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POLÍTICA EXTERNA DE COMPLIANCE PENAL

AMB CARÀCTER GENERAL:

–  És obligatori el compliment de la legislació penal aplicable i, concretament, aquella que regula la possible responsabilitat penal 

de les persones jurídiques. Es prohibeix, per tant, amb caràcter general, la comissió de fets delictius.

–  Tots els grups d’interès d’Unió de Mútues es comprometen a complir íntegrament totes les mesures i conductes incloses en 

aquesta política.

–  Tots els grups d’interès d’Unió de Mútues tenen l’obligació d’informar a l’òrgan competent, en aquest cas la Comissió de 

Prevenció de Delictes, sobre qualsevol incidència amb transcendència penal de la que tinguin coneixement. Aquesta denúncia o 

acte informatiu serà totalment confidencial, no sofrint el directiu o empleat cap represàlia per l’únic fet de realitzar la denúncia 

o acte informatiu.

–  L’òrgan competent en matèria de prevenció penal és la Comissió de Prevenció de Delictes. Aquest òrgan és independent dels 

òrgans de govern d’Unió de Mútues, i gaudeix, d’acord amb el seu reglament, de capacitat i competència per a la presa de 

decisions independents en la implantació, seguiment i administració de les polítiques de prevenció penal.

–  Els grups d’interès d’Unió de Mútues han d’evitar qualsevol conflicte real o aparent entre els seus interessos personals i els 

interessos d’Unió de Mútues. Normalment, es generarà un conflicte d’interès quan el subjecte extern rebi beneficis personals 

impropis o executi accions que puguin interferir amb els objectius i acompliment de les activitats pròpies d’Unió de Mútues. Els 

grups d’interès d’Unió de Mútues s’hauran d’abstenir d’efectuar activitats d’interès personal a través de l’ús de béns o serveis 

d’Unió de Mútues.

–  Quant a la gestió de potencials conflictes d’interès per detalls de cortesia i regals, es contemplen les següents mesuress:

•  Acceptació i oferiment de regals: com a norma general, els grups d’interès no poden oferir ni acceptar regals 

(o detalls de cortesia), amb l’única excepció d’articles promocionals de valor menyspreable com, per exemple, llapis, 

agendes o similars, en la mesura en què es mantinguin dins dels paràmetres habituals, siguin apropiats i mai tinguin cap 

aparença de voler influir o comprometre a qui els rep, ja sigui aquest un directiu o empleat d’Unió de Mútues, ja sigui un 

col·laborador, empresa o treballador afiliat.

•  Els que sempre seran inadequats: no hi ha cap situació que justifiqui que un grup d’interès d’Unió de Mútues accepte 

o ofereixi regals de diners en efectiu, articles que tinguin valor nominal excessiu o fora de l’habitual. Mai es podrà oferir 

ni acceptar regals que puguin fer l’efecte o que tinguin per objectiu facilitar o accelerar tràmits o l’obtenció de certificats 

o documentació. Així mateix, mai es podran oferir ni acceptar regals a o de funcionaris o autoritats.

•  Compliment de controls interns:

-  Unió de Mútues ha de complir amb les lleis, normes i reglaments adients, i també amb les seues pròpies normes 

internes i, per a això, estableix polítiques i procediments de control intern que comprenen tots els processos que 

constitueixen el mapa de processos d’Unió de Mútues.

-  Els directius i empleats d’Unió de Mútues han de mantenir operatius aquests sistemes i sotmetre’s al compliment 

dels seus controls i col·laborar amb les verificacions que es practiquin per al seu funcionament.

AMB CARÀCTER ESPECÍFIC PER A CADA RISC PENAL:

1r En relació amb els delictes de suborn de funcionari, tràfic d’influències i malversació:

•  Els tercers que es relacionin amb Unió de Mútues hauran de respectar i complir en tot moment amb els principis disposats en el 

Codi Ètic i de Conducta.

•  No està permès als tercers que es relacionin amb Unió de Mútues, en el marc d’una relació contractual, oferir, prometre ni 

acceptar, objectes, serveis, prestacions o favors, amb la finalitat d’obtenir o generar un benefici o avantatge.
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•  La transparència i honradesa han de ser valors assumits per tots els contractants amb Unió de Mútues. Qualsevol actitud 

sospitosa de vulnerar aquests principis ha de ser posada en coneixement de l’òrgan de compliment normatiu (compliance) penal.

