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MERCAVALÈNCIA com a major centre agroalimentari de la Comunitat Valenciana i amb la 

missió de promocionar, gestionar i millorar contínuament els seus mercats centrals, fomentant 

la transparència, facilitant la lliure competència i la construcció de preus des de criteris de 

sostenibilitat, ha adquirit els següents compromisos, normes i principis: 

 Compromís de desenvolupar, implantar i mantindre un Codi Ètic per a desenvolupar la 

missió, visió i valors de MERCAVALÈNCIA i perquè servisca de guia per a l'actuació 

dels nostres empleats i col·laboradors, inclòs el procés de presa de decisions. 

 Compromís de complir amb totes les obligacions de compliance aplicables. 

 Compromís d'establir, implantar, mantindre i millorar contínuament un Sistema de 

Gestió de Compliance segons les directrius d'ISO 19600. 

 Compromís d'identificar, analitzar, avaluar els riscos i planificar accions per a tractar els 

riscos necessaris i previndre o reduir els seus efectes. 

 Gestionar totes les activitats empresarials amb la màxima integritat com a principi per a 

aconseguir l'èxit a llarg termini. 

 Considerar el compliance com un valor essencial i estratègic de l'empresa. 

 Comprendre les necessitats i requisits de compliance de totes les parts interessades i 

integrar-los en les nostres activitats per a garantir la seua satisfacció. 

 Mantindre relacions mútuament beneficioses amb totes les parts interessades i 

involucrar-los en la cultura de compliance. 

Esta política és el marc de referència per a l'establiment dels objectius de compliance i es 

comunica de forma clara a tota la plantilla posant-la a la disposició de totes les parts 

interessades a través de la nostra pàgina WEB. 

La política de Compliance de MERCAVALÈNCIA és revisada periòdicament assegurant la seua 

eficàcia i adequació i en cas necessari, s'actualitza. 

 

València, a 23 d'Abril de 2018, 

 

 

 
El Consell d’Administració 

MERCAVALÈNCIA S.A. 


