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MANUAL D'ANÀLISI I PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS 
 

I PART GENERAL 

 

1. Introducció 

 

(1) El present Manual d'Anàlisi i Prevenció de Riscos Penals (en endavant, el "Manual") estableix el 

model d'organització, prevenció, gestió i control de riscos penals a Espanya de Enerside Energy, 

S.A. (en endavant "Enerside"), així com de la resta de les societats del seu grup -

independentment de la seva nacionalitat o domicili social- de conformitat amb la definició inclosa 

a l'article 42 del Codi de Comerç en relació amb el règim de responsabilitat penal de les persones 

jurídiques que estableix l'art. 31 bis del Codi Penal. 

 

(2) A la llum de les modificacions normatives produïdes en matèria penal, Enerside ha desenvolupat 

un pla per a la prevenció de la comissió de delictes per així poder compilar els procediments i 

controls que actualment existeixen per a l'efectiva prevenció i mitigació de riscos penals. 

 

(3) Per això, s'ha realitzat una detallada anàlisi dels riscos penals que, potencialment, poden produir-

se en les diferents àrees de negoci de Enerside. 

 

(4) El present Manual es basa en els sistemes de control existents i aquells que, arran de la revisió 

realitzada com a conseqüència del que disposa l'art. 31 bis del Codi Penal, s'han reforçat o 

introduït en Enerside per complir amb la finalitat de prevenir i mitigar la comissió de delictes. 

 

 

2. Règim de Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques en Enerside 

 

2.1. context Normatiu 

 

(5) El 23 de desembre de 2010 va entrar en vigor la Llei Orgànica 5/2010, de reforma del Codi Penal, 

que regula, respecte de determinats delictes, la responsabilitat penal de les persones jurídiques 

com a conseqüència de nombrosos instruments jurídics internacionals que venien demandant 

una resposta penal clara per delimitar aquesta especial responsabilitat, principalment en aquelles 

figures delictives on la seva possible intervenció es feia més evident. L'article 31.1 bis del Codi 

Penal regula la responsabilitat de les persones jurídiques de la següent manera: 

 

a. Els delictes comesos, en nom o per compte d'aquestes, en el seu benefici directe o 

indirecte, pels seus representants legals o per aquells que actuant individualment o com a 

integrants d'un òrgan de la persona jurídica, estan autoritzats per prendre decisions en nom 

de la persona jurídica o ostenten facultats d'organització i control dins de la mateixa. 

b. Els delictes comesos, en l'exercici d'activitats socials i per compte i en benefici directe o 

indirecte de les mateixes, pels que, estant sotmesos a l'autoritat de les persones físiques 

esmentades en el paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets per haver-se incomplert 

greument per aquells els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat ateses 

les concretes circumstàncies del cas. 

2.2. Enerside i Societats vinculades 

 

(6) Enerside Energy, S.A. i les seves societats vinculades conformen un grup dedicat al 
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desenvolupament de projectes d'energies renovables; disseny i enginyeria, compliment normatiu 

i tècnic; així com al seu Operació i Manteniment per al seu perfecte funcionament. Tot això amb 

l'objectiu d’oferir solucions energètiques viables, rendibles i sostenibles que permetin l'accés 

generalitzat de la població a energia amb origen renovable. 

 

 

3. Finalitat del Manual i mesures de control adoptades 

 

3.1. Finalitat del Manual 

 

(7) La reforma operada per la Llei Orgànica 1/2015 introdueix importants canvis, entre els quals 

destaquen, el nou article 31 bis del Codi Penal, que eximeix literalment de responsabilitat criminal 

a la persona jurídica en els casos de delictes comesos per representants i administradors quan: 

 

a. L'òrgan d'administració ha adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del 

delicte, models d'organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control 

idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir de manera significativa 

el risc de la seva comissió ; 

b. La supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat ha 

estat confiada a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d'iniciativa i de 

control o que tingui encomanada legalment la funció de supervisar l'eficàcia dels controls 

interns de la persona jurídica; 

c. Els autors individuals han comès el delicte eludint fraudulentament els models 

d'organització i de prevenció; i 

d. No s'ha produït una omissió o un exercici insuficient de les funcions de supervisió, 

vigilància i control per part de l'òrgan de control. 

 

(8) Així mateix, l'art. 31.bis.4 del referit Codi Penal estableix que la persona jurídica estarà exempta 

de responsabilitat pels delictes comesos pels seus empleats si, abans de la comissió del delicte, 

ha adoptat i executat eficaçment un model d'organització i gestió que resulti adequat per prevenir 

delictes de la naturalesa del que va ser comès o per reduir de manera significativa el risc de la 

seva comissió. 