•  Els col·laboradors, proveïdors i empreses i treballadors afiliats hauran d’evitar situacions en les quals es puguin manifestar 

conflictes d’interès i abstenir-se d’obtenir benefici personal d’oportunitats de negoci la informació de la qual hagi arribat al seu 

coneixement en el transcurs de la realització de les funcions que li són pròpies.

•  Cap tercer que es relacioni amb Unió de Mútues pot falsejar informació per afavorir o perjudicar Unió de Mútues.

•  No està permès l’oferir, prometre ni acceptar objectes, serveis, prestacions o favors de valor (incloses les promeses d’ocupació) 

per aconseguir favoritismes en qualsevol tipus de relació amb Unió de Mútues.

•  Està prohibit l’assumir conductes o realitzar accions, així com provocar-les o col·laborar perquè es realitzin, que puguin posar en 

perill la prevenció del blanqueig de capitals o impliquin qualsevol actuació de finançament d’activitat il·lícita de cap tipus.

•  Els subjectes obligats al compliment de la legislació sobre prevenció del blanqueig de capitals han d’assumir i acatar el que es 

disposa en la llei sobre aquest tema.

•  Està prohibit, com a regla general, realitzar o rebre pagaments en efectiu. S’exceptuen d’aquesta regla els pagaments urgents o 

derivats d’una necessitat puntual l’import econòmic de la qual no sigui significatiu i amb el corresponent suport documental.

•  No es realitzaran cobraments en efectiu, tret que no s’admeti una altra forma de pagament; en aquest cas, haurà d’existir un 

adequat suport documental.

•  Per garantir la transparència, en tota transacció haurà d’identificar-se l’emplaçament del domicili del tercer i l’entitat financera 

utilitzada.

•  Està prohibit negociar, gestionar o subscriure contractes amb Unió de Mútues, excepte a través dels processos i responsables 

autoritzats a aquest efecte, i amb estricte seguiment i compliment de la normativa sobre contractació aplicable a Unió de 

Mútues.

2n En relació amb el delicte d’estafa:

•  Tots els tercers que es relacionin amb Unió de Mútues han de vetllar perquè cap actuació seva pugui ser susceptible d’interpretar-

se com a engany.

•  Qualsevol possible actuació enganyosa que sigui descoberta per algun tercer que es relacioni amb Unió de Mútues haurà de 

ser immediatament posada en coneixement de l’òrgan de compliment normatiu (compliance) penal a través de la via prevista a 

aquest efecte (canal de denúncia: prevenciondelitos@uniondemutuas.es).

•  S’han de respectar sempre els procediments establerts per evitar la doble facturació o facturació fraudulenta.

•  Els prescriptors, proveïdors, empreses mutualistes i treballadors afiliats que identifiquin un possible frau han d’actuar seguint 

els procediments d’actuació desenvolupats a aquest efecte. En cap cas actuaran de manera individual per intentar resoldre la 

possible incidència, sinó que hauran de comunicar-ho al personal competent.

3r En relació amb el delicte de descobriment i revelació de secrets:

•  S’haurà d’adoptar i respectar els procediments d’actuació respecte a la informació o documentació publicada en qualsevol mitjà 

parlat o escrit.

•  Està prohibit difondre informació falsa o enganyosa relacionada amb Unió de Mútues, amb l’objecte d’obtenir un benefici, propi 

o aliè.

•  Cap tercer que es relacioni amb Unió de Mútues pot utilitzar, en benefici propi o aliè, informació privilegiada a la qual hagi pogut 

tenir accés per la seva relació.

•  S’ha de respectar en tot moment la intimitat personal i familiar de totes les persones, tant dels directius i empleats d’Unió de 

Mútues, com dels col·laboradors, empreses i treballadors afiliats, així com de tercers que tinguin relació amb Unió de Mútues, a 

les dades de les quals es tingui accés, i actuar sempre d’acord amb la legislació vigent.

