D’RSC D’UNIÓN DE MUTUAS 2017-2019

Sobre la base d’esta 

política, Unión de Mutuas 

desenvolupa les seues 

activitats aplicant el model 

de gestió de l’excel·lència 

EFQM, adoptat el 2001.

PE
R

SP
EC

TI
V

ES

Sostenibilitat Eficiència Excel·lència Innovació
Satisfacció dels grups 

d'interés
Responsabilitat social i 

bon govern

Resultats posi-
tius

F1

Optimitzar  
despeses de  

gestió  
ordinària

F2

Optimitzar  
despeses de  
prestacions

F3

Dotar les  
reserves al  

màxim legal

F4

Tindre clients  
satisfets

C1

Millorar la  
qualitat clínica  

assistencial

P1

Potenciar productes / servicis 
innovadors

R1

Potenciar la implantació  
de TICS

R4

Mantindre el reconeixement  
extern al nostre sistema  

de gestió

R5

Potenciar la implicació i  
satisfacció de les  

persones

R2

Optimitzar la 
duració mitjana 
dels processos

P2

Millorar  
l’atenció a 

l’usuari

P3
Millorar 
la gestió 

documental dels 
processos

P4

Millorar la 
gestió integral 

de riscos

P5

Potenciar la 
imatge de 

mútua

C2

Millorar les 
relacions  

institucionals

C3

Contribuir a 
reduir  

l’absentisme 
laboral

C4
A

PR
EN

EN
TA

TG
E 

I C
R

EI
X

EM
EN

T
PR

O
C

ES
SO

S
C

LI
EN

TS
FI

N
A

N
C

ER
A

2017
2019

PLA 
ESTRATÈGIC

Mantindre el compromís amb 
la societat

R6

Millorar la gestió del talent i la 
gestió del coneixement

R3
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ÒrGans De Govern, participaciÓ i assessors

Pla d’RSC d’Unión de Mutuas 2017-2019 5
El Pla d’RSC 2017-2019 d’Unión de Mutuas, quart pla de responsabilitat social, té sis línies d’actuació lligades als objectius estratègics de 

l’organització: gestió ètica, bon govern i sostenibilitat; transparència i comunicació; compromís amb l’equip humà; compromís amb els grups 

d’interés externs; cura mediambiental i compromís social.

Línies deL PLa d’RsC

Objectius del Pla estratègic
Gestió ètica, bon go-

vern i  
sostenibilitat

Transparència  
i comunicació

Compromís amb 
l’equip  
humà

Compromís amb 
els grups d’interés 

externs

Cura del medi 
ambient

Compromís 
social

Resultats positius • • • •

Optimitzar despeses de gestió ordinària • • • • •

Optimitzar despeses de prestacions • • • •

Dotar les reserves al màxim legal • • • •

Tindre clients satisfets • • •

Potenciar la imatge de la mútua • • • •

Millorar les relacions institucionals • • • •

Contribuir a reduir l'absentisme laboral • • •

Millorar la qualitat clínica assistencial • • • •

Optimitzar la duració mitjana dels processos • • •

Millorar l'atenció a l'usuari • • • •

Millorar la gestió documental dels processos • • •

Millorar la gestió integral de riscos • • • • • •

Potenciar productes / servicis innovadors • • • •

Potenciar la implantació de TIC • • • • •

Potenciar la implicació i satisfacció de les persones • •

Mantindre el reconeixement extern al nostre sistema de gestió • • • • • •

Millorar la gestió del talent i la gestió del coneixement • •

Mantindre el compromís amb la societat • • •
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Gestió ètiCa,  
bon GoVeRn i 
sostenibiLitat

tRansPaRènCia i 
ComuniCaCió

ComPRomís amb 
L’equiP humà

Revisar i actualitzar els valors ètics i les 
normes de conducta.

Vetlar pel compliment dels valors i les 
normes de conducta ètics a través del 
Comité d’Ètica.

Promoure el bon govern.

Implantar un sistema integral de gestió de 
riscos. 

Implantar un sistema de compliment 
normatiu.

Aplicar l’excel·lència en la gestió amb la 
renovació de certificats.

