MANUAL DE COMPLIMENT NORMATIU DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ

El present document recull el Programa de Compliment Normatiu de la Federació Catalana de Natació. Està basat en la norma
internacional ISO 19600:2014 i consta dels següents apartats.
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1.- COMUNICACIÓN DE L’IINICI DE L’IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA DE COMPLIMIENT NORMATIU.
Benvolgudes i benvolguts
La Junta Directiva de la Federació ha decidit implantar un Programa de Compliment Normatiu que haureu sentit a parlar amb
el nom de Compliance, que ens permetrà comptar amb els mecanismes necessaris per a que no es cometin accions ni
involuntàriament ni voluntària que puguin constituir infraccions a la legalitat vigent.
Aquesta acció obeeix a la voluntat d’enfortir els sistemes que garanteixen que la Federació continuï sent transparent i ètica al
seu comportament i relacions.
Per a dur a terme aquest Programa, s’analitzen els riscos existents a la nostra activitat diària i es dissenyen els procediments
que evitin la comissió de delictes o infraccions. És fonamental la participació de tothom ja que no és possible fer un programa
Standard sinó que s’ha de fer a mida de les situacions i activitats de cada un de nosaltres.
En breu sereu convocades i convocats a una reunió de presentació i formació inicial.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment que considereu necessari.
Rebeu una salutació ben cordial,

Josep Ruiz i Urpí
gerent
______________________
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2. REGISTRE DE REUNIONS AMB PERSONAL I COL·LABORADORS
1.- Reunió amb equip directiu: 17 de gener de 2017.
2.- Reunions individuals amb els membres de l’equip directiu:
- 01/02/17: Cap d’Administració: Sra. Belen Romero.
- 01/02/17: Directora de l’escola de tècnics: Sra. Esther Martínez.
- 01/02/17: Responsable Comunicació: Sra. Carlota Bestit.
- 01/02/17: Directora Piscina Sant Jordi. Sra. Elena Devesa.
- 01/02/17: Director Esportiu. Sr. Eugeni Ballarín.
- 01/02/17: Assessora jurídica. Sra. Dolors Espasa.
- 01/02/17: Gerent: Josep Ruiz.
- 02/03/17: Responsable Sistemes informàtics: Sra. Alícia Sola.
3.- Reunió amb gerent de presentació de la valoració inicial dels riscos: 20 de març de 2017.
4.- Reunió amb el President, gerent i assessora jurídica per a presentar l’Informe de Compliment Normatiu: 1 de juny de 2017.
3.- MANUAL DE COMPLIMENT NORMATIU.
3.1. Codi ètic
El Codi ètic o codi de conducta és un document que uneix la filosofia i polítiques que la Federació Catalana de Natació ja aplica en
el seu devenir i que a partir d’ara quedaran reflectits en aquest únic document i seran d’obligat compliment per a tots els membres
i col·laboradors directes de la Federació.
El present Codi Ètic formarà part dels contractes laborals, com a Annex a partir del moment de la seva aprovació.
Aquest Codi té doncs caràcter vinculant i conté les disposicions necessàries per a fer-lo efectiu, com ara un canal ètic i l’atribució
de responsabilitats. L’incompliment del Codi i de les polítiques que el desenvolupen indicades en processos i protocols suposarà
l’aplicació de sancions disciplinàries.
El present Codi es donarà a conèixer a totes les persones esmentades anteriorment que intervenen en l’acompliment de l’objecte
social de la Federació.
Articulat:
1. Els principis i pautes recollits al present Codi són d’aplicació a tots els professionals, assessors externs, treballadors
autònoms i col·laboradors de la Federació, amb independència del seu lloc jeràrquic i la seva ubicació geogràfica o
funcional.
2. Els treballadors o col·laboradors sotmesos a codis sectorials professionals o derivats de la legislació nacional del país en
el que es trobin, si fos el cas, hauran de complir aquesta normativa a més a més d’aquest Codi.
3. Aquells professionals o col·laboradors que tinguin entre les seves funcions liderar, coordinar, organitzar o gestionar
equips humans vetllaran perquè aquests coneguin i compleixin el present Codi.
4. Davant qualsevol dubte d’interpretació del present Codi, o situació no recollida en el mateix, s’haurà de consultar amb el
superior jeràrquic o amb l’oficial de Compliment (Complinace Officer) o amb el membre del Comitè de Compliance que,
per la temàtica sigui el responsable.