•  Els tercers que es relacionin amb Unió de Mútues hauran de respectar estrictament la legislació vigent en matèria de protecció 

de dades de caràcter personal.
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•  Està prohibit revelar, difondre i cedir informació de tota tercera persona física o jurídica de la qual es tingui coneixement en virtut 

d’una determinada relació amb aquesta persona física o jurídica. En cas de ser necessari per al desenvolupament d’una activitat 

o actuació concreta, la seva publicació haurà de ser sotmesa a l’autorització d’Unió de Mútues.

•  Està prohibit fer ús, sense la deguda autorització, dels sistemes i documents informàtics d’Unió de Mútues als quals, per la tasca 

que realitzin, puguin accedir-hi.

4t En relació amb els delictes contra la propietat intel·lectual:

•  El tercer que es relacioni amb Unió de Mútues es compromet a respectar i complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual, 

respectant la que correspon a Unió de Mútues, i sobre la qual, per la relació concreta, tingui disponibilitat o ús.

5é En relació amb els delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social:

•  Totes les operacions economicofinanceres, liquidació de tributs i ingrés de quotes de la Seguretat Social es realitzaran amb la 

major diligència, transparència i exactitud, evitant qualsevol desviació de la legalitat vigent.

6é En relació amb els delictes contra l’ordenació del territori:

• El tercer que es relacioni amb Unió de Mútues es compromet a assumir i acatar els procediments establerts per garantir el 

compliment de la normativa urbanística i mediambiental.

7é En relació amb els delictes mediambientals:

•  Tots els tercers que es relacionin amb Unió de Mútues estan afectats pel principi de protecció del medi ambient, i han de vetllar 

per la utilització racional dels recursos naturals amb la finalitat de protegir, defensar i restaurar el medi ambient.

•  Tota persona física o jurídica que contracti amb Unió de Mútues, haurà d’adherir-se als compromisos d’aquesta en matèria de 

sostenibilitat.

•  Les persones físiques o jurídiques que contractin amb Unió de Mútues estan obligades a complir amb tots els requisits legals que 

les siguin aplicables.

•  Està prohibit falsejar o ometre informació sobre qualsevol aspecte mediambiental.

8é En relació amb les insolvències punibles:

•  Són d’obligat compliment els controls financers interns establerts per Unió de Mútues, sempre que afectin a tercers que es 

relacionin amb la Mútua.

•   La comptabilitat s’ha de portar d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats, així com amb els principis de 

claredat i transparència.

•  Els tercers hauran de guardar i conservar tota la documentació utilitzada en l’arxiu corresponent per dur a terme la seva tasca, 

pel temps que es requereixi per a aquesta finalitat.

Es descriuen a continuació diverses conductes concretes que els tercers que es relacionin amb Unió de Mútues han d’evitar, per 

constituir conductes de risc evidents en relació amb els diferents tipus penals que estan identificats en Unió de Mútues:

1r En relació amb els delictes de suborn de funcionari, tràfic d’influències i malversació:

•  El prometre, oferir o concedir a Unió de Mútues, els seus directius o personal, uns beneficis o avantatges no justificats per obtenir 

en contrapartida un benefici directe o indirecte.

•  El rebre, sol·licitar, o acceptar d’Unió de Mútues, els seus directius o personal, uns beneficis o avantatges no justificats per 

atorgar en contrapartida un benefici específic a Unió de Mútues.

•  El rebre o sol·licitar d’Unió de Mútues, o dels seus directius i personal, una dàdiva, favor o retribució de qualsevol classe, o 

acceptar un oferiment o promesa en aquest sentit per realitzar qualsevol acte contrari a l’ordenament jurídic.

•  El realitzar un oferiment o lliurament de dàdiva o retribució de qualsevol classe a Unió de Mútues, els seus directius o personal 

perquè realitzin un acte contrari als deures inherents a la Mútua com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.
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2n En relació amb el delicte d’estafa:

•  El generar un engany o error en Unió de Mútues, els seus directius o personal, induint-los a realitzar un acte no volgut o pretès 

en benefici de propi.

•  El generar un benefici propi, en perjudici de la Mútua mitjançant la manipulació informàtica o un artifici semblant.