 

(9) La Llei Orgànica 1/2015, estableix que perquè el model d'organització, gestió i prevenció per a la 

mitigació de riscos penals sigui eficaç: 

 

a. S'identifiquin les activitats en l'àmbit puguin ser comesos els delictes que han de ser 

previnguts. 

b. S'estableixin protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat 

de la persona jurídica, d'adopció de decisions i d'execució de les mateixes amb relació 

a aquells.  

c. Es disposi de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió 

dels delictes que han de ser previnguts.  

 

 

d. S'imposi l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'organisme 

encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.  

e. S'estableixi un sistema disciplinari que sancioni adequadament l'incompliment de les 

mesures que estableixi el model.  



 

4  

f. Una verificació periòdica del mateix i de la seva eventual modificació quan es posin de 

manifest infraccions rellevants de les disposicions, o quan es produeixin canvis en 

l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que els facin 

necessaris. 

 

(10) Addicionalment, l'article 31.1 quáter del Codi Penal preveu com a atenuant de la responsabilitat 

de la persona jurídica, entre altres, la següent: 

 

a. Haver establert, abans del començament del judici oral, mesures eficaces per prevenir i 

descobrir els delictes que en el futur poguessin cometre amb els mitjans o sota la 

cobertura de la persona jurídica.  

 

(11) Per tant, l'objectiu principal d'aquest Manual consisteix en: (i) assegurar l'efectivitat d'unes 

normes i procediments de control que minimitzin el risc de comportaments il·lícits per part dels 

empleats de Enerside; i (ii) acreditar que aquesta ha exercit el control a causa sobre la seva 

activitat empresarial, complint d'aquesta manera amb l'exigència prevista en el Codi Penal. 

 

(12) Amb aquesta finalitat, s'ha delimitat en el present Manual el Model de Prevenció de Riscos Penals 

adoptat per Enerside, i definit en: 

 

a. Part General: Inclou el disseny i estructura del (i) àmbit d'aplicació i adopció del model; (ii) 

Elements del model de prevenció; (iii) sistema de gestió de recursos financers; (iv) òrgan 

de control; i (v) supervisió del model. 

b. Part Especial: Identifica els riscos penals que poden hipotèticament produir-se en Enerside 

causa de les activitats que aquesta realitza, juntament amb el marc de control susceptible 

de mitigar-los i l'òrgan responsable de la seva supervisió.  

 

(13) El present Manual és un document dinàmic, de manera que es revisarà, com a mínim anualment, 

en relació amb els riscos penals que poden afectar la companyia i, si escau, serà objecte 

d'actualització. 

 

(14) En conseqüència, s'ha establert el Model de Prevenció de Riscos Penals assumit per Enerside 

mitjançant l'adopció de les necessàries mesures de vigilància, supervisió i control per prevenir 

riscos penals que poguessin cometre en el si de la Companyia com a conseqüència de la seva 

activitat. Referent a això, (i) s'han atorgat poders autònoms d'iniciativa, vigilància i control a la 

Unitat de Compliment; i (ii) s'ha determinat l'aplicació d'un sistema disciplinari com a mesura 

reactiva davant els incompliments de les normes que en matèria de prevenció riscos penals 

puguin cometre. 
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3.2. Metodologia i anàlisi del risc 

 

(15) En concret, per establir el control a causa sobre les activitats empresarials de Enerside i elaborar 

el present Manual s'ha procedit a realitzar una profunda revisió dels controls existents a la 

Companyia. La revisió ha consistit en les següents actuacions, algunes de les quals es 

desenvolupen al llarg d'aquest Manual: 

 

a. S'han examinat les activitats, processos, sub-processos i controls desenvolupats per 

Enerside a Espanya. 

b. S'han localitzat els hipotètics riscos penals en les diferents activitats que es 

desenvolupen per Enerside. 

c. S'han revisat les polítiques, manuals, procediments i contractes-model més rellevants 

de Enerside. 

d. S'ha verificat l'adequació dels manuals, procediments i controls per afavorir la prevenció 

eficaç de riscos penals, així com l'adequada custòdia de les evidències justificatives de 

l'efectiu compliment dels controls. 

e. S'ha designat, pel Consell d'Administració, a la Unitat de Compliment, com a element 

clau per controlar la implantació, desenvolupament i compliment del pla per a la 

prevenció de la comissió de delictes a Enerside.  

f. S'han revisat les polítiques i procediments sobre la informació financera, de manera que 

s'ha comprovat el sistema de dotació de recursos financers que permeten controlar la 

despesa de Enerside per evitar d'aquesta manera que el flux circulant sigui destinat a 

activitats il·lícites. 

g. Així mateix, s'ha comprovat la dotació de recursos financers i materials necessaris per 

a un correcte i eficaç funcionament del Model de Prevenció de Riscos Penals. 

h. S'ha dissenyat el model de supervisió i seguiment que permet a Enerside: 

▪ El monitoratge del procés de verificació dels controls amb cobertura de risc 

penal; 

▪ Monitorització de canvis en sub-processos, riscos i controls; 