5. En coherència amb el compromís de la Federació Catalana de Natació amb el compliment legal i l’ètica, el Comitè de
Compliance comptarà amb els recursos humans i materials necessaris pel desenvolupament de les seves funcions.
6. El Compliance Officer, informarà periòdicament a la Junta Directiva i aquesta als membres de l’Assemblea General, de
l’estat de compliment i les mesures que s’han anat adoptant per a la millora continua del mateix. Ho faran com a mínim
una vegada l’any i sempre que hi hagi un assumpte amb prou entitat que requereixi d’intervenció.
7. Els professionals i col·laboradors de la Federació compliran estrictament la legalitat vigent, el Codi ètic i els procediments
i protocols de la mateixa.
8. Els membres de la Federació i el seu personal es relacionaran amb el personal de les Administracions Públiques de manera
sempre adequada a la legislació catalana i espanyola i no acceptaran, ni faran regals a cap empleat públic, ni membre de
cap govern o partit polític.
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La vinculació, pertinença o col·laboració dels professionals o col·laboradors de la Federació amb partits polítics o altre
tipus d’entitats, institucions o associacions amb finalitats públiques es durà a terme de manera que quedi clar el seu
caràcter personal i que la Federació no en té cap relació.
La Federació Catalana de Natació complirà amb la normativa fiscal i tributaria aplicable.
La Federació acatarà i respectarà les resolucions administratives i/o judicials, reservant-se el dret a recorre quan entengui
que no s’ajusten a dret i lesionin els seus interessos.
La Federació Catalana de Natació està compromesa amb els drets humans reconeguts a la legislació espanyola i
internacional. Tanmateix ho està amb els drets laborals i rebutja especialment el treball infantil, forçós i obligatori, es
compromet a respectar el dret i llibertat d’associació i de negociació col·lectiva.
L’actuació dels professionals i col·laboradors de la Federació es regeix pels principis d’integritat i responsabilitat.
Els professionals i col·laboradors informaran al Compliance Officer, o a qualsevol membre del Comitè de Compliance, o
de la Junta Directiva de qualsevol informació de la que tingui coneixement referida a qualsevol procediment judicial de
qualsevol tipus en el que un professional o col·laborador de la Federació es vegi involucrat.
La Federació Catalana de Natació està compromesa amb el medi ambient i no desenvolupa pel seu compte cap operació
sense el preceptiu informe mediambiental i el consentiment dels responsables del projecte.
La federació Catalana de Natació es compromet amb la no discriminació per motiu de raça, color, nacionalitat, origen
social, edat, sexe, estat civil, orientació sexual, ideològica o religiosa, així com amb la igualtat d’oportunitats.
La Federació Catalana de Natació es manifesta directa i clarament contra qualsevol manifestació de violència, assetjament
físic, sexual, psicològic o qualsevol altre.
La Federació respecta el dret a la intimitat dels professional i col·laboradors, en especial en el referit a les dades de
caràcter personal, mèdic i econòmic.
Els professionals i col·laboradors de la Federació es comprometen a mantenir la confidencialitat de les dades a les que
tinguin accés. No podent accedir a dades ni sistemes informàtics aliens, sense la preceptiva autorització escrita del
propietari o propietària dels mateixos.
La Federació respecta les comunicacions personals a través d’internet o d’altres mitjans de comunicació, sempre que els
professionals o col·laboradors facin un ús responsable d’aquests mitjans, dels sistemes informàtics i, en general, de
qualsevol mitjà o equip que la Federació posi a la seva disposició. Aquests mitjans i equips es faciliten al professional o
col·laborador, si fos el cas, per a un ús exclusiu professional, no sent apropiats per a comunicacions privades. No generen,
per tant, expectativa de privacitat en els professionals o col·laboradors de la Federació i aquesta podrà revisar-los en
compliment del seu deure de control.
L’ús de xarxes socials de qualsevol tipus, presents i futures, així com d’extranet, en tot allò referit a la Federació i les seves
activitats només podrà dur-se per la persona expressament autoritzada per la Junta Directiva.
La informació publicada serà revisada periòdicament per la persona que supervisa la comunicació a la Federació.
Els professionals i col·laboradors es comprometen a formar-se contínuament en aspectes tècnics o de gestió, segons les
seves funcions, i a aprofitar i participar als programes de formació de la Federació.
