
Els socis del Centre Metal·lúrgic gaudiu de diagnòstic i consultes gratuïtes i 
fins al 30% de descompte en la implantació del Programa Compliance 

ACORD PER A LA IMPLANTACIÓ DE  

PROGRAMES COMPLIANCE 
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L’entrada en vigor de la Llei Orgànica 5/2010, que modifica la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, va introduir la responsabilitat penal 
de les persones jurídiques per delictes comesos pels seus directius, 
treballadors o col·laboradors en benefici, directe o indirecte, de les mateixes.  
 
Actualment, l’entrada en vigor de la Llei 1/2015, de 30 de març, ha millorat les 
anteriors i ha aclarit la seva aplicació a la pràctica, doncs contempla que la 
implantació d’un Programa de Compliment Normatiu o Compliance Penal, pot 
constituir un eximent de la  responsabilitat penal de la societat perquè preveu o 
redueix el risc que es cometin delictes, o bé pot atenuar les responsabilitats penals 
(si el programa s’ha implantat posteriorment a cometre el delicte). 
 
Per aquest motiu, el Centre Metal·lúrgic i l’empresa Centro de Protección de 
Datos y de la Información SL (CPDI) han signat un acord de col·laboració amb 
l’objectiu d’oferir als socis avantatges en l’assessorament i la implantació del 
Programa Compliance, tant en la seva variant penal com en la de gestió.  
 
En aquest nou servei que posem en marxa, a més de l’empresa CPDI hi 
col·laboren un equip de professionals multidisciplinaris per cobrir totes les àrees 
que requereix la implantació d’un projecte d’aquestes característiques; el bufet 
d’advocats Brugueras, García-Bragado & Asociados (BGM&A) i la consultoria de 
gestió empresarial Blueprocess Sustainability Assurance SL. 
 
 

El Codi Penal contempla uns 25 delictes susceptibles de cometre's a l’empresa per part dels 
treballadors o col·laboradors en benefici de la mateixa, entre els quals es troben; fraus a hisenda o 
a la Seguretat Social, blanqueig de capitals, corrupció pública i privada, delictes urbanístics, 
delictes contra els treballadors, medi ambient, intimitat, etc., pels quals les organitzacions poden 
ser condemnades amb greus multes econòmiques, amb la devolució de subvencions rebudes, amb 
suspensions de l’activitat, amb la clausura dels centres de treball o inclús amb la dissolució de la 
societat. 

http://www.centrem.cat