3r En relació amb el delicte de descobriment i revelació de secrets:

•  El revelar a tercers dades personals o informació que es disposi per raó de la relació contractual amb Unió de Mútues.

•  El fer un ús indegut de la informació que es disposi per raó de la relació amb Unió de Mútues.

•  L’apoderar-se de papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualsevol altre document, o interceptar telecomunicacions 

d’Unió de Mútues, els seus directius o personal.

•  L’accés no permès a dades de salut, històries clíniques..., quan aquest no vingui emparat per l’activitat concreta que es realitze 

emparada dins del marc contractual concret.

•  L’accés sense autorització a dades de qualsevol tipus o programes informàtics, vulnerant les mesures de seguretat implantades 

per impedir-ho.

•  L’accés, tractament i/o divulgació no consentits o no autoritzats de documentació confidencial.

•  L’incompliment de clàusules contractuals de confidencialitat o accés a dades subscrites amb Unió de Mútues.

•  La revelació de secrets aliens coneguts per raó de la relació amb Unió de Mútues.

•  La vulneració del deure de secret professional pel professional sobre el qual pesi aquesta obligació d’acord amb els codis 

deontològics d’aplicació.

4t En relació amb els delictes contra la propietat intel·lectual:

•  El reproduir, plagiar, distribuir o comunicar públicament propietat intel·lectual d’Unió de Mútues, en benefici propi i perjudici 

d’Unió de Mútues, sense la deguda autorització dels titulars dels drets que s’exploten.

•  El suprimir o neutralitzar mecanismes o dispositius tècnics que s’utilitzin per protegir programes d’ordinador o altres obres 

objecte de propietat intel·lectual d’Unió de Mútues.

•   El mantenir l’autoria o dret d’ús de material de propietat intel·lectual sobre el qual no es posseeixin els drets esgrimits.

5é En relació amb els delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social:

•  El defraudar a Hisenda, eludint el pagament de tributs, obtenint indegudament devolucions o gaudint de beneficis fiscals 

irregulars.

•  El presentar declaracions o autoliquidacions no veraces.

•  El defraudar a la Seguretat Social eludint el pagament de quotes, obtenint indegudament devolucions d’aquestes o gaudint de 

deduccions per qualsevol concepte de forma indeguda.

6é En relació amb els delictes contra l’ordenació del territori:

•  L’intervenir com a promotor d’una obra o construcció no autoritzable en sòls destinats a vials, zones verdes, béns de domini 

públic o llocs que tinguin legal o administrativament reconegut el seu valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o cultural, o 

considerats d’especial protecció; o en sòl no urbanitzable.

7é En relació amb els delictes mediambientals:

•  El contravenir les lleis i altra normativa de caràcter general o específic protectora del medi ambient; el provocar o realitzar directa 

o indirectament emissions, abocaments, radiacions, extraccions o excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o 

dipòsits, en l’atmosfera, el sòl, el subsòl o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes, així com les captacions d’aigües que 

puguin perjudicar el medi ambient o l’equilibri dels sistemes naturals.

•  L’establir dipòsits o abocadors de deixalles o residus sòlids o líquids que siguin tòxics o perillosos i puguin perjudicar el medi 

ambient o la salut de les persones.
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•  L’explotar instal·lacions en les quals es realitzin activitats perilloses, o s’emmagatzemin o utilitzin substàncies o preparats 

perillosos i que causin o puguin causar la mort o lesions greus a persones, o danys substancials a la qualitat de l’aire, el sòl, les 

aigües, els animals o les plantes, contravenint la normativa d’aplicació.

•  El traslladar o tractar els residus contravenint la normativa d’aplicació.

8é En relació amb les insolvències punibles:

•  L’ocultar béns o drets en perjudici de creditors.

•  El realitzar actes de disposició patrimonial o generar obligacions que dilatin, dificultin o impedeixin l’eficàcia d’embargaments o 

procediments executius o de constrenyiment existents o previsibles.

•  El generar insolvència amb la finalitat d’eludir el compliment d’obligacions contretes.

•  El falsejar documentació comptable que distorsioni les dades econòmiques veraces.

Juny 2021

Carmen Barber Rodríguez

Directora gerent


