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Benvolguts senyors,
Els fem avinent que el proper dia 1 de juliol entrarà en vigor la Llei Orgànica que
modifica el Codi Penal, en relació a determinats aspectes de la responsabilitat penal
de les persones jurídiques. Així doncs, les empreses es troben davant la necessitat
d’implementar un Protocol de Prevenció Penal, a fi de quedar exemptes de
responsabilitat davant la possible comissió de delictes en nom i benefici seu.
Des de que el 2010 fou implantada la responsabilitat penal de les empreses,
BELLAVISTA s’ha especialitzat en la implementació de Plans de Prevenció Penal,
que consisteixen en 4 fases essencials:
1.- Redacció o revisió del Codi Ètic empresarial.
2.- Detecció delictes que potencialment es poden cometre a la seva empresa.
3.- Manual de procediments i mecanismes de control.
4.- Formació preventiva del personal.
Considerem de vital importància la dotació del Pla de Prevenció Penal (Compliance
Penal) amb la suficient antelació per a poder així beneficiar-se de la exempció
legalment prevista.
Els adjuntem un gràfic, resum de les principals característiques del Pla de
Prevenció Penal. No dubtin a posar-se en contacte amb en Jesús Gilabert
((jgilabert@bellavistalegal.eu), responsable del nostre Departament Penal o bé
sol·licitar més informació, consulta, dubte o pressupost, a qualsevol dels telèfons
que figuren a la capçalera d’aquesta carta.
Atentament,
Jesús Gilabert García
Abogado
BELLAVISTA LEGAL, S.L.

BELLAVISTA

Prevenció Riscos Penals
Entrada en vigor: 1 de juliol 2015
El delicte en seu empresarial ha de ser:

En nom i per compte de l’empresa

En benefici seu, directe o indirecte

El delicte es comès per:

-

Els seus representants legals.

-

Els qui, de manera individual o com a membres d’un òrgan, estan autoritzats per a
prendre decisions o tenen facultats d’organització i control.

-

Els qui, tot i estar sotmesos a l’ autoritat dels abans mencionats, el cometen per
l’incompliment d’aquests darrers dels seus deures de supervisió, vigilància i control.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ PENAL
CONSEQÜÈNCIA: EXEMPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT PENAL DE L’EMPRESA

 Model d'organització y gestió (Pla de Prevenció Penal o Compliance):
CODI ÈTIC

Confecció o revisió del mateix.

CONDICIONS

Formació. De general coneixement per a tota l’ empresa.
Realitzat amb antelació a la comissió del delicte.
Supervisió per un òrgan independent.

ELEMENTS PLA

Identificació de riscos. Pla de formació. Mecanismes de control.
Organisme vigilància. Sistema disciplinari. Verificació periòdica del pla.

