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ALICIA ANDRÉS

Unión de Mutuas és patró de la Fun-

dació Universitat-Empresa des que 

aquesta es va crear l’any 1993. Durant 

aquests 15 anys de relació ha col•laborat 

estretament amb la Universitat Jaume I 

en diversos àmbits com ara el patrocini 

de màsters o l’àrea d’investigació. 

Així, l’entitat patrocina el Màster Ofi -

cial en Prevenció de Riscos Laborals que 

s’imparteix a l’UJI, el qual forma titulats 

i titulades per a exercir funcions de ni-

vell superior en els serveis de prevenció 

d’empreses i institucions en tres especi-

alitats: seguretat en el Treball, Higiene 

Industrial i Psicosociologia i Ergonomia. 

Unión de Mutuas també ha estat 

col•laborant amb l’UJI mitjançant la fi r-

ma de diversos projectes d’investigació. 

En primer lloc, treballa amb l’Ofi cina per 

a la Cooperació en Investigació i Desen-

volupament Tecnològic (OCIT) en l’estu-

di jurídic sobre l’aplicació de la Llei de 

contractes del sector públic.  

D’altra banda, Unión de Mutuas ha 

confi at la redacció de la memòria de 

responsabilitat social corporativa (RSC), 

la memòria de sostenibilitat i el codi de 

bones pràctiques sanitàries de l’entitat a 

un equip d’expertes de la Jaume I que 

dirigeix el catedràtic d’Ètica Empresarial 

Domingo García Marzá. 

A més, Unión de Mutuas i la Fundació 

Isonomia treballen junts en el desenvo-

lupament del pla d’igualtat de l’entitat 

per a realitzar un diagnòstic general so-

bre la situació en matèria d’igualtat en la 

seu de l’empresa a Castelló.

Entitats Patrocinadores

Una aposta per les 
polítiques de qualitat

El 1990 va nàixer Unión de Mutuas, de 
la integració de Mutua Industrial Caste-
llonense amb Mutua Segorbina, Mutua 
de Cheste, Mutua Unión Gremial Valen-
tina, Mutua Saguntina i Mutua Unión 
de Empresas Industriales.
Amb posterioritat es duria a terme la 
fusió amb Mutua de Azulejeros. Es va 
constituir així la primera mútua amb 
seu a la Comunitat Valenciana i amb 
una gran densitat de mitjans. Després 
de l’última fusió duta a terme a fi nals 
de l’any 2004 amb la integració de la 
Mutua Gremiat, Unión de Mutuas té 
presència en deu comunitats autòno-
mes de tot l’Estat.
Des d’un principi, la Junta Directiva 
d’Unión de Mutuas va apostar per un 
futur en què era imprescindible l’as-
sumpció de polítiques de qualitat que 
feren possible un tracte diferenciat als 
empresaris i treballadors mutualistes. 
I a això s’ha dedicat des de fa molts 
anys, comptant amb la col·laboració, 
en primer lloc, dels empresaris mutu-
alistes i també de tots els treballadors 
de la Mutua. Es disposa de les acredi-
tacions d’AENOR i s’ha integrat en el 
procés de gestió de la qualitat seguint 
el model europeu EFQM.
En aquesta recerca de la qualitat, ha si-
gut pionera en l’adopció de moltes tec-
nologies mèdiques d’avantguarda per 
a l’atenció als mutualistes. Això s’ha 
pogut dur a terme treballant conjunta-
ment amb les universitats de l’entorn, 
així com amb els distints instituts tec-
nològics sectorials i les organitzacions 
sindicals i empresarials.

Unión de Mutuas col•labora amb 
l’UJI en projectes d’investigació
La Jaume I ha elaborat la memòria de responsabilitat social corporativa de l’entitat
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Isonomia treballa en el 
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pla d’igualtat d’Unión 

de Mutuas


