
Les reformes de la Llei de Societats de Capital i del Codi 
Penal estableixen noves obligacions per als administra-
dors de societats amb l’objectiu de prevenir riscos penals 
en les empreses.

Sense la implantació d’un Compliance penal, ni empreses 
ni administradors, es podran exonerar responsabilitats 
penals en cas de comissió de delictes derivats de l’activitat 
de l’empresa.

Ens encarreguem d’assessorar, elaborar, formar i aju-
dar-los en la implantació d’un programa de compliment i 
prevenció de riscos penals.

Compliance 
Penal: Minimitzi el 
risc i generi valor per a 
la seva empresa.

El seu expert de confiança



1. Atenuï o exoneri la responsabilitat de la socie-
tat i dels seus administradors en cas de comissió de delicte. 

2. Conegui els seus punts febles: mapa de riscos, responsables, proces-
sos de presa de decisions, controls i compliment.

3. Disposi d’un vestit a mida de la seva empresa: aconsegueixi 
l’exempció de la responsabilitat penal davant de conductes delictives.

4. Minimitzi els seus riscos: comenci pel compliment i incrementarà la 
transparència i la reputació de la seva empresa.

5. Generi valor mitjançant una cultura ètica dels negocis. 

6. Compti amb una plantilla d’advocats penalistes, auditors de control 
intern i consultors que treballen en equip per elaborar el seu millor pla de 
Compliance Penal: “El seu expert de confiança”.

 6 beneficis de la implantació 
d’un Compliance Penal a la seva 
empresa. 

JDA/SFAI som un despatx d’advocats i assessors fiscals, laborals i 
consultors d’empreses a Catalunya.
 
Comptem amb més de 100 professionals, un equip de talent coordinat 
amb més de 30 anys d’experiència.
 
JDA és membre de la xarxa internacional de serveis professionals SFAI, 
present a 70 països, amb 200 oficines i més de 3.000 professionals.

Atendrem la seva consulta sense Compromís: contacto@jda.es

www.jda.es
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