
 

 
 

POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL 
 

La Fundació Visit València és una fundació sense ànim de lucre que està adscrita a l’Ajuntament de 
València i en la qual a més d’aquest participen la Cambra Oficia de Comerç, Fira València, la Confederació 
Empresarial de la Comunitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme, i 
també la majoria de les empreses locals del sector turístic. Té com a objectiu la gestió estratègica i la 
promoció de la ciutat de València en l’àmbit turístic amb un enfocament professional i transversal que 
combina l’interés públic i el privat. 
 

Com a entitat de sector públic local considerem fonamental crear mesures que milloren la confiança 
de les persones en les institucions més pròximes i els seus representants, així com garantir la integritat 
institucional, l’accés a la informació pública i la rendició de comptes. 

 
Amb aquest objectiu des de la Fundació Visit València hem implementat un Sistema de Gestió de 

Compliance Penal conforme a la norma UNE 19601:2017 en referència a: 
  

• La promoció de la ciutat de València i de la seua imatge turística, tant a nivell nacional com 
internacional. 

• La captació i la canalització del turisme cap a la nostra ciutat. 
• El desenvolupament de la seua infraestructura turística i de serveis complementaris. 
• La promoció de la ciutat de València com a seu de congressos, fires, convencions, seminaris, viatges 

d’incentius i altre tipus d’esdeveniments i qualssevol altres activitats turístiques.  
• Oferir servei d’assessorament als operadors del sector turístic en matèries com gestió, màrqueting, 

comercialització i innovació turística. 
• Promoure i elaborar anàlisi i estudis, així com el material necessari que servisca de suport a les seues 

actuacions. 
• Establir relacions de cooperació i col·laboració amb empreses i institucions nacionals i internacionals 

que puguen ser d’interés per a la promoció turística de la ciutat i que vulguen contribuir a l’objectiu 
fundacional.  

 
Per això s’estableixen els següents Compromisos Marc de Compliance Penal: 

 
• Desenvolupar, mantenir i avaluar un Sistema de Gestió de Compliance Penal, per a totes les activitats 

de la Fundació Visit València i tot el personal, efectiu i eficaç, que garantisca el compliment en tot 
moment amb els requisits establits en la norma UNE 19601 de Gestió de Compliance Penal, així com 
amb la legislació penal aplicable a la fundació. 

• La implantació d’un òrgan de compliance d’acord amb els principis d’independència, estatus, 
absència de conflicte d’interessos i suficiència de recursos que garantisquen la seua eficàcia. 

• La promoció d’una cultura de compliance en la fundació encaminada a impulsar la realització 
d’activitats proactives, com la prevenció i la detecció davant de les activitats reactives com la 
investigació i la sanció.  

• L’adopció d’un Codi Ètic i de Conducta, així com aquells protocols i controls necessaris amb la finalitat 
d’assegurar l’eficàcia en la gestió de riscos penals, la minimització de l’exposició de la Fundació Visit 
València a aquests i que incloga la prohibició expressa de comissió de fets delictius per part de totes 
les persones que la conformen. 

• Promoure la integritat ètica i legal en la gestió amb responsabilitat i preservant intacta la bona 
reputació de la Fundació Visit València.  

• Establir canals de comunicació perquè la política de compliance penal siga coneguda i entesa en tots 
els nivells de l’organització i estiga a disposició de la ciutadania en general. 

• Garantir la recepció de comunicacions sobre fets o conductes sospitoses relatives a riscos penals i 
garantir que l’informant no patirà represàlies. 

 



• Millorar contínuament la nostra actuació amb la definició i revisió dels nostres objectius i indicadors 
de transparència desenvolupats dins del sistema de compliance penal implantat. 

• Donar suport en tot moment i amb tots els recursos necessaris al sistema de gestió i a l’òrgan de 
compliance penal creat en la fundació garantint la seua autoritat i independència. 

 
 
 
Aquesta política ha sigut aprovada en Junta de Patrons celebrada a València a data 22 de desembre de 2021.  
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