▪ Proposta de millores o, si s'escau, de creació de nous controls per reforçar la 

cobertura del risc. 

i. S'ha definit un procés de notificacions i anàlisi d'incompliments o vulneracions de les 

conductes, denominat Canal de Denúncia, que permet als Enerside conèixer i 

reaccionar davant de possibles situacions il·lícites. 

j. S'ha implantat la verificació anual del Model de Prevenció de Riscos Penals i de la seva 

eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les 

disposicions, o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o 

en l'activitat desenvolupada que els facin necessaris. No obstant això, el present Manual 

és un document dinàmic, de manera que serà objecte de revisió per incorporar, si escau, 

nous controls preventius, àrees d'activitat o entitats que puguin sumar-se a la 

Companyia. 
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3.3. Objectius del Manual 

 

(16) L'objectiu principal del Manual és definir el Model de Prevenció de Riscos Penals implantat a 

Enerside, les polítiques i regles d'actuació i comportament que regulen la seva activitat, així com 

els sistemes de control amb el propòsit de prevenir la comissió dels delictes tipificats en el codi 

Penal. 

 

(17) Amb aquesta finalitat, els objectius fonamentals d'aquest Manual són els següents:  

 

a. Optimitzar i facilitar la millora contínua del sistema de gestió de riscos en la Companyia. 

b. Establir un sistema estructurat i orgànic de prevenció i control dirigit a la reducció del 

risc de comissió de delictes. 

c. Informar a tot el personal de Enerside de la importància del compliment del Model de 

Prevenció de Riscos Penals i dels principis ètics continguts en la normativa interna de 

Enerside.  

d. Informar tots els empleats de Enerside que una infracció de les disposicions contingudes 

en el present Manual implica la imposició de mesures disciplinàries i a la resta de grups 

d'interès que actuen en nom, per compte, o d'alguna manera, en l'interès de la 

Companyia , que la vulneració del Manual pot tenir com a conseqüència l'extinció de la 

relació existent.  

e. Deixar constància expressa i pública de la condemna contundent de Enerside a 

qualsevol tipus de comportament il·legal, destacant que, a més de contravenir les 

disposicions legals, és contrari als principis ètics, que es configuren com a valors clau 

de la Companyia per aconseguir els seus objectius empresarials.  

f. Adequar les mesures de control existents als processos, de manera que permetin a 

Enerside prevenir la comissió d'aquests delictes, així com, en el cas que, tot i els controls 

establerts es produís la comissió d'un delicte, intervenir de forma immediata.  

g. Sensibilitzar i formar a tots els empleats de Enerside sobre la importància del 

compliment normatiu i, especialment, sobre la prevenció de riscos penals.  

h. Vigilar especialment els controls implantats en les operacions o processos susceptibles 

de generar, hipotèticament, riscos penals. 

i. Supervisar el funcionament del sistema implantat i del present Manual amb la seva 

conseqüent actualització periòdica, ja sigui per canvis organitzatius dins Enerside o, 

com a conseqüència de modificacions en la legislació vigent. 

 

 

4. Àmbit d'aplicació i Adopció del Manual per part de Enerside:  

 

4.1. Àmbit d'aplicació del Manual 

 

(18) Aquest Manual cobreix l'anàlisi dels (i) possibles riscos penals que poden afectar Enerside tant 

com a conseqüència de l'activitat desenvolupada en territori espanyol, com fora d'aquest territori 

quan els tribunals espanyols tinguin jurisdicció per conèixer, així com dels (ii) controls mitigants 

de tals riscos.  
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4.2. persones subjectes 

  

(19) El present Manual s'aplica als membres del Consell d'Administració i a tots els empleats de 

Enerside (en endavant, conjuntament, els "Empleats1"). 

 

(20) Enerside promou, en l'àmbit que li sigui aplicable, l'adopció de mesures preventives oportunes 

respecte de les empreses i professionals amb els que pugui subcontractar o col·laborar. 

 

 

5. Elements del Model de Prevenció de Riscos Penals 

 

(21) Amb base en el treball de revisió i ajust realitzat com a conseqüència de les exigències del Codi 

Penal, el present Manual estableix el model d'organització, prevenció, gestió i control de riscos 

penals de Enerside a Espanya. 

 

5.1. Polítiques, Procediments, i Controls Generals 

 

(22) El model de Prevenció de Riscos Penals de Enerside estructura la prevenció de riscos penals a 

través de: 

 

a. Controls Generals: base del control del risc i tenen eficàcia per mitigar el risc genèric de 

comissió de delictes (en endavant, "Controls Generals"). 

b. Controls específics: mesures concretes té com a finalitat mitigar un risc penal específic 

o un grup de riscos penals concrets (en endavant, "Controls específics"). 

 

(23) Els controls sobre els quals s'articula el Manual permeten que el pla per a la prevenció de la 

comissió de delictes de Enerside sigui un sistema estructurat i orgànic de prevenció i control 

eficaç per a la reducció del risc de comissió dels delictes relacionats amb les seves activitats. 

