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RESPONSABILITAT PENAL DE L’EMPRESA: és obligació legal el compliance?

Les reformes del Codi Penal que es van fer a través de la LO 5/2010 i de la LO 1/2015 fan 
necessari que les empreses adoptin i implantin un model de prevenció de delictes com a 
requisit necessari per tal d’evitar possibles responsabilitats penals a l’empresa mateixa, als 
administradors i als directius. L’1 de juliol del 2015, a conseqüència de la reforma del Codi 
Penal, va entrar en vigor aquest requisit fonamental per a què les persones jurídiques 
implantin i acreditin l’esmentat model de prevenció. Concretament queda recollit a l’article 
31 bis del Codi Penal.

Dit això, i a diferència d’altres normatives, el fet de no disposar del pla de prevenció no està 
subjecte a cap tipus de sanció per se. Això és, el pla és un requisit per tal d’evitar possibles 
responsabilitats penals a l’empresa, als administradors i als directius en cas que l’empresa es 
veiés involucrada en un procés penal 

Per tant, la resposta és: NO és obligatori, però SÍ que és totalment recomanable. 

S’ha de valorar que en cas d’arribar a estar immersos en un procés penal, tant sigui per acció 
directe (dels administradors, directius, treballadors o col·laboradors de l’empresa), per acció o 
omissió, o per tercers (qui comet el delicte és un tercer relacionat amb la nostre empresa), no 
disposar d’un pla de prevenció amb els requisits establerts al Codi Penal i tenint en compte els 
criteris establerts a la Circular 1/2016 del 22/1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat, podria 
suposar l’assignació de responsabilitat penal a l’empresa.

A tot això cal afegir els nous deures i responsabilitats de gestió i control dels administradors, 
estipulats a la Llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital per a la millora del 
govern corporatiu, per les implicacions que tenen en el procés d’assignació de possible 
responsabilitat penal a l’empresa, als seus administradors i als seus directius. 

RESPONSABILITAT PENAL I PATRIMONIAL DELS ADMINISTRADORS, 
DIRECTIUS i RESPONSABLES DE COMPLIANCE / LEGAL

Amb independència de la responsabilitat penal directa per possibles delictes comesos per 
aquests, el nou Codi Penal estableix una responsabilitat de prevenció i control als 
administradors, directius i responsables de compliància / legal. 

Aquesta responsabilitat queda establerta en  els articles 31, 31 bis, 10 i 11 del Codi Penal. Així 
mateix aquesta responsabilitat queda ratificada per la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de 
l’Estat en relació a la seva interpretació i als criteris a considerar per part dels fiscals en els 
processos de responsabilitat penal de les empreses, els administradors, els directius i els 
responsables de control, compliància i legal. 

Addicionalment, la Llei 31/2014 de reforma de la Llei de societats de capital incorpora i 
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amplia les responsabilitats en matèria de gestió, control i prevenció de possibles riscos (penals 
i fiscals) als administradors de dret i de fet (com són els directius). Així mateix estipula nous i 
més detallats elements per realitzar i acreditar el nou marc de funcions i responsabilitats dels 
administradors, consellers i secretaris del Consell, tot això per definir adequadament el nou 
marc de referència i de possibles responsabilitats personals de caràcter civil i penal.

Per tot això, és necessari que l’equip de direcció (administradors, directius i responsables de 
compliància / legal) s’assegurin del correcte compliment normatiu a l’entitat i de disposar d’un 
model de prevenció i protecció jurídica per tal d’evitar la responsabilitat penal i civil  
personal.

Enllaç circular 1/2016 de la Fiscalia General del Estado:
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CIRCULAR%201-2016%20-
%20PERSONAS%20JURÍDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041
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