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SESSIÓ INFORMATIVA 

 

COMPLIANCE PENAL: 
Responsabilitat penal de les empreses, 

prevenció i prestigi corporatiu   

 

 

 

 

Calendari:  

15 de juny de 2017 

HHoorraarrii::  18.00 h. 

DDuurraaddaa::  11  ii  ½½   hores 

LLlloocc  ddee  cceelleebbrraacciióó::  Seu de la Cambra de Comerç de 
Tortosa (C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa) 
La Cambra es reserva el dret de canviar les dades de la l’activitat  i de, en cas 

de no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o anul·lar-la. 
 

IInnttrroodduucccciióó  

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 s'informarà 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. 

OObbjjeeccttiiuuss  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  llaa  SSeessssiióó  

Presentació 

A càrrec del Sr. José Mª Chavarría, president de la Cambra 
de comerç de Tortosa. 

La Responsabilitat Penal de la persona jurídica . 
Introducció i comentaris 

A càrrec del Sr. Jordi Tomàs, advocat i director d’Arfa 
Compliance. 

Delictes que comporten l’extinció de la responsabilitat 
penal a l’empresa i criteris de valoració dels Tribunals 
sobre els programes de Compliance. 

A càrrec de L’Il·lustre. Sr. Josep Maria Torras Coll, 
magistrat-president de la Secció 9ª de l’Audiència Provincial 
de Barcelona. 

Cloenda. 
 

DDrreettss  dd’’iinnssccrriippcciióó  
 

Assistència gratuïta prèvia inscripció a la Cambra.  
 

AAmmbb  eell  ssuuppoorrtt  

 

OOrrggaanniittzzaa  //  IInnssccrriippcciioonnss  
 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Tortosa 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tel. 977 441 537 

E-mail: emontagut@cambratortosa.com 

 

CCooll..llaabboorreenn  
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