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Per què ara? 

qModificacions el Codi Penal el 2010 i el 2015
que introdueixen la responsabilitat penal de la
persona jurídica.

qEspanya s’alinea amb els països de tradició
jurídica saxona i amb la resta d’Europa en la
lluita contra la corrupció i a favor d’una
consciència empresarial i social ètica.
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Art. 31 bis, Llei 1/2015

«1. En els supòsits que preveu aquest Codi, les persones
jurídiques són penalment responsables dels delictes comesos
en nom o per comte d’aquestes i en benefici seu, pels seus
representants legals i administradors de fet o de dret.

En els mateixos supòsits, les persones jurídiques també són
penalment responsables dels delictes comesos, en l’exercici
d’activitats socials i per comte i en profit d’aquestes, per qui,
estant sotmesos a l’autoritat de les persones físiques
esmentades al paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets
perquè no s’ha exercit sobre ells el degut control atenent a les
circumstancies concretes del cas.
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Penes imposades a les entitats I

Les penes que es poden aplicar a les persones jurídiques 
queden establertes a l’article 33.7 del Codi Penal:

üMulta econòmica.

üDissolució de la persona jurídica.

üSuspensió de les activitats de la persona jurídica per un
termini màxim de cinc anys.

üClausura dels locals i establiments de la persona jurídica per
un termini màxim de cinc anys.
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Penes imposades a les entitats II

üProhibició de desenvolupar en el futur les activitats en l’exercici de
les quals s’hagués comés, afavorit o encobert el delicte. Aquesta
prohibició pot ser temporal o definitiva.

üInhabilitació per a obtenir subvencions i ajuts públics, per a
contractar amb el sector públic i per a gaudir de de beneficis fiscals
o de la Seguretat Social. Aquesta inhabilitació no pot excedir dels 15
anys.

üIntervenció judicial, per un màxim de cinc anys, en favor dels
creditors o dels treballadors.

5



Què és un programa de 
Compliance?
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Auditoria legal
Verificació de 

Processos
Control 

compliment



Per a què serveix un Programa de 
Compliance?
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Quedar exempta de
responsabilitat (art. 31
bis.2 i 4 CP)

Alertar als
treballadors i formar-
los per a una major
seguretat jurídica
d’ells i de l’entitat

Atenuar la responsabilitat

Rebaixar la sanció



Què necessita un Programa de 
Compliance per a eximir de la 

responsabilitat (art. 31 bis.2 CP)

4

Si els autors individuals han comés el delicte eludint, fraudulentament els 
models d’organització i prevenció descrits.

No s’ha produït omissió o exercici insuficient de les funcions de 
supervisió , vigilància  i control per part de l’òrgan descrit a l’apartat dos. 

Que l’Òrgan d’Administració hagi adoptat i executat amb eficàcia , ABANS DE 
LA COMISIÓ DEL DELICTE, models d’organització i gestió que incloguin les 
mesures  de vigilància i control idònies per a preveure delictes d ela mateixa 

natura o per a reduir de forma significativa el risc de ser comesos.

Confiar la supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat a un 
ÒRGAN DE LA PERSONA JURÍDICA  amb poders autònoms de iniciativa i de control o que 

tingui encomanada legalment la funció de supervisar l’eficàcia dels controls interns.



Quins requisits ha de complir un 
programa de Compliance?
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Decisió

Execució

Control i 
seguiment

•Identificar les activitats l’àmbit en
el que poden ser comesos delictes

•Establir els protocols o
procediments que concretin el
procés de la voluntat de la persona
jurídica, d’adopció de decisions i
d’execució de les mateixes

•Disposar de models de gestió dels 
recursos financers

•Imposar l’obligació d’informar dels 
riscos e incompliments

•Establir un sistema disciplinari

•Verificació periòdica del model



Què ha de tenir un programa de 
Compliance?
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Auditoria de riscos

Codi ètic

Pla de comunicació

Mesures disciplinàries

Pla de formació

Formació anual

Identificació de mesures a implantar

Estudi de protocols

Informe de Compliment Normatiu

Protocols

Manual de Compliance



Com s’ha de fer?

qFormació continua: 1sessió a l’any, mínim

qRecordatori dels principis i polítiques de l’empresa recollides al
Manual.

qLegislació aplicable.

qRepàs de procediments.

qRevisió i adaptació dels protocols d’actuació.

qReunions personals.

qPla de comunicació intern i extern.

qImplicació de tothom. Complidors ho som tots.

qMillor seguint la NORMA ISO 19601
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Metodologia I
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Entrevista 
personal

Redacció 
Manual 

Compliance

Sistema 
de 

control

§ Delimitació dels riscos
§ Revisió de processos

§ Pla de comunicació
§ Formació continua

§ Seguiment personalitzat de cada procés
§ Comunicació interna
§ Sistema de sancions



Metodologia II (exemple)
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ART. PRECEPTE PROCES ÀREA 
JURÍDICA

CONTROL 
APLICABLE

SUPERVISI
Ó

286 bis Corrupció entre 
particulars i esportiva 

Diversos PENAL Procés nº…… …….

310 bis Delictes contra la 
Hisenda Pública i la 
Seguretat Social

Tècnic FISCAL Procés nº …. …….

427 Suborn Diversos PENAL Procés nº …. ………

445 Corrupció de funcionari 
estranger

Presidència PENAL Procés nº …. …….



Altres necessitats anuals
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Anual

• Auditoria (pot ser interna)

• Pla de Formació

• Formació

• Report a la Direcció.

• Formació del Compliance Officer

Continuat

• Canal de denuncies (pot ser intern o extern)

• Investigacions (pot ser intern o extern)

• Implantació de millores
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