Ni els professionals de la Federació, ni els col·laboradors quan actuïn sota un encàrrec de la Federació podran oferir o
acceptar regals o obsequis en l’àmbit de la seva activitat professional relacionada amb la Federació, excepte en els
següents casos:
a. El valor dels mateixos és simbòlic o irrellevant.
b. Obeeixen a usos comuns o de cortesia.
c. Es duen a terme en virtut d’una atenció comercial.
Els professionals o col·laboradors de la Federació no podran oferir beneficis ni avantatges amb la finalitat d’aconseguir
una avantatge per aquesta, ni rebre beneficis o avantatges adreçades a influenciar alguna decisió a favor d’un tercer en
perjudici del lliure mercat. Tampoc ho podran fer a títol personal.
Està expressament prohibit oferir beneficis, regals o qualsevol privilegi a arbitres, clubs o equips esportius, o esportistes
de manera individual amb la finalitat de que efectuïn un comportament aliè al màxim esforç i al joc net i transparent de
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manera que el resultat esportiu no sigui fruit del millor desenvolupament esportiu, sinó d’una actitud o activitat motivada
de manera aliena per a aconseguir un resultat concret.
Ni els professionals ni els col·laboradors podran aprofitar oportunitats de negoci en benefici propi o d’un tercer, tret que
la Federació els autoritzi expressament a fer-ho.
Els professionals o col·laboradors no poden fer servir el nom de la Federació Catalana de Natació, ni fer esment de la seva
vinculació a aquesta per a dur a terme operacions comercials o mercantils pel seu compte.
Els professionals o col·laboradors no podran enganyar o induir a error a tercers amb la finalitat d’obtenir beneficis per a
la Federació, sinó que hauran de desenvolupar les seves funcions conforme la llei i les bones pràctiques acceptades.
Les persones professionals o col·laboradors de la Federació es comprometen a fer ús responsable dels mitjans que
aquesta posa a la seva disposició i a no fer-los servir per a activitats que no estiguin relacionades amb les seves funcions
professionals en relació amb la Federació ni per a finalitats particulars.
Es prohibeix expressament accedir a programes informàtics fraudulents o amb continguts prohibits per la legislació
catalana i espanyola amb els mitjans posats a disposició per la Federació.
Igualment es prohibeix l´ús fraudulent dels equips de telecomunicacions als que es tingui accés en virtut de la relació amb
la Federació, havent d’adequar qualsevol persona el seu comportament i ús sempre al previst a les legislacions espanyola
i internacional.
La Federació Catalana de Natació és titular de la propietat i dret d’ús i explotació dels programes i sistemes informàtics,
equips, manuals, vídeos, projectes, estudis, informes i resta d’obres i drets cretes, desenvolupats, perfeccionats o
utilitzats pels seus professionals i col·laboradors en el marc de la relació laboral o de l’encàrrec professional que els uneixi
o basats en les facilitats informàtiques de la Federació.
Es respectarà el principi de confidencialitat respecte les característiques dels drets, llicències, programes, sistemes i
coneixements en general, la propietat o drets d’explotació dels quals corresponguin a la Federació. Qualsevol informació
o divulgació requerirà l’autorització prèvia de la Junta Directiva.
La Federació Catalana de Natació respecta la propietat intel·lectual de tot creador i prohibeix el plagi en qualsevol de les
seves formes.
L’ús dels equips, sistemes i programes informàtics que la Federació posa a disposició dels professionals i col·laboradors
pel desenvolupament de les seves funcions i feines, inclosa la facilitat d’accés i operativa a internet, s’ajustarà a criteris
de seguretat i eficiència, excloent qualsevol ús, acció o funció informàtica que sigui contraria a la legalitat.
Ni els professionals ni els col·laboradors podran reproduir, replicar o cedir els sistemes i aplicacions informàtiques per a
finalitats alienes al desenvolupament de les seves funcions en relació amb la Federació. Tampoc instal·laran o faran servir
en els equips facilitats per la Federació programes i aplicacions il·legals o que puguin fer malbé els sistemes o perjudicar
la imatge o els interessos de la Federació, els seus afiliats o de tercers.
La Federació, els seus professionals i col·laboradors posaran els mitjans de seguretat i aplicaran els procediments
suficients per a protegir la informació reservada en front qualsevol risc intern o extern d’accés, manipulació o destrucció.
