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INFORME SOBRE L’APLICACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

PENALS: COMPLIANCE PENAL 

 

La Xarxa d’Entitats Plataforma Educativa, durant l’any 2019 va renovar el 

contracte de prestació de serveis que tenia amb l’entitat jurídica JUDILEX, 

dedicada a ajudar a les empreses i diferents entitats jurídiques a créixer i 

desenvolupar-se d’acord amb la normativa legal, sense que hi hagi risc de 

cometre cap tipus delictiu que pugui comportar responsabilitat penal per a les 

mateixes.   

 

Com a materialització d’aquesta voluntat de les Entitat de Plataforma Educativa, 

Judilex ha elaborat un mapa de riscos, a fi d’evitar la comissió dels tipus delictius 

que conté el Codi Penal i que podrien comportar responsabilitat penal no només 

per a la persona que els comet, sinó també per a la pròpia entitat.  

 

El mapa de riscos conté tots aquells tipus delictius contemplats al codi penal 

que poden comportar responsabilitat penal per a les entitats jurídiques, i valora 

el risc de cadascun d’ells en el context de les entitats de Plataforma Educativa. 

Aquest ha estat aprovat pels diferents patronats de Plataforma Educativa.  

 

Arrel d’això, s’ha creat el Comitè de Compliance, el qual esta conformat per 4 

membres que formen part de la Comissió d’Ètica de Plataforma Educativa.  

Aquest comitè es reuneix un cop cada trimestre, i elaborarà un informe 

semestral que presentarà a l’Equip d’Alta Direcció de les Entitats.  

 

D’altra banda, s’ha aprovat el Llibre contra la Corrupció, que contempla els 

protocols a seguir en relació amb els regals rebuts, les reunions realitzades, i les 

despeses de desplaçament.  

 

Així mateix, durant el 2019 s’ha elaborat una formació en matèria de compliance 

penal, que s’impartirà online a totes les persones treballadores de les Entitats 

que conformen Plataforma Educativa durant l’any 2020.  

 

Per últim, per part de Judilex, durant l’any 2020 es realitzaran visites a quatre 

centres per tal de fer una auditoria als mateixos, i poder verificar el nivell de 

compliment normatiu que tenim actualment.  
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Arrel d’aquestes auditories, el Comitè de Compliance té l’objectiu de revisar el 

mapa de riscos, i especificar mesures més concretes a fi d’evitar la comissió de 

delictes penals.   
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