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ART CP 

 

DELICTE 

 

PROBABILITAT 

 

IMPACTE 

 

ÀREES DE RISC 

 

MESURA DE CONTROL 

 

DELICTES ECONÒMIC-EMPRESARIALS 

197 

quinquies 

Delictes contra la intimitat i 

violació informàtica 

Accés i empoderament il·legal 

d'informació. Accés il·legal a 

sistemes d'informació (o facilitar-ne 

l'accés). Col·laboració amb les 

accions anteriors. 

Probable Alt -Direcció 
 

-RRHH 
 

-Finances 
 

-Construcció 
 

-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Compliment LOPD i RGPD 
 

- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 
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251 bis (248) Estafes i fraus 

 
Engany a tercer per induir a fer 

actes en perjudici seu o aliè. 

Probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Control i seguiment moviments econòmics 

 
-Establiment d'un registre de contractes 

 
-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 
 

- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

251 bis i 

248.2 a) ib) 
Tipus assimilat d'estafa: estafa 

informàtica 

Estafes del 248.1 mitjançant 

manipulació informàtica 

Probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment moviments econòmics 
 

-Establiment d'un registre de contractes 

 
-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 
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     - Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

248 bis 

(248.2 c) 
Tipus assimilat d'estafa: estafa 

utilitzant targetes de crèdit, dèbit o 

xecs de viatge 

Realitzar operacions en perjudici del 

titular o d'un tercer a través dels 

mitjans esmentats 

Probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Control i seguiment moviments econòmics 

 
-Establiment d'un registre de contractes 

 
-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 

 
- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

251 bis (251) Tipus autònoms del delicte 

d'estafa 

-atribució de cosa moble o 

immoble en perjudici d'un altre 

Probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment moviments econòmics 
 

-Establiment d'un registre de contractes 



4 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-disposar un bé moble o immoble en 

perjudici d'un altre 

-atorgar en perjudici d'un altre un 

contracte simulat 

   -Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 

 
- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

252 Administració deslleial 
Excedir les facultats encomanades 
per administrar un patrimoni 
estranger i causar danys. 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment moviments econòmics 
 

-Establiment d'un registre de contractes 

 
-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 
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-Auditoria anual de comptes 
 

- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

 

-Protocol anticorrupció 

253 Apropiació indeguda 
 

Apropiació en detriment d'un 

alter, per a si o per a un tercer, 

de diners, efectes, valors o 

qualsevol altra cosa mòbil, que 

hagin rebut en virtut de qualsevol 

altre títol que produeixi l'obligació 

de lliurar-los o tornar-los o negar 

haver-los rebut. 

Probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Control i seguiment moviments econòmics 

 
-Establiment d'un registre de contractes 

 
-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 
 

- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

 

-Protocol anticorrupció 

254 Delicte residual d'apropiació indeguda 

Apropiació de béns mobles fora 

dels supòsits de l’art. 253 

Probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Control i seguiment moviments econòmics 

 
-Establiment d'un registre de contractes 

 
-Revisió periòdica dels contractes per part de 
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l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 

 
- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

 

-Protocol anticorrupció 

258 ter Frustració de l'execució 
 

Aixecament de béns en perjudici de 

creditors. Actes que impedeixin 

l'eficàcia d'un embargament. 

Improbable Baix -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Establiment d'un registre de contractes 
 

-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 

261 bis Insolvències punibles 
 

En situació d'insolvència actual o 

imminent, amagar o causar danys 

sobre els béns patrimonials 

inclosos al concurs. Afavorir-ne algun 

Improbable Baix -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment moviments econòmics 
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 creditordel concurs. Falsejar 

informació comptable en un procés 

concursal. 

   -Establiment registre de contractes 
 

-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

264 quater Danys informàtics 
 

Alteració o deteriorament de dades 

informàtiques alienes.Hacking. 

Improbable Baix -Finances -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Clàusula compliance amb el tècnic informàtic 
 

- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

288 (270 i 

ss) 
Delictes relatius a la propietat 

intel·lectual 

Plagi o distribució sense 

autorització de patents, models 

dutilitat o altres drets 

Probable Alt -Direcció 
 

-RRHH 
 

-Finances 

 
-Construcció 

 
-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

-Política de privadesa i de cookies a les pàgines web 

corporatives 

273 i 274 Delictes relatius a la propietat 

industrial 

Fabricar, importar, posseir, utilitzar o 

introduir al comerç objectes 

Improbable 
 

Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
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 emparats per drets de patento 

model d'utilitat, amb coneixement 

del registre i sense consentiment 

del titular 

   - Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

278, 279 i 

280 
Espionatge industrial i delictes de 

revelació de secrets 

Descobrir, rellevar o difondre 

secrets d'empresa utilitzant els 

mitjans del 197 o documents escrits 

o electrònics 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

288 Delictes contra el mercat i els 

consumidors 

Revelar documentació confidencial 

aliena. Publicitat enganyosa o falsa. 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 