Per a questa finalitat, mantindran la confidencialitat sobre el contingut d ela seva feina, les relacions amb tercers i aquella
informació i/o documentació a la que tinguin accés.
Qualsevol indici de fuita d’informació i/o d’ús particular de la mateixa haurà de ser comunicat per qui en tingui
coneixement al Compliance Officer o a qualsevol membre del Comitè de Compliance.
En cas de cessament de la relació professional, la informació serà retornada a la Federació, incloent els documents i
mitjans o dispositius d’emmagatzematge i la informació emmagatzemada al seu terminal informàtic. El deure de
confidencialitat subsisteix a la relació laboral o professional extingida.
Es garanteix la confidencialitat de les dades a les que té accés la Federació, no desvelant-les a tercers, tret de que tingui
consentiment o bé per obligació legal o en compliment de resolucions judicials o administratives.
La captació, ús i tractament de les dades e caràcter personal es farà de manera que es garanteixi el dret a la seva intimitat
i el compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
Tots el contractes signats per la Federació seran revisats per un jurista per a garantir el compliment d ela normativa vigent
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en cada moment.
39. La informació facilitada pels professionals que treballen o col·laboren amb la federació serà veraç i no tindrà en cap
moment intenció d’induir a engany.
40. La Federació Catalana de Natació no fa publicitat enganyosa ni denigrant respecte a ningú.
41. La informació econòmica-financera de la Federació, reflectirà fidelment la seva realitat econòmica, financera i
patrimonial, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes aplicables a la matèria. Cap
professional ocultarà o distorsionarà la informació dels registres e informes comptables.
42. En cas que la Federació faci o rebi donacions, aquestes seran amb finalitats legítimes, en cap cas podran ser anònimes i
hauran de formalitzar-se per escrit i dur-se a terme per qualsevol mitjà de pagament que permeti identificar al receptor
dels fons o al donant, segons el cas.
43. Queda prohibit l’ús de substàncies il·legals i la seva facilitació a tercers o a membres de la Federació. La Federació treballa
per un esport net i que promogui els valors de l’esforç i la honestedat.
44. Tot el personal que desenvolupi tasques per la Federació Catalana de Natació, sigui en el règim contractual que sigui
tractarà als esportistes amb neutralitat, imparcialitat i igualtat de tracte.
Es prestarà especial atenció als i les esportistes menors d’edat, vetllant pel seu correcte desenvolupament físic i psicològic,
així com en els valors que la Federació defensa.
45. La Federació rebutja expressament la violència en l’esport i tot el seu personal laboral i col·laborador vetllarà pel foment
del respecte entre tots els membres de la mateixa, així com entre els esportistes i clubs d’altres Federacions.
46. La Federació Catalana de Natació impulsa un Canal Ètic com a mitjà per a fomentar el compliment de la legalitat i el
compromís dels professionals que hi participen en el desenvolupament de l’objecte de la Federació.
47. Els professionals de la Federació que tinguin indicis raonables de la comissió d’alguna irregularitat o d’alguna actuació
contraria a la legalitat o al present Codi Ètic hauran de comunicar-ho a través del Canal Ètic. Aquestes comunicacions
atendran sempre a criteris de veracitat i proporcionalitat i no es podrà fer servir el Canal Ètic amb una finalitat diferent
que la de garantir el compliment de les normes vigents i el Codi Ètic de la Federació.
La informació rebuda per aquest canal, així com la identitat de qui faci la comunicació tindrà la consideració d’informació
confidencial, i no serà comunicada sense el consentiment de l’emissor, garantint la identitat del denunciant.
La Federació es compromet a no adoptar cap forma de represàlia, directa o indirecta, en vers els professionals que
haguessin informat a través del Canal Ètic.
Igualment la Federació complirà amb la legalitat i els requeriments judicials o administratius, respecte les comunicacions
efectuades a través d’aquest Canal.
48. Les denuncies fetes amb mala fe, coneixent de la seva falsedat o amb la intenció de perjudicar a alguna persona poder
ser objecte de sanció disciplinària, sense perjudici de la possible responsabilitat penal per calumnies o injuries o la
responsabilitat civil per lesió al dret a l’honor.