 

(24) El Model de Prevenció de Riscos Penals de Enerside s'estructura sobre les Polítiques, 

Procediments i Controls Generals que es detallen a continuació: 

 

a. Codi Ètic: Enerside disposa d'un Codi Ètic per a tots els seus empleats, els quals tenen 

l'obligació de conèixer i complir les normes de conducta recollides en el mateix. El referit 

Codi Ètic estableix que els empleats hauran de fer la seva funció en l'organització, no 

només amb estricte compliment de la legislació aplicable, sinó evitant, a més, qualsevol 

pràctica que no sigui èticament acceptable sota estrictes criteris d'honestedat i integritat 

moral. L'incompliment de les normes del Codi Ètic donarà lloc a l'aplicació de les 

sancions que corresponguin d'acord amb la legislació aplicable. 

b. Control Financer: Enerside disposa de tot un seguit de controls, normes i principis 

específics destinats a garantir la fiabilitat de la informació financera, reflectint fidelment 

la seva realitat econòmica, financera i patrimonial d'acord amb els principis de 

comptabilitat generalment acceptats.  

 

 

c. Política de Seguretat: l'objecte és assegurar un adequat tractament de dades i 

 
1 El terme "Empleats" s'utilitza per referir-se al conjunt de persones que puguin actuar sota l'autoritat d'Enerside en els termes 

exposats en l'article 31 bis CP, tant si es tracta d'una relació laboral i / o mercantil. El significat del terme "Empleats" no podrà 
assimilar-se a altres àmbits fora del present Manual.  
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informació de caràcter confidencial o especial. Com a conseqüència del 

desenvolupament d'aquesta política Enerside disposa addicionalment d'altres activitats 

de control en aquesta matèria, com la Funció de Seguretat de la Informació o els 

procediments associats a la protecció de dades de caràcter personal. 

d. Política de qualitat: Enerside té establerta una política de qualitat en la qual es recullen 

els compromisos i objectius de la Companyia.  

 

 

6. Gestió de Recursos Financers 

 

6.1. Controls en l'àmbit de gestió pressupostària i tresoreria 

 

(25) Enerside disposa d'una sèrie de polítiques, procediments i controls relatius a la informació 

financera i la despesa que doten al seu sistema de total transparència. 

 

(26) En aquest sentit, Enerside compta amb un Model Financer, amb les següents característiques 

fonamentals:  

 

a. Existència de la Direcció Financera, la finalitat és dur a terme les tasques de gestió 

economicofinancera, així com el control financer i comptable. 

b. Enerside realitza auditories externes dels comptes anuals. 

c. Dins de la Companyia existeix limitació mitjançant poders de disposició de la Societat 

(comprar, vendre, permutar, cedir, gravar i, per qualsevol altre títol, adquirir i alienar tota 

classe de béns, realitzar pagaments, constituir avals, obrir i cancel·lar comptes corrents, 

etc.) són mancomunats i estan limitats.  

d. Existència d'un control i seguiment pressupostari, basat en el control de la despesa. 

 

(27) Els referits sistemes de control i gestió resulten així mateix d'utilitat per a assegurar una adequada 

gestió dels recursos financers en els termes exigits pel Codi Penal. Tot això, en la mesura que 

els mateixos asseguren el manteniment dels llibres, registres i comptes de manera precisa, així 

com un sistema adequat de comptabilitat interna, i de control en l'àmbit financer. 

 

6.2. Recursos financers i materials 

 

(28) Enerside ha dotat a la Unitat de Compliment dels pertinents recursos financers i humans 

necessaris per a un correcte i eficaç funcionament del Model de Prevenció de Riscos Penals, tal 

com es descriu al llarg del present Manual. 

 

(29) Enerside, amb caràcter anual, dota en els seus pressupostos una partida o dotació econòmica 

específica per al correcte i eficaç compliment del model de prevenció, organització i gestió de 

riscos penals. 
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7. Seguiment i compliment del Manual: Òrgans de control i seguiment 

 

(30) L'exercici del control a causa exigit pel Codi Penal requereix la implantació a la Companyia de 

mecanismes de control continu, així com la designació d'òrgans de control intern per al seguiment 

dels controls implantats i dels eventuals riscos penals. 

 

(31) Enerside té definida una estructura de control constituïda per (i) el Consell d'Administració, com 

a màxim òrgan de decisió; i per la (ii) Unitat de Compliment, com a òrgan de vigilància i control. 

 

(32) L'execució de les tasques de control i seguiment corresponen a la Unitat de Compliment, com a 

ens delegat pel Consell d'Administració, sent dotada d'autonomia i independència, en termes tant 

de poder de control com de la iniciativa necessària en el present marc de control . 