282 bis Falsejament d'informació 

financera o comptable 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

- Adopció i compliment d'un protocol d'accés a la informació 

i ús d'eines informàtiques 
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286 bis a 286 

quater 

Corrupció als negocis 
 

Oferiment o acceptació de beneficis 

no justificats per afavorir-ne un altre 

indegudament 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

 
-Construcció 

 
-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Establiment registre de contractes 

 
-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Protocol anticorrupció 

302.2 (298) Receptació 
 

Ajudar els responsables d'un delicte 

a aprofitar-se dels efectes 

d'aquesta o rebre, adquirir, amargar 

aquests efectes. 

Improbable Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Formalització de totes les operacions per escrit 
 

-Establiment registre de contractes 

 
-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 

302.2 (301) Blanqueig de capitals 
 

-Posseir, utilitzar, convertir o 

transmetre béns, sabent que tenen 

l'origen en una activitat delictiva o 

realitzar qualsevol acte per ocultar o 

encobrir-ne l'origen 

Probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Formalització de totes les operacions per escrit 

 
-Limitació d'operacions en efectiu 
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 il·lícit o ajudar la persona que hagi 

participat a la infracció a eludir les 

conseqüències legals dels seus 

actes. 

-Introduir diners de procedència 

il·lícita al cicle de l'economia legal per 

tal d'ocultar-ne l'origen. 

   -Establiment registre de contractes 
 

-Revisió periòdica dels contractes per part de 

l'assessoria jurídica 

-Auditoria anual de comptes 

318 (311- 

315) 
Delicte contra els drets dels 

treballadors 

Limitació de drets laborals. 

Personal estranger o menors sense 

permís de treball. Discriminació 

laboral per qualsevol motiu. Impedir 

la llibertat sindical o el dret de vaga. 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-RRHH 

 
-Finances 

 
-Construcció 

 
-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Compliment del Pla de prevenció de riscos laborals 

 
-Compliment certificació OHSAS 18001 

 
-Compliment del Pla digualtat 

318 (316) Delicte de prevenció de riscos 

laborals 

Incompliment de normes en prevenció 

de riscs laborals. 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-RRHH 
 

-Finances 
 

-Construcció 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Compliment del Pla de prevenció de riscos laborals 

 
-Compliment certificació OHSAS 18001 
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    -Serveis -Compliment del Pla digualtat 

319.4 Delicte urbanístic 
 

Construcció, edificació

 urbanització 

il·legal 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-Construcció 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Compliment de permisos d'obra rebuts 

 
-Redacció d'informes previs a totes les obres 

 
-Llibre d'ordres i incidències de cada obra, quan s'actuï com a 

constructor 

328 Delicte ecològic 
 

Abocaments, emissions, 

extraccions, excavacions o sorolls amb 

infracció de la normativa. Instal·lació 

d'abocadors tòxics 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-Construcció 
 

-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Gestió de residus d’acord amb la normativa vigent 
 

-Compliment certificació ISO 14001 

343.3 Delictes relatius a l'energia 

nuclear i a les radiacions 

ionitzants 

Improbable 
 

Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Compliment certificació ISO 14001 
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 Generació de materials o

 radiacions ionitzants. 

    

348.3 Delictes relatius a riscos 

provocats per explosius 

Riscos provocats per explosius, 

substàncies inflamables o tòxiques. 

Improbable Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

366 Delictes contra la salut pública 
 

Elaboració de substàncies. Trànsit i 

falsificació de medicaments. 

Comercialització de medicaments 

falsos. Adulterar aliments o begudes. 

Enverinar o adulterar aigües potables. 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Construcció 

 
-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Compliment certificació ISO 14001 

369 bis Delictes contra la salut pública 

(tràfic de drogues) 

Trànsit de drogues. 

Improbable Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

LO 12/1995 Contraban 
 

Importar o exportar mercaderies 

sense declarar-ho a les autoritats 

duaneres. 

Improbable Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Exigència als proveïdors de les declaracions fiscals i 

duaneres pertinents, el coneixement de càrrecs i tota la 

documentació relativa a la mercaderia. 
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390 Falsedats documentals Delicte no 

introduït a l'àmbit de 

responsabilitat de la 

persona jurídica 

però 

susceptible de ser-

ho atesa la seva 

naturalesa 

jurídica. 

Aquesta empresa té

 elaborat  el 

checklist   i 

documentació 

necessària per fer 

l'avaluació si el 

legislador ho 

introdueix al Codi 

Penal en un futur. 
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397 Falsificació de certificats Delicte no 

introduït a l'àmbit de 

responsabilitat de la 

persona jurídica 

però 

susceptible de ser-

ho atesa la seva 

naturalesa 

jurídica. 