49. Les investigacions que es duguin a terme com a conseqüència d’una comunicació al Canal Ètic garantiran els dret a la
intimitat, defensa i presumpció d’innocència.
50. La Federació tractarà les dades de caràcter personal rebudes a través del canal ètic de forma confidencial i d’acord amb
les finalitats previstes. Igualment adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat
de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat, tenint en compte la naturalesa de les
dades, l’estat de la tecnologia abastable per la Federació i, tot això, en compliment de la legislació sobre protecció de
dades de caràcter personal.
51. La Federació desenvoluparà les mesures necessàries per a la eficaç aplicació del present Codi Ètic.
52. Cap treballador, col·laborador, membre de la Junta Directiva, la permanent o l’Assemblea General està autoritzat per a
demanar que es cometi un acte il·legal o que contravingui l’establert en el present Codi Ètic. Alhora que cap de les
persones esmentades poden justificar la comissió d’una conducta impròpia, il·legal o que contravingui el present Codi
basant-se en l’ordre d’un superior jeràrquic.
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53. Si, del resultat d’un investigació s’esdevé que un treballador o col·laborador de la Federació ha dut a terme alguna acció
contraria al present Codi Ètic o a la legalitat vigent, se li aplicaran les mesures disciplinàries que la Junta Directiva
determini, sempre conforme el règim de faltes i sancions previst al conveni col·lectiu, a la legislació laboral o al contracte
de prestació de serveis, segons el cas.
54. El Comitè Ètic és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment i la difusió del Codi Ètic. Podrà actuar a iniciativa pròpia o
com a conseqüència d’una comunicació al Canal Ètic, les seves decisions seran vinculants per a la Federació i per a Tothom
que s’hi relaciona com a associat o com a professional.
El contingut del Codi es fonamenta en la bona fe contractual i laboral, sent aquesta última una de les causes
d’acomiadament disciplinari recollides per l’Estatut dels Treballadors, donant-li doncs seguretat al seu caràcter vinculant.
55. El Codi Ètic es revisarà i actualitzarà periòdicament, atenent a l’informe anual del Comitè de Compliance i l’auditoria, així
comals suggeriments i propostes que realitzin els treballadors o federats, col·laboradors de la Federació.
Les modificacions hauran de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades en Assemblea General Ordinària.
56. Els treballadors de la Federació o els col·laboradors en règim de prestació de serveis, així com els voluntaris, acceptaran
expressament el present Codi Ètic que s’incorporarà com annex als seus contractes i signaran un exemplar a l’inici de la
relació professional o de voluntariat amb la Federació. Les persones que actualment treballen o col·laboren amb la
Federació signarà el Codi Ètic quan rebin la sessió de formació sobre el mateix.
3.2 Estructura i marc de govern de la organització.
La Federació Catalana de Natació es regeix per l’Assemblea General i és dirigida per la Junta Directiva i el Consell Executiu, segons
l’organigrama en arxiu adjunt.
3.3. Descripció de llocs de treball i obligacions de cada un d’ells pel que fa al Compliment Normatiu.
GERÈNCIA: La seva funció consisteix en la direcció de la organització i la supervisió dels processos així com del personal treballador
o col·laborador de la Federació. A més a més aprova els pagaments.
DIRECCIÓ ESPORTIVA: Responsabilitat sobre els programes esportius, les competicions i l’assoliment de la organització
d’esdeveniments esportius, així com la seva direcció dels mateixos en el cas que s’atorgui a la federació la seva organització.
Elaboració amb els directors tècnics del calendari esportiu i elecció dels esportistes que competiran en la selecció catalana.
DIRECTORS D’INSTAL·LACIONS: Direcció dels centres esportius que gestiona la Federació, responsables del personal dels mateixos
i del control econòmic, així com de vetllar pel correcte manteniment de les instal·lacions i serveis als abonats.
CAP D’ADMINISTRACIÓ: Supervisió dels processos administratius, coordinació de les tasques i del personal de l’àrea
d’administració i de recursos humans.
RESPONSABLE DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ: Desenvolupa les funcions de facturació, preparació de la documentació per a
fer pagaments i la documentació fiscal. Els aspectes fiscals estan externalitzats i la seva funció es limita a proveir de les dades
necessàries als professionals contractats per a l’elaboració dels comptes de l’empresa.