 

7.1. Consell d'Administració 

 

(33) És responsabilitat del Consell d'Administració la gestió, administració i representació de la 

societat. 

 

(34) El Consell d'Administració de Enerside té atribuïda la responsabilitat de l'exercici de la funció 

general de supervisió i control. En l'exercici d'aquesta responsabilitat i, en congruència amb els 

valors de la companyia, és l'encarregat d'aprovar el Model de Prevenció de Riscos Penals. 

 

(35) Almenys anualment, el Consell d'Administració de Enerside serà informat del seguiment i 

l'activitat desenvolupada en relació al Model de Prevenció de Riscos Penals. 

 

(36) D'aquesta manera, el Consell d'Administració ha encomanat a la Unitat de Compliment la tasca 

de vigilar el funcionament i l'observança del Model de Prevenció de Riscos Penals, així com de 

la seva actualització. 

 

7.2. Unitat de Compliment 

 

(37) Composta necessàriament per tres integrants de l'empresa, aliens al Consell d'Administració, i 

que les seves funcions, a efectes de prevenció de riscos penals, són les següents:  

 

a. Revisar periòdicament les polítiques de riscos i proposar la seva modificació i 

actualització al Consell d'Administració.  

b. Supervisar l'eficàcia del control intern de Enerside, així com dels seus sistemes de 

gestió de riscos, inclosos els fiscals.  

c. Analitzar les debilitats significatives del sistema de control intern. 

d. Supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera. 

e. Informar prèviament al Consell d'Administració respecte de la informació financera.  

 

(38) L'execució de la política per a la prevenció de delictes d'Enerside correspon a la Unitat de 

Compliment que té, entre altres, les següents funcions: 

 

a. Vigilar el funcionament, l'eficàcia i el compliment del pla per a la prevenció de la comissió 

de delictes. 

b. Promoure una cultura preventiva basada en el principi de "tolerància zero" cap a la 
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comissió d'actes il·lícits i situacions de frau i en l'aplicació dels principis d'ètica i 

comportament responsable de tots els professionals de Enerside, amb independència 

del seu nivell jeràrquic i del lloc en el qual treballin. 

c. Analitzar les modificacions legislatives i altres novetats que puguin afectar el Model de 

Prevenció de Riscos Penals. 

d. Controlar que el sistema de valors adoptat en el Codi Ètic estigui actualitzat, i proposar 

les actualitzacions i integracions que puguin ser necessàries. 

e. Assessorar en la resolució dels dubtes que sorgeixin en l'aplicació dels codis i manuals. 

f. Rebre, analitzar i intervenir en els casos de denúncies d'empleats. 

g. Garantir la difusió dels principis del Manual en la companyia. 

h. Promoure la preparació i implementació de programes adequats de formació. 

i. Complir el procediment sancionador i proposar l'aplicació de les mesures disciplinàries 

oportunes. 

j. Verificar el compliment de les sancions que s'han d'aplicar en el cas de les violacions 

de la normativa ètica i de compliment dels controls del Model. 

k. Sol·licitar revisions addicionals si es considera necessari.  

l. Verificar periòdicament, almenys una vegada a l'any, el model de prevenció, i proposar 

la seva possible modificació quan les circumstàncies així ho requereixin (evidència de 

no funcionament, canvis organitzatius, canvis legislatius, etc.) 

m. Demanar anualment de cada àrea de l'entitat un informe sobre l'evolució dels riscos 

penals, les mesures de prevenció adoptades i les addicionals que es proposen. 

n. Informar periòdicament al Consell d'Administració de Enerside sobre l'activitat 

realitzada, de les activitats de revisió del Manual, i dels recursos assignats que li 

garanteixin la realització del seu treball. La Unitat de Compliment haurà d'informar de 

les seves conclusions al Consell d'Administració com a mínim un cop l'any. 

o. Realitzar un pla de treball en matèria de supervisió del Model de Prevenció de Riscos 

Penals. 

p. Adoptar i / o coordinar l'adopció d'aquelles mesures que consideri oportunes per garantir 

el compliment del Manual, així com respondre de la implantació i manteniment de 

procediments de revisió sistemàtics del Manual amb la finalitat de proporcionar al 

Consell d'Administració de Enerside la seguretat raonable sobre el seguiment, 

compliment i suficiència del present Manual. 

q. A aquests efectes, la Unitat de Compliment s'encarrega, entre d'altres, de: 

 

▪ Desenvolupar un Pla Anual que contempli les activitats a realitzar durant 

l'exercici corresponent per a la revisió del present Manual. 

▪ Identificar les àrees de risc noves que es puguin generar, així com realitzar un 

seguiment de les conductes en les àrees de risc. 

▪ Realitzar un seguiment de les polítiques, procediments i controls establerts en el 

present Manual, i en general, del compliment del mateix i dels principis establerts 

en el Codi de Conducta, a través d'execució de les activitats recollides en el Pla 

Anual corresponent. 

