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COMPROMÍS DELS ADMINISTRADORS AMB LES POLÍTIQUES CORPORATIVES DE 
CORPORATE COMPLIANCE PENAL. 
       
MALLAFRÈ CONSULTORS, SLU [d'ara endavant mallafrè consultors], es compromet a complir 
estrictament la legalitat vigent en el lloc en el qual desenvolupi la seva activitat, a respectar íntegrament les 
obligacions i compromisos assumits en les seves relacions contractuals amb tercers i a conèixer i complir amb 
les lleis i reglamentacions que afectin a les seves respectives àrees d'activitat. 
 
Cap empleat de l'empresa mallafrè consultors col·laborarà conscientment amb tercers en la violació de cap 
llei, ni participarà en actuacions que comprometin el respecte al principi de legalitat. 
 
Mallafrè consultors es compromet a mantenir un comportament honest i íntegre en totes les seves 
actuacions, evitant tota forma de corrupció i respectant a tot moment les circumstàncies i necessitats particulars 
de tots els subjectes implicats en les activitats empresarials i professionals de l'Empresa. 
 
Els membres de l'òrgan d'administració de mallafrè consultors manifesten el seu compromís de “tolerància 
zero” amb el delicte i, en aquest context, es reafirmen en la seva ferma oposició a la comissió de qualsevol 
tipus d'acte il·lícit o penal i el seu total compromís a posar tots els mitjans al seu abast per a la detecció, 
prevenció i sanció dels actes i conductes fraudulents que poguessin cometre's per part dels seus representants 
legals, dels qui estiguin autoritzats per prendre decisions en nom de mallafrè consultors o ostentin facultats 
d'organització i control, dels seus empleats, directius o de qualsevol persona sotmesa a la seva autoritat, així 
com de mantenir a tot moment una cultura empresarial d'honestedat i ètica. 
 
Reus, 10 de gener de 2017 
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