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FOMENTAR UNA CULTURA DE COMPLIMENT
GENERA CONFIANÇA I NEGOCI
Sota el títol "COMPLIANCE PENAL: RESPONSABILITAT PENAL DE LES EMPRESES,
PREVENCIÓ I PRESTIGI CORPORATIU". La sala Valentín Faura de la Cambra va acollir ahir per la
tarda aquesta interesantíssima sessió informativa.

La presentació i introducció de la sessió ha anat a càrrec del secretari de la Cambra el Sr. Pau Gisbert. El Sr.
Jordi Tomàs, advocat i director d’Arfa Compliance, ha fet una exposició de temes referents a la Responsabilitat
Penal de la persona jurídica. I el molt il·lustre Sr. Josep Maria Torras Coll, magistrat-president de la Secció 9ª
de l’Audiència Provincial de Barcelona, ha parlat sobre els delictes que comporten l’extinció de la
responsabilitat penal a l’empresa i criteris de valoració dels Tribunals sobre els programes de Compliance.
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La reforma del Codi Penal del 2010 estableix que les persones jurídiques podrien ser declarades penalment
responsables. Posteriorment en una nova reforma del 2015, es va establir a l’article 31 bis que la
responsabilitat penal podria estar exempta si: “l’òrgan de l’administració ha adoptat i executat amb eficàcia,
abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control
idònies per a prevenir delictes de la mateixa natura o per a reduir de forma significativa el risc de la seva
comissió”.
En aquesta sessió es va informar sobre la conveniència de la implantació i adopció de models de prevenció i
detecció de riscos penals que puguin servir a les organitzacions com instruments de prova per acreditar el
degut control, configurant-lo com eximent o atenuant de la pena que es pugui procedir.
Algunes de les conclusions i objectius comentats van ser:





Reduir al màxim les possibilitats de que es cometi un delicte a l’organització.
L’exempció de la responsabilitat penal per a l’empesa si el delicte es comet.
Enfortir el sistema de control intern y Compliance.
Una millor imatge de rigidesa ètica y prestigi i transmetre confiança de compliment i bon govern
corporatiu.

Aquesta sessió va tenir el suport tècnic de:

i la col·laboració de:

Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.
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