▪ Comunicar de forma immediata i inequívoca al Consell d'Administració les 

infraccions del Manual que es posin de manifest en la realització de les revisions 

periòdiques del mateix. 
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(39) Amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia de les seves respectives activitats, la Unitat de 

Compliment té lliure accés a tota la documentació de Enerside que pugui ser-li útil. En aquest 

sentit, els responsables de qualsevol àrea o departament estan obligats a subministrar a la Unitat 

de Compliment qualsevol informació que els sol·liciti sobre les activitats de l'àrea o departament 

relacionades amb la possible comissió d'un delicte. 

 

 

8. Supervisió del Model de Prevenció de Riscos Penals 

 

(40) El principal objectiu d'aquest apartat és validar de forma contínua la implementació del Model de 

Prevenció de Riscos Penals de Enerside, permetent comprovar periòdicament la seva eficàcia, 

així com l'evolució dels mateixos, permetent-li prendre les accions necessàries per assegurar la 

seva adequació i eficàcia en el desenvolupament de les seves funcions de prevenció, gestió i 

control dels riscos penals. 

 

(41) Enerside ha dissenyat el seu Model de Prevenció de Riscos Penals amb base en la gestió del 

risc, implicant diferents àrees en la certificació dels processos i controls. 

 

(42) La gestió d'aquest model és responsabilitat de la Unitat de Compliment. Els objectius que han de 

regir l'actuació dels òrgans de supervisió són: (i) supervisar l'efectivitat de les normes i 

procediments de control establerts per Enerside per minimitzar el risc de comportaments il·lícits 

per part dels Empleats; i, (ii) acreditar que Enerside ha exercit el control a causa sobre la seva 

activitat empresarial, complint d'aquesta manera amb l'exigència prevista en el Codi Penal. 

 

8.1. Estructura del model de supervisió i control 

 

(43) La funció de seguiment i verificació dels riscos penals de Enerside s'articula segons el següent 

organigrama: 

 

8.1.1.- Model del procés de supervisió 

 

(44) El procés de supervisió del Model de Prevenció de Riscos Penals es realitza de forma continuada 

en el temps i, per tant, es configura com un procés en el qual s'observa una situació de manera 

regular o contínua. 

 

(45) El Model de Prevenció de Riscos Penals ha de ser avaluat periòdicament pels responsables dels 

controls existents i supervisat per l'òrgan de control, almenys un cop l'any, per assegurar la seva 

conveniència, adequació i eficàcia. 

 

 

 

8.1.2.- Model del procés de control 

 

(46) El procés de control, també denominat procediment sancionador, consisteix en l'establiment 

d'accions correctores i / o de mesures disciplinàries per incompliment dels Principis Generals 

recollits en el Manual de Prevenció de Riscos Penals. 
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(47) Aquest procediment sancionador es pot concretar en una remissió a la normativa laboral vigent 

aplicable als treballadors de Enerside o en el desenvolupament d'un procediment sancionador 

específic per als incompliments que tinguin lloc. 

 

(48) La imposició de sancions disciplinàries correspon al Consell d'Administració, a proposta de la 

Unitat de Compliment.  

 

(49) En cas de detectar un incompliment del Codi Ètic o del present Manual, la Unitat de Compliment 

actuarà immediatament, informant al Consell d'Administració que, després de la seva deliberació 

i, si escau aprovació, donarà inici a les actuacions administratives o judicials pertinents en cada 

cas . 

 

(50) En cap cas, es podrà justificar la comissió d'un delicte amb l'obtenció d'un benefici per a la 

Companyia. Des Enerside es rebutja qualsevol ingrés o benefici directe o indirecte que pugui 

percebre com a conseqüència d'una actuació delictiva de qualsevol dels seus Empleats. 

 

8.2. Difusió i formació 

 

(51) La implantació de les mesures de control recollides en aquest Manual ha d'anar acompanyada 

de la difusió adequada d'aquest i de la seva explicació als Empleats de Enerside. 

 

(52) S'emfatitza la importància del seu compliment i l'acceptació i connivència per part dels 

treballadors de Enerside. 

 

(53) A aquest efecte, Enerside ha adoptat les següents mesures de difusió i formació: 

 

a. Enerside imparteix formació especialitzada sobre el codi de conducta, tant des del punt 

de vista general, com especialitzada a sol·licitud de qualsevol interessat. 

b. La difusió d'aquest Manual és responsabilitat de la Unitat de Compliment, que ha 

emfatitzar la importància del seu compliment i l'assumpció dels principis que 

representen tant el Codi Ètic com el present Manual.  

 

(54) L'assistència als cursos de formació en matèria de prevenció de riscos penals, si tenen lloc, és 

obligatòria havent de deixar els Empleats constància per escrit de la seva assistència i realitzar 

un test d'avaluació dels coneixements adquirits. 