SUPORT A ADMINISTRACIÓ I PORTAL AIGÜA: Dur a terme la gestió del portal de les actuacions i liquidacions arbitrals i altres
tasques de suport al departament d’administració.
RESPONSABLE DE LLICÈNCIES: Es responsabilitza de les tramitacions i control de les llicencies expedides.
SUPORT ADMINISTRACIÓ I CENTRALETA: La seva feina fonamental és l’atenció a tercers i les tasques de suport que li vinguin
encomanades puntualment.
SECRETARIA DE PRESIDÈNCIA, SUBVENCIONS I JUSTIFICACIONS: Control de l’agenda del President així com de la documentació
que aquest requereixi. Preparació de la documentació a presentar a les subvencions convocades per les Administracions Públiques,
així com les justificacions de les mateixes quan ha estat concedides.
RESPONSABLE DE COMITÈS JURISDICCIONALS: Coordinació dels membres de diferents comitès de disciplina i apel·lació, i control
de la documentació dels mateixos i dels processos oberts.
SECRETARIA DE CURSOS: Control de les inscripcions i coordinació entre alumnes i professorat.
CAP DE SISTEMES INFORMÀTICS: Responsable dels programes informàtics i equips de la federació, així com de la seguretat dels
comptes i qualsevol aspecte relatiu al funcionament dels mateixos.
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SUPORT SISTEMES INFORMÀTICS: Responsable del funcionament dels equips de cronometratge i gestió de competicions de la FCN,
així com del suport al Cap de sistemes informàtics
RESPONSABLE DEL WEB: Donar d’alta la informació que li faciliten, i vetllar pel correcte funcionament i actualització de la pàgina
web.
SECRETARIA COMITÈ ÀRBITRES: Coordinació i supervisió dels àrbitres que participen a les competicions, això com de que
compleixin els requisits exigits per a ser-ho.
SECRETÀRIA DIRECCIÓ ESPORTIVA: Suport a la Direcció esportiva.
DIRECCIONS TÈCNIQUES PER DISCIPLINA ESPORTIVA: Responsables de les seccions esportives, el seu rendiment i la participació
dels seus membres en competicions oficials.
Elaboració amb el director esportiu del calendari esportiu i elecció dels esportistes que competiran en la selecció catalana.
ÀREES TÈCNIQUES I DE PREPARACIÓ FÍSICA: Responsables dels programes esportius i la preparació física dels esportistes i les
esportistes.
DIRECCIÓ DE L’ESCOLA DE TÈCNICS I TÈCNIQUES(PROFESSIONAL EXTERN): Supervisió i coordinació dels cursos, i els contingut i
materials dels mateixos.
CAP DE COMUNICACIÓ (PROFESSIONAL EXTERN): Responsable dels continguts publicitats per qualsevol mitjà de comunicació i
relacions amb la premsa. Coordinació dels actes de la Federació i la seva repercussió pública.
Totes aquestes persones estan obligades per les normes internes de la Federació recollides al Codi Ètic, els protocols i la legislació
vigent, així com pels usos habituals professionals del sector.
3.4. Documents registrals.
Tota la documentació de registres i de qualsevol altre tipus es guardarà a la carpeta digital creada al efecte per a Compliance, a la
que tindrà accés el personal de l’empresa.
Es crearà altre carpeta amb la documentació exclusiva per a la Junta Directiva i la gerència en la que hi constaran els documents
confidencials, així com els documents en procés.
Els documents creats en el moment del disseny i la implantació inicial del Programa de Compliment Normatiu es recullen en el
present document i el seu Annex.
3.5. Documentació de comunicació.
Tota la documentació facilitada al personal i col·laboradors de la Federació, així com a entitats “clients” i proveïdors, en
compliment del Programa de Compliment Normatiu s’arxivarà adequadament per part de la Secretaria del Comitè de Compliance
a la carpeta creada a tal efecte i a la que tindran accés els membres del Comitè.
3.6. Enquestes per a conèixer la opinió de proveïdors, treballadors, col·laboradors i entitats amb les que es col·labora.
Anualment la Federació Catalana de Natació enviarà les següents enquestes:
Enquesta a treballadors/es i col·laboradors/es
1. Has rebut aquest any formació sobre el Programa de Compliment Normatiu?
2. En cas afirmatiu, ha estat útil la formació?
3. Incorporaries algun punt a aquesta formació?
4. Et sents còmode amb el Programa de Compliment Normatiu?
5. Canviaries algun aspecte del Programa?
6. Consideres que hi ha un bon nivell de compliment de la normativa vigent a la Federació?
7. Trobes algun problema a l’hora de complir alguna de les normes introduïdes a partir de la implantació del Programa de
Compliment Normatiu?