Aquesta empresa té

 elaborat  el 

checklist   i 

documentació 

necessària per fer 

l'avaluació si el 

legislador ho 

introdueix al Codi 

Penal en un futur. 
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386.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falsificació de moneda i efectes 

timbrats 

Alterar, fabricar, exportar o 

importar, transportar, expedir o 

distribuir així com

 posar a circulació 

moneda falsa. 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 
-Comprovació de la identitat de clients a l'hora de fer 
cobraments. 

399 bis Falsificació de targetes de crèdit i 

dèbit i xecs de viatge 

Alterar, copiar, reproduir o falsificar 

targetes de crèdit o dèbit o xecs de 

viatge 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Comprovació de la identitat de clients a l'hora de fer 

cobraments. 
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294 Delictes societaris 

 
Falsejar informació econòmica. 

Imposar acords abusius. 

Obstaculitzar el dret dels socis. 

Obstruir l’activitat inspectora o 

supervisora. 

Probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Auditoria anual de comptes 

520 Associació il·lícita 
 

Entitats que tenen l'objecte de 

cometre algun delicte 

Probable Greu -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
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DELICTES RELATIUS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

310 bis Delictes contra la hisenda 

pública 

Frau fiscal a la liquidació i 

pagament d'impostos. 

Probable Alt -Finances -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Auditoria anual de comptes 

 
-Compliment normativa fiscal 

 
-Remissió del codi ètic als col·laboradors externs 

 
-Nota per escrit del contingut de les reunions 

310 bis Delictes contra la seguretat 

social 

Frau a la seguretat social en les 

cotitzacions i obtenció de 

subvencions. 

Probable Alt -RRHH 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Auditoria anual de comptes 

 
-Compliment normativa de seguretat social 

 
-Remissió del codi ètic als col·laboradors externs 
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     -Nota per escrit del contingut de les reunions 

427 bis Suborn 
 

Oferir o lliurar regal o retribució 

autoritat o funcionari públic perquè 

realitzi un acte contrari als deures 

del seu càrrec. 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-Construcció 
 

-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment dels moviments econòmics 

 
-Nota per escrit del contingut de les reunions 
 
-Protocol anticorrupció 

430 Trànsit d'influències 
 

Influència sobre autoritat o 

funcionari públic per obtenir 

resolucions favorables. 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-Construcció 
 

-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Nota per escrit del contingut de les reunions 
 
-Protocol anticorrupció 

435 (432- 

434) 

Malversació 
 

Contribuir a la gestió deslleial dels diners 

públics 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-Construcció 
 

-Finances 

 
-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment dels moviments econòmics 

 
-Nota per escrit del contingut de les reunions 
 
-Protocol anticorrupció 
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445.2 Corrupció funcionari públic estranger Delicte no 

introduït a l'àmbit de 

responsabilitat 

de la persona jurídica 
però 

susceptible de ser-

ho atesa la seva 

naturalesa 

jurídica. 

Aquesta empresa té
 elaborat 
 el checklist
  
 i 
documentació 
necessària per fer 
l'avaluació si el 
legislador ho 
introdueix al Codi 
Penal en un futur. 

  -Protocol anticorrupció 
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304 bis.5 en 

relació LO 

8/2007 

Finançament il·legal de partits 

polítics 

Realitzar donacions que infringeixin 

la normativa sobre finançament 

il·legal dels partits polítics 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment dels moviments econòmics 
 

-Auditoria anual de comptes 
 

-Nota per escrit del contingut de les reunions 
 
-Protocol anticorrupció 

262 Alteració de preus en concursos i 

subhastes públiques 

 

Sol·licitud de prebendes per no 

concórrer a un concurs o subhasta 

públics. 

Molt probable Alt -Direcció 
 

-Construcció 
 
-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 
-Nota per escrit del contingut de les reunions 
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DELICTES CONTRA LES PERSONES 

318 bis.5 Delictes contra els drets dels 

ciutadans estrangers 

Facilitar l'estada o trànsit d'una 

persona d'un Estat no membre de la 

Unió Europea. 

Improbable Alt -Direcció 
 

-RRHH 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
-Compliment normativa d'estrangeria 

156 bis.3 Trànsit il·legal d'òrgans humans 
 

Promocionar, afavorir, facilitar, 

publicitar l'obtenció, el trànsit o el 

trasplantament il·legal d'òrgans. 

Improbable Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

177 bis.7 Tracta d'éssers humans 
 

Esclavatge, explotació sexual, 

extracció d'òrgans, matrimonis 

forçats. 