 

8.3. Canal de denúncies 

 

(55) Es disposa la creació d'una bústia de denúncies anònim en el sistema intern de l'empresa, perquè 

tots els treballadors puguin realitzar una comunicació segura amb la Unitat de Compliment per 

denunciar els possibles il·lícits o irregularitats que es puguin cometre en el si de l'empresa.  

 

8.4. Arxiu i documentació 

 

(56) El Model de Prevenció de Riscos Penals genera evidències que permeten el desenvolupament, 

seguiment i supervisió del propi model, així com acreditar que aquest model de prevenció està 

en funcionament i en un procés de millora contínua. 
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(57) En conseqüència, Enerside identifica, estandarditza i garanteix la custòdia de les evidències clau 

que mostren l'aplicació efectiva dels controls dissenyats.  

 

(58) Tota la documentació generada en el Model de Prevenció de Riscos Penals es conserva durant 

un període mínim de 5 anys. 

 

 

9. Aprovació de la Part General del Manual de Prevenció de Riscos Penals 

 

(59) El present Manual part general ha estat aprovat pel Consell d'Administració de Enerside, SA en 

data 29 de Juliol de 2022.  
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II PART ESPECIAL 

 

1. Determinació de les potencials conductes delictives 

 

(60) En el present apartat es relacionen els delictes que, llevat d'error o omissió involuntària, Enerside 

pot cometre directament o, indirectament, a través dels seus treballadors: 

 

 

 tipus Delictiu 

1 Estafa (art. 248 - 251.bis CP) 

2 Frau (art. 436-438 CP) 

3 Insolvència Punible (art. 257 - 261.bis CP) 

4 Danys (art. 263-267 CP) 

5 
Propietat industrial i intel·lectual i contra els consumidors 

(art. 270 - 286.quater CP) 

6 Blanqueig de Capitals (Arts. 301-304 CP) 

7 Hisenda Pública i Seguretat Social (art. 305 - 310.bis CP) 

8 
Construcció, edificació o urbanització il·legal (art. 319-320 

CP) 

9 Delictes Informàtics (art. 197.bis i 270 i ss. CP) 

10 Medi Ambient (art. 325-331 CP) 

11 
Falsedat en mitjans de pagament, moneda i efectes timbrats 

(art. 386-403 CP) 

12 Falsedat Documental (art. 395 i 396 CP) 

13 Salut Pública (art. 359-378 CP) 

14 Suborn (art. 419 - 427.bis CP) 

15 Trànsit d'Influències (Arts. 428-431 CP) 

16 Organització o Grup Criminal (art. 570.bis - 570.quater CP) 

17 Finançament de Partits Polítics (art. 304.bis i 304.ter CP) 
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2. Descripció i Valoració del Risc de comissió de potencials conductes delictives 

 

(61) En relació amb el que disposa el punt anterior, a continuació es llista una descripció dels fets 

potencialment delictius que Enerside pot arribar a escometre, directament o indirectament, així 

com una valoració de la possibilitat que aquest risc es materialitzi en la realitat: 

 

 

 Descripció del Risc 
Valoració del 

Risc (%) 

1 

- Enganyar a un tercer, amb ànim de lucre, perquè realitzi actes 

de disposició. 

- Alienació de béns de titularitat aliena. 

- Simulació contractual. 

60 

2 

- Corrompre un funcionari públic per actuar en benefici de tercer 

contra l'Administració Pública. 

- Pagar conceptes no deguts a funcionaris públics a canvi de 

favors. 

80 

3 - Alienar actius de l'empresa per evitar ser solvent.  30 

4 - Destrucció de propietat privada. 25 

5 

- Vulneració dels drets de propietat intel·lectual / industrial. 

- Revelació de secrets empresarials. 

- Facturació de productes de primera necessitat que 

repercuteixi en els consumidors. 

- Alteració de preus o matèries primeres amb violència, 

amenaça o engany. 

- Distorsionar el preu de matèries primeres a partir d'informació 

privilegiada. 

70 

6 
- Encobrir l'origen de diners il·lícit o no declarat en el 

procediment de declaració del mateix. 
10 

7 

- Evadir quotes de la Seguretat Social. 

- Evadir quotes de pagament d'impostos a Hisenda. 

- Alterar o falsejar condicions o requisits per a l'aplicació de 

reduccions o obtenció de subvencions. 

70 

8 
- Urbanitzar, construir o edificar quan no hi és, ni estarà, 

definitivament legalitzat. 
80 

9 

- Accés a sistemes informàtics. 

- Intercepció il·lícita de dades informàtiques. 

- Interferència o abús en l'ús de dades informàtiques.  

35 

10 

- Actuacions contràries al que estableix la normativa 

mediambiental i que hagi causat, o hagi pogut causar, un dany 

al medi ambient o a la salut de les persones. 

- Contaminació per elements de construccions o líquids. 

