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CLÀUSULA PER A PROVEÏDORS
PER AL COMPLIMENT DEL

 CODI ÈTIC I DE BON GOVERN

.........................................................................................................................................................................................., major d’edat, amb DNI n. ......................................................................, 

en nom i representació de ............................................................................................................................................................................................................................................, amb CIF n. 

............................................................... i domicili en ..........................................................................................................................................................................................................................................,

(en endavant l’EMPRESA), com a proveïdor de UNIÓ DE MÚTUES, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social n. 267, (en endavant, 

UNIÓ DE MÚTUES), manifesta conèixer el contingut del Codi Ètic i de Bon Govern elaborat per UNIÓ DE MÚTUES, el qual es troba 

allotjat en la pàgina web de l’entitat, www.uniondemutuas.es, entenent el seu abast i contingut, assumint amb la finalitat de complir 

amb els valors que s’hi estableixen, les següents obligacions:

1.ª L’EMPRESA assumeix l’obligació del compliment de tota legislació i normativa d’aplicació a nivell estatal, autonòmic, provincial o 

local, d’acord a l’àmbit territorial de prestació de l’activitat.

2.ª L’EMPRESA, quant a les relacions amb els seus empleats, assumeix l’obligació de complir amb la normativa en matèria de 

seguretat, higiene i salut laboral, comprometent-se expressament a comptar amb mecanismes que impedeixin la comissió, per 

part d’aquests, de qualsevol situació d’assetjament físic o psíquic, agressió, o qualsevol altra situació d’assetjament, que pugui  

suposar la vulneració dels drets humans.

3.ª L’EMPRESA assumeix el compliment de les prescripcions establertes mitjançant norma, conveni, acord o contracte individual, 

relatives a les obligacions en matèria salarial, jornada de treball, descansos, llibertat en l’accés i resolució de la relació laboral a 

instàncies del treballador, dret de lliure associació, així com qualsevol altre dret que empari als treballadors.

4.ª L’EMPRESA no podrà utilitzar mà d’obra infantil en cap activitat que tingui relació amb l’objecte que deriva de la seva condició 

de proveïdor d’UNIÓ DE MÚTUES, comprometent-se expressament amb el compliment de les normes dictades per l’Organització 

Internacional del Treball en aquesta matèria.

5.ª L’EMPRESA assumeix l’obligació que el desenvolupament de l’activitat prestada respecta el medi ambient i compleix amb la 

legislació, estatal, autonòmica, provincial o local, així com els estàndards sol·licitats per UNIÓ DE MÚTUES, que en aquesta 

matèria resultin d’aplicació.

6.ª L’EMPRESA assumeix l’obligació de comprovar que els productes o serveis objecte de la prestació de l’activitat s’ajustin als criteris 

de qualitat i seguretat normativament exigits, així com als estàndards sol·licitats per UNIÓ DE MÚTUES, d’acord amb l’extensió 

establerta en la documentació contractual pertinent.

7.º A fi de donar compliment a les activitats objecte de la prestació assumida, l’EMPRESA NO podrà fer ús de mitjans fraudulents, 

irregulars, il·lícits, o que puguin comportar-li una sanció directa, o de manera solidària o subsidiària, envers UNIÓ DE MÚTUES.

8.ª En el cas que la prestació de l’activitat realitzada per l’EMPRESA, prèvia conformitat d’UNIÓ DE MÚTUES, es desenvolupi a 

través de subcontractistes, aquests quedaran obligats al compliment dels presents compromisos o obligacions, a l’efecte dels 

quals l’EMPRESA haurà de dur a terme les actuacions necessàries per a traslladar i informar del contingut d’aquests a l’empresa 

subcontractista, i recaptar, en cas necessari, la signatura de l’ANNEX que conté les presents obligacions i/o compromisos.

I en prova de conformitat i acceptació se subscriu aquest document en:

     .............................................................................................................. a .................... de .......................................................... de .......................

            ....................................................................................................
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