Mantindre i renovar adhesions en matèria 
d’RSC, en particular en defensa dels drets 
humans i promoció de la seguretat i salut.

Aprofundir en les necessitats i expectatives 
legítimes dels grups d’interés a través 
d’enquestes de satisfacció i altres mitjans.

Línia  

Facilitar informació exacta i veraç.

Promoure l’RSC en l’àmbit intern 
a través de canals de comunicació 
interns.

Promoure l’RSC en l’àmbit extern 
a través de canals de comunicació 
externs.

Participar en actes, jornades, 
reunions, etc. que giren al voltant 
de l’RSC.

Realitzar memòries d’RSC atenent 
als criteris del GRI.

Difondre internament i 
externament este pla.

Promoure la participació del personal en 
enquestes d’opinió i de riscos psicosocials 
que permeten conéixer-ne les necessitats i 
expectatives.

Avançar en el pla de salut i promoure un 
ambient de treball saludable i un bon clima 
laboral. 

Procurar el desenvolupament professional 
a través de la formació i la gestió del 
coneixement. 

Aplicar mesures per a la conciliació 
de la vida laboral, personal i familiar, i 
implementar les accions previstes en el Pla 
d’igualtat 2017-2019.

Establir mecanismes d’ajuda per a les 
persones en situacions especialment difícils a 
través del Grup de Suport Psicosocial.

Sensibilitzar la plantilla en matèria de 
diversitat.

Línia  Línia  
1 2 3
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ComPRomís 
amb eLs GRuPs 
d’inteRés 
exteRns

Gestionar l’atenció a empreses 
mutualistes i els seus treballadors, 
treballadors autònoms i usuaris 
dels servicis d’Unión de Mutuas. 

Vetlar per la seguretat dels 
pacients d’acord amb la Norma 
UNE 179003.

Desenvolupar productes i servicis 
innovadors i responsables.

Promoure aliances i 
col·laboracions que puguen 
millorar l’entorn social i 
ambiental.

Potenciar mesures per a reduir el 
consum energètic i les emissions 
de gasos contaminants.

Potenciar mesures per a disminuir 
el consum d’aigua. 

Sensibilitzar la plantilla per a la 
cura del medi ambient.

Aplicar la Norma UNE-EN ISO 
14001 en la cura mediambiental.

CuRa deL medi 
ambient

Procurar la transferència de 
coneixement a la societat en 
matèries relacionades amb 
l’activitat d’Unión de Mutuas.

Desenvolupar campanyes 
solidàries.

Col·laborar amb organitzacions 
per millorar l’entorn social i 
mediambiental.

Potenciar l’accessibilitat dels 
centres d’Unión de Mutuas.

Treballar en pro de la integració 
laboral de persones en risc 
d’exclusió social.

ComPRomís 
soCiaL

Línia  Línia  Línia  
4 5 6
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Aprovació, implementació i seguiment del Pla d’RSC 
d’Unión de Mutuas 2017-2019

6

El Pla d’RSC d’Unión de Mutuas 2017-2019 s’ha elaborat seguint les directrius marcades pel Procés d’estratègia i gestió directiva i el Pla estratègic 

d’Unión de Mutuas 2017-2019  i ha estat aprovat pel Comité de Direcció de la Mútua.

De la gestió de la responsabilitat social a Unión de Mutuas s’ocupa el Subprocés d’RSC, integrat en el Procés d’innovació i millora i, per tant, 

també de la implementació del pla de responsabilitat social en tot el que no depén d’altres processos, subprocessos o grups.

La responsabilitat social corporativa d’Unión de Mutuas és sotmesa a avaluació per:

El Comité de Direcció, en les seues reunions trimestrals i en l’exercici de planificació estratègica anual.

El Comité d’Ètica, pel que fa als aspectes ètics de l’activitat d’Unión de Mutuas.

La Comissió d’Igualtat, en les qüestions que es referixen a la igualtat.

La gestió de l’RSC a Unión de Mutuas es comunica a través de memòries el contingut de les quals és sotmès a verificació per auditors externs.

Més informació sobre la responsabilitat social a Unión de 

Mutuas en les memòries d’RSC, disponibles a www.
uniondemutuas.es
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