80 

11 

- Falsificar moneda o fer servir, conscientment, moneda falsa. 

- Falsificar paper moneda o efectes timbrats o fer servir, 

conscientment, aquells que siguin falses. 

 

10 

12 - Falsificar documents privats en perjudici d'un tercer.  80 
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13 

- Utilització de substàncies químiques.  

- Contaminació d'elements aquàtics per a ús o consum humà o 

animal.  

- Consum i / o tràfic de drogues 

80 

14 - Suborn de funcionari públic 80 

15 
- Compravenda o mercadeig d'informació per obtenir beneficis 

empresarials 
90 

16 - Realització d'activitats delictives per 2, o més, persones 80 

17 
- Pagaments a Partits Polítics per tal d'obtenir favors legals o 

procedimentals 
80 

 

 

3. Mesures per a la mitigació del risc de comissió de conductes delictives 

 

(62) Finalment, es relaciona a continuació un seguit de mesures a l'efecte de mitigar la possibilitat 

que es cometin aquestes conductes delictives: 

 

 Mesures per a la Mitigació del Risc 
Departament 

Responsable 

1 

- Realitzar un control sobre el contingut del Registre 

Mercantil per evitar disfuncions en el procediment de 

compravenda. 

- Realitzar investigacions sobre els aparents titulars i, si 

escau, sobre els titulars reals.  

- Departament 

Legal 

2 

- Monitorització de tots els passos que es realitzen en una 

tramitació administrativa.  

- Control financer dels recursos de l'empresa. 

- Departament 

Financer. 

- Business 

Development. 

3 
- Realitzar control periòdic sobre els actius de l'empresa per 

evitar disposicions sense control. 

- Departament 

Legal. 

- Departament 

Financer. 

4 

- Seguir els procediments d'actuació estàndard en la 

construcció per evitar causar qualsevol tipus de danys. 

- Disposar de les corresponents pòlisses de responsabilitat 

civil per cobrir els danys que es puguin ocasionar. 

- Business 

Development.  

- Departament 

Financer. 

5 

- Verificació amb l'Oficina de Patents i Marques dels drets de 

cada part en cada operació.  

- Control en l'adquisició de productes o matèries primeres 

per a que s'adeqüi el procediment amb el Codi Ètic i d'acord 

amb la normativa espanyola en general. 

 

- Departament 

Legal. 

- Departament 

Tècnic. 

- Departament 

Operacions. 

- Departament 

Financer. 

 

 

 

6 - Operar sempre mitjançant transferència bancària, ja que - Departament 
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les entitats bancàries també realitzen un control sobre el 

blanqueig de capitals 

Financer.  

- Business 

Development. 

7 

- En cas de fer aquestes tasques a l'empresa: doble control 

amb el Departament Financer. En cas d'externalitzar el 

servei, controlar periòdicament que es realitzen els 

pagaments corresponents. 

- Departament 

Financer. 

- Departament 

Legal. 

8 
- Comprovar l'estat dels terrenys i la seva qualificació d'acord 

amb el que preveu el Registre de la Propietat. 

- Business 

Development. 

- Departament 

Legal. 

9 
- Accés controlat, identificant persona, data i hora, als 

sistemes d'emmagatzematge d'informació de l'empresa. 

- Departament 

Tècnic. 

10 

- Actuar d'acord amb la normativa mediambiental. 

- Complir els requisits i condicions resultants de les 

autoritzacions ambientals o administratives corresponents. 

- Disposar d'un programa de control, si escau, per al 

tractament dels productes tòxics i / o contaminants. 

- Business 

Development. 

- Departament 

d'Operacions. 

- Departament 

Tècnic. 

- Departament 

Legal. 

11 
- Utilitzar, exclusivament, mètodes de pagament electrònics 

mitjançant serveis de pagament bancari.  

- Departament 

Financer. 

12 
- Realitzar un control sobre la documentació oficial 

certificada per l'empresa.  

- Departament 

Legal. 

13 

- Aplicar un protocol de manipulació i ús d'elements tòxics i / 

contaminants. 

- El cap d'obra ha de controlar perquè no hi hagi situacions 

de consum o tràfic de drogues entre el personal de l'obra. 

- Departament 

d'Operacions. 

- Departament 

Tècnic. 

14 
- Control estricte (doble control) sobre els comptes i claus 

bancàries de l'empresa.  

- Departament 

Financer 

15 
- Control estricte (doble control) sobre els comptes i claus 

bancàries de l'empresa. 

- Departament 

Financer 

16 
- Interiorització / Formació laboral sobre el Codi Ètic de 

l'empresa i sobre el Manual de Prevenció de Riscos Penals. 

- Tots els 

departaments. 

17 
- Control estricte (doble control) sobre els comptes i claus 

bancàries de l'empresa. 

- Departament 

Financer 
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ANNEXOS 
 

1. codi Ètic 
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2. codi Disciplinari 

 