Improbable Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

189 ter Delictes relatius a la prostitució i la 

corrupció de menors 

Improbable Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
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 Obligar a exercir la prostitució. 

Producció, exhibició, venda de 

pornografia infantil. 

   -Implantació d'un canal de denúncies 

580 bis en 
relació 571 i 572 

 

 

 

Organitzacions i grups terroristes 

promoure, constituir, organitzar 

o dirigir una organització o grup 

terrorista, per tal de cometre 

algun delicte de terrorisme 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment dels moviments econòmics 

580 bis en 
relació 573 i ss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrorisme 

Cometre qualsevol delicte greu 

dels enumerats a l'art. 573, 

dipositar armes o municions 

amb les finalitats del 573, 

finançament del terrorisme del 

576 i altres conductes 

establertes en aquest capítol 

Improbable Alt -Direcció 
 

-Finances 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Control i seguiment dels moviments econòmics 
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570 quater Organitzacions i grups criminals 

Integrants o col·laboradors 

d'organitzacions criminals. 

Improbable Alt -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

510 bis Delictes relatius a l'exercici dels drets 

fonamentals i les llibertats públiques 

-Fomentar, promocionar o incitar a l'odi, 

hostilitat, discriminació o violència 

contra certs grups. 

-Produir, elaborar o posseir per tal de 

distribuir, facilitar a terceres persones 

l'accés, la distribució, la difusió o la venda, 

el material incitador, directe o indirecte, de 

l'odi, l'hostilitat, la discriminació o la 

violència. 

-Negació o enaltiment afavoridor d'un 

clima d'odi, hostilitat, discriminació o 

violència. 

-Negació o enaltiment favorable d'un 

clima d'odi, hostilitat, discriminació o 

violència. 

Probable Alt -Direcció 
 

-RRHH 
 

-Finances 
 

-Serveis 

-Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 
 

-Compliment del Pla d’igualtat d’oportunitats de gènere 

 
-Compliment del Protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe 

-Compliment del Protocol de llenguatge no sexista 
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511 Denegació d'un servei públic per 

motius discriminatoris 

Denegar prestacions per la seva 

pertinença a una ètnia o raça, origen 

nacional, sexe, orientació sexual, 

situació familiar, per raons de gènere, 

malaltia o discapacitat. 

Delicte no 

introduït a l'àmbit de 

responsabilitat de la 

persona jurídica 

però 

susceptible de ser-

ho atesa la seva 

naturalesa 

jurídica. 

Aquesta empresa 

té elaborat el 

checklist  i 

documentació 

necessària per fer 

l'avaluació si el 
legislador ho 
introdueix al Codi 
Penal en el futur. 
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512 Denegació en l'exercici 

professional o empresarial de 

prestacions a què tingui dret per 

motius discriminatoris 

Delicte no 

introduït a l'àmbit de 

responsabilitat de la 

persona jurídica 

però 

susceptible de ser-

ho atesa la seva 

naturalesa 

jurídica. 

Aquesta empresa té

 elaborat  el 

checklist   i 

documentació 

necessària per fer 

l'avaluació si el 

legislador ho 

introdueix al Codi 

Penal en un futur. 
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DELICTES CONTRA ELS DRETS POLÍTICS 

513 Celebració de reunions o 

manifestacions il·lícites 

Celebració reunions o manifestació per 

tal de cometre algun delicte o concórrer 

a persones amb armes o altres objectes 

perillosos. 

Delicte no 

introduït a l'àmbit de 

responsabilitat de la 

persona jurídica 

però 

susceptible de ser-

ho atesa la seva 

naturalesa 

jurídica. Aquesta 

empresa té

 elaborat 

 el checklist

  

 i 

documentació 

necessària per fer 

l'avaluació si el 

legislador

 ho 

introdueix al Codi 

Penal en un futur. 
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522-525 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Delictes contra la llibertat de 

consciència, sentiments 

religiosos i el respecte als difunts 

Delicte no 

introduït a l'àmbit de 

responsabilitat de la 

persona jurídica 

però 

susceptible de ser-

ho atesa la seva 

naturalesa 

jurídica. 

Aquesta empresa té

 elaborat  el 

checklist   i 

documentació 

necessària per fer 

l'avaluació si el 

legislador ho 

introdueix al Codi 

Penal en un futur. 
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DELICTES RELATIUS A LA MANIPULACIÓ GENÈTICA 

162 Delictes relatius a la manipulació 

genètica 

Manipular gens humans amb una 

finalitat diferent de eliminar o 

disminuir tares o malalties. 

Improbable Greu -Direcció -Adopció i compliment d'un codi ètic 
 

-Implantació d'un canal de denúncies 

 
 

DESCOMPLICA'T 
AUDITORA URBANÍSTICA DE CATALUNYA SL 


