
 
  
  

 

 

Segueix-nos a: 
    

  

Aula d’Economia – Àrea Jurídica 

  

 T’informem d’aquest Curs que creiem pot ser del teu interès. 

Reforma 2013 Codi Penal: noves implicacions i responsabilitats per a empreses i directius 

  
Data: 11 de juliol de 2013. 
Horari: de 10.00 a 13.00 h. 
  
Professors:  
Sr. Abel Bonet, economista i auditor, membre del REA, del ICJCE i del Consell Consultiu del RASI, director del Programa 

d'Experts en PBC i FT del CGCEE i soci de Bonet Consulting.  
  
Sr. Benjamín Nicolau, advocat i soci de Crowe Horwath Internacional 
  
Objectius:  

El Codi Penal de 1995 es va reformar en el 2010 per a incorporar multitud de novetats, entre les quals destaca la possible 
imputació de responsabilitat penal a les personis jurídiques en determinats supòsits i situacions. Amb la finalitat d'aclarir i 
definir els criteris de responsabilitat penal per a les empreses, l'Avantprojecte de Llei del mes d'abril de 2013 incorpora un 
major detall i clarificació dels supòsits d'assignació de responsabilitat penal a les empreses i als seus administradors i 
directius. 
Considerant les novetats de la Llei 5/2010 i les actualitzacions de l'Avantprojecte de Reforma del Codi Penal d'enguany, 
l'objectiu del curs és conèixer els aspectes més rellevants a considerar a nivell operatiu, organitzatiu i personal per 
part de les empreses i els seus directius. Val a dir que les principals qüestions a contemplar per aquests són les 
següents: 

  
- Responsabilitat penal de l'empresa 

Considerar el nou marc i els criteris per a la imputació de responsabilitat penal a l'empresa per les accions realitzades pels 
administradors i els directius, així com per tots aquells sotmesos a l'autoritat dels anteriors per no disposar de controls i 
procediments de prevenció. 
- Model de prevenció 

L'Avantprojecte d'abril de 2013 aclareix i determina els requisits dels procediments i controls de prevenció, que estableixen 
una guia d'actuació per a una major garantia jurídica i determinen el marc d'excepció o d'atenuació de la responsabilitat 
penal. 
- Responsabilitat penal dels directius 

El nou Codi Penal estableix una responsabilitat directa i personal de prevenció i control als directius, administradors de fet o 
de dret, sent responsables de l'establiment del model de prevenció de l'empresa. 
  
Programa:  
1. Introducció i marc general en matèria de compliment normatiu 
2. Codi Penal actualitzat en 2010 i 2013: noves responsabilitats en matèria de control preventiu per a les empreses i 
el seu equip directiu 
3. Aspectes fonamentals de la responsabilitat penal de l'empresa 

a. Criteris d'assignació de responsabilitat penal 
b. Vies d'imputació 
c. Delictes a considerar a l'entorn de l'empresa 
d. Marc de sancions i responsabilitats 
e. Implantació del Model de Prevenció i defensa: nous requisits del 2013 
f. Procediments requerits per la reforma penal per a mitigar/eliminar la nova responsabilitat penal de les empreses i els 
directius 
4. Conclusions i temes rellevants a considerar 

Més informació i inscripcions 
  

  
Per assegurar que podem continuar enviant informació del Col·legi, és important que tinguem 
actualitzades les dades. 
  
Per no continuar rebent aquesta informació o per modificar l’adreça de correu de contacte, es pot fer 
clicant aquí.  
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