8. Comentari lliure.
Enquesta a entitats amb les que es col·labora i Administracions
1. Ha rebut informació sobre el Programa de Compliment Normatiu de la Federació Catalana de Natació?
2. S’ajusta la política de Compliance de la Federació al seu Codi Ètic, si el té i al seu Programa de Compliment Normatiu?
3. Està satisfet amb el codi de conducta del personal o col·laboradors/es de la Federació?
4. Considera que hauria de millorar algun aspecte del Codi de conducta?
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5. Se sent més segur col·laborant i tractant una entitat que tingui implantat un Programa de Compliment Normatiu?
6. Considera que el Compliance afegeix valor a la Federació Catalana de Natació?
7. Comentaris.
Enquesta a proveïdores
1. Ha rebut informació sobre el Programa de Compliment Normatiu de la Federació Catalana de Natació?
2. Té implantat un Programa de Compliment Normatiu?
3. Ha hagut d’adaptar alguna actuació com a conseqüència del Programa de Compliment Normatiu de la Federació
Catalana de Natació?
4. Li ha causat algun desajust el fet que la Federació hagi implantat un Programa de Compliment Normatiu?
3.7. Processos
3.7.1. Periodicitat de les enquestes
Les enquestes detallades a l’apartat anterior es duran a terme anualment, abans de l’Assemblea general Ordinària i la Junta
Directiva que la convoqui, amb la suficient antelació per a que puguin ser avaluades i preparats els informes que es presentin
a l’Assemblea sobre el compliment del Programa de Compliment Normatiu.
3.7.2. Periodicitat de reunions amb el Compliance Officer o responsable de compliment de cada àrea.
Amb l’objectiu de complir amb les seves funcions i de supervisar el funcionament del Programa de Compliment Normatiu es
recomana que els responsables de Compliment de cada àrea realitzin reunions periòdiques amb les persones que coordinen o
executen certes responsabilitats que afecten al Compliment Normatiu.
Per exemple:
 Reunió trimestral de la persona responsable del Compliment de les següents àrees amb els assessors externs de
fiscalitat, laboral, prevenció de riscos laborals i qualsevol altre servei relacionat amb el Compliment Normatiu.
 Reunió trimestral con la persona consultora externa en matèria de Compliance.
 Reunió anual con els treballadors i col·laboradors de cada àrea per a fer seguiment sobre la implantació del Programa
de Compliment Normatiu, les seves dificultats, necessitats de reforç o modificacions que puguin ajudar al seu
compliment i millora.
El Comitè de Compliance es reunirà cada sis mesos i sempre abans d’Assemblees Generals donat que s’haurà d’incorporar
sempre com a punt de l’ordre del dia a les Assemblees Generals de la Federació la informació sobre l’estat del Programa de
Compliament Normatiu. Igualment les reunions de Junta Directiva ho incorporaran un mínim de dos vegades l’any o cada
vegada que sorgeixi un tema que calgui del seu coneixement i aprovació.
3.8. Pla de Comunicació.
3.8.1. Intern.
Tota la informació sobre el Programa de Compliment, la documentació dels cursos impartits es troba a disposició del personal
de la federació a la carpeta oberta a la intranet “punt de trobada” en carpeta específica per a Compliance.
Anualment rebran una formació en matèria de Compliance.
3.8.2.Extern.
Una vegada implantat el Programa, els proveïdors, i entitats amb les que es relaciona la Federació rebran un comunicat
notificant la seva implantació i la disponibilitat de la informació al web corporatiu.
Com ja s’ha detallat anteriorment s’enviarà una enquesta anual i posteriorment, una vegada analitzades les respostes es
comunicarà el resultat i les mesures que es prenen en atenció a aquests que els puguin afectar.
El web reflectirà la informació de Compliance que la Junta Directiva aprovi publicar, a proposta de la responsable de
comunicació, una vegada ho hagi treballat amb el Comitè de Compliance.
3.9. Determinació de les funcions del Comitè de Compliance.
Són funcions del Comitè del Compliance les següents:
 Executar el model d’organització i gestió del Programa.
 Vigilar el seu compliment.
 Supervisar el seu funcionament.
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Establir el sistema d’auditoria.
Conservar la justificació documental dels controls.
Formar i sensibilitzar a tota la organització.
Reportar periòdicament a la direcció.
Elaborar procediments i assessorar sobre el seu compliment.
Elaborar un informe anual que contingui:
 La valoració de l’aplicació del Programa de Compliment Normatiu.
 Les incidències e incompliments.
 Modificacions realitzades o propostes de modificació.
 Nous riscos per canvi de normativa, conjuntura o activitats.
 Formació realitzada i a realitzar.
3.10. Programa d’avaluació i seguiment.
El present Manual ja ha establert les accions que s’han de dur a terme per a controlar, seguir i avaluar el compliment del
Programa de Compliment Normatiu. El Comitè de Compliance elaborarà un programa que s’ajusti al seu funcionament i que
permeti controlar, com a mínim el detallat en el present manual.
El programa s’aprovarà a la primera reunió del Comitè i formarà part de la documentació a arxivar, revisar i complir que haurà
de gestionar la secretaria del Comitè, així com vetllar per que es compleixi.
3.11. Indicadors.
Es prendran com a indicadors del control i seguiment del Programa de Compliment Normatiu i formaran part de l’informe
anual que es presenti a l’Assemblea el següents:
3.11.1. Nombre de treballadors que hagin rebut formació.
3.11.2. Nombre de vegades que s’ha donat formació.
3.11.3. Mitjans de recopilació d’informació.
3.11.4. Accions correctives preses.
3.11.5. Denúncies rebudes.
3.11.6. Expedients informatius oberts.
3.11.7. Expedients sancionadors oberts.
3.11.8. Assemblea, Junta Directiva, Comitè de Compliance i Compliance Officer
La Junta Directiva ha de ser la màxima garant del compliment normatiu de la Federació i haurà d’informar fidelment a
l’Assemblea General del Programa i el seu compliment.
L’Assemblea ha d’aprovar anualment la gestió del Comitè de Compliance que ha de ser qui presenti el seu programa i els
resultats, així com les accions dutes a terme.
Amb la finalitat que el Compliance Officer i el Comitè de Compliance ostenti la independència que determina el Codi Penal al
seu article 31 bis “2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido
confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada
legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica”.
La Junta Directiva ha aprovat amb data 15 de juny la creació d’un Comitè de Compliance, com òrgan intern format per les
següents persones que ostentaran les següents responsabilitats:
Delegat de la Junta Directiva: JOAN MARIMON ALFARO
Compliance officer: PONÇ PUIGDEVALL i CAYUELA
Seran competències del Comitè, les següents:
- Vetllar per la implantació del Manual de Compliance.
- Desenvolupar accions i recomanacions adreçades a la millora continua del manual i la implementació del mateix.
- Informar periòdicament a la Junta Directiva i, quan sigui el moment, a l’Assemblea de les accions dutes a terme per la
correcta aplicació del Manual, així com de les millores, modificacions i incompliments, si fos el cas, que s’hagin
ocasionat.
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- Dissenyar, desenvolupar i impartir la formació adequada al personal, col·laboradors, voluntaris i membres de La
Federació o externalitzar-la.
- Obrir els expedients o investigacions que se’n derivin de les denuncies presentades o elaborar els informes necessaris
per a respondre els dubtes que se li puguin plantejar.
Funcions de Compliance Officer:
- Presidir i coordinar el Comitè de compliment.
- Rebre informes dels responsables de compliment de cada àrea.
- Retre comptes a la Junta Directiva i/o al Delegat o Vocal que nomenat per al seguiment del Programa de Compliment
Normatiu.
Funcions de l’assessor jurídic extern:
- Secretaria del Comitè.
- Atendre els dubtes que li adrecin els membres del Comitè.
- Elaborar els informes que es presentaran a la Junta Directiva i l’Assembla de La Federació.
El Comitè de Compliance i el Compliance Officer han de reunir les següents característiques:
- Delegació amb poder.
- Independència.
- Ser part de l’equip directiu
- Ser un referent en el compliment
- Tenir els recursos necessaris.
En aquest cas els càrrecs que ostenten a la Federació els membres del Comitè garanteixen que es compleixen els requisits.
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