
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Compliance 
“On no hi ha llei, no hi ha llibertat” 

John Locke 

 

 

 

 

UNITAT DE  

CONEIXEMENT 

Juny 2016 



 

Unitat de Coneixement –  Compl iance 
Ju n y  2016  

factorhuma.org    -2- 

  

Què és? 

 La compliance és l'establiment de polítiques i procediments adequats  
per garantir que una organització —incloses les seves persones 

directives, empleades i agents vinculats— compleix el marc normatiu 
vigent. Dins del marc normatiu no han de considerar-se únicament les 

normes legals, com les lleis nacionals i internacionals o els reglaments, 
sinó també les polítiques internes, els compromisos amb clients, 
proveïdors o tercers, i sobretot els codis ètics. Així, el concepte reuneix 

l'esfera jurídica (lleis), reguladora (reglaments) i l'esfera de la RSE. 

 En català la traducció recomanada pel TERMCAT és 

compliment normatiu i en castellà sol denominar-se 
‘conformidad’ o bé ‘cumplimiento’. 

 Aquestes funcions requeien en els departaments d'assessoria jurídica, 

però a causa de la major complexitat normativa que ha comportat la 
globalització i la internacionalització sorgeix la necessitat d'establir una 
funció específica, ja sigui donant-hi resposta des de la mateixa 

organització o bé recorrent als serveis d'assessories especialitzades en 
compliance. 

 La compliance no només té una tasca vigilant en relació amb la 
verificació de l'acompliment, també ha d'anticipar-se als possibles canvis 

normatius i estudiar com afectarien a l'actuació de l'organització. També 
ha de preveure i reduir riscos amb un fort impacte en la reputació: 

imposició de multes i sancions, pèrdues de negoci per contractes no 
executables o l'exclusió de licitacions. 

 Les principals responsabilitats d'un responsable de compliance (o 

compliance officer) són: 

 Avaluació i mesurament dels riscos de compliance. 

 Supervisió de les activitats dutes a terme a l'empresa per avaluar 

l'entorn de control. 

 Realització de recomanacions i seguiment de les mesures correctores 

proposades. 

 Assessorament. 

 Formació de persones empleades i directives. 

 Informació a l'alta direcció sobre els riscos i les deficiències 

identificades. 
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 L'establiment d'una cultura de compliance a les organitzacions va més 

enllà de la funció estricta i recau també en l'equip directiu i departaments 
com RH, legal i auditoria interna. Sorgeix així el concepte de global 

corporate compliance, és a dir, el conjunt de procediments i bones 
pràctiques adoptats per les empreses capdavanteres per identificar i 

classificar els riscos operatius i legals als quals s'enfronten i establir 
mecanismes interns de prevenció i gestió, formació, detecció, 
minimització i control dels mateixos. 

 Hi ha una ISO (19.600:2014) sobre Sistemes de gestió de la compliance 

que conté directrius orientadores basades en els principis de bona 
governança, proporcionalitat, transparència i sostenibilitat.  

 Les persones crítiques amb el concepte assenyalen que té el risc de 

convertir la RSE en un simple compliment de normes i regulacions, és a 

dir, en una mena d'ètica positivista basada en checklists i no tant en una 
visió més global de l'impacte de l'organització. 

Eines 

 Requisits de la funció de compliance: per a una adequada 

implantació de la funció calen els següents requisits: 

 Que pugui operar independentment (concretant els seus deures i 
responsabilitats). 

 Que pugui recórrer a la participació d'assessors externs (en cas 
d'escenari complex). 

 Que estigui dotada de recursos suficients per a l'acompliment de les 

seves funcions i deures. 

 Que tingui accés a totes les activitats i material de l'empresa.  

 Adaptació del model de compliance a la responsabilitat penal: ja 

hi ha hagut diverses sentències del Tribunal Suprem sobre la 
responsabilitat penal de la persona jurídica en el cas de qüestions 
ètiques. Segons el Tribunal la responsabilitat s'estableix quan es verifica 

una falta d'establiment i correcta aplicació de mesures de control eficaces 
per a la prevenció de delictes, és a dir, de models de compliment 

normatiu o prevenció penal. En aquest sentit, les sentències estableixen 
els requisits mínims que ha de complir un model de prevenció per 
poder parlar d'una cultura corporativa ètica: 

 Abast: extensió de la responsabilitat penal sobre col·laboradors/es i 
subcontractistes. 
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 Adaptació: no valen els models estàndards, sinó els particularitzats a 

la nostra organització. 

 Compromís de la direcció: acreditar la integritat des de dalt (codis 

de bon govern, polítiques de compliment de l'alta direcció). 

 Polítiques de contractació: diligència deguda de l'administrador, 
sobretot pel que fa als alts càrrecs. 

 Responsable de compliment: funcions, independència, recursos 
econòmics, etc. 

 Tractament de les denúncies: establir precedents i justificar l'ètica 

empresarial. 

 Evidències: demostrar l'ús efectiu del model mitjançant 

documentació. 

La dada 

Segons la 13ª Enquesta Global sobre Frau 2014 "Overcoming Compliance 

Fatigue" d' Ernst & Young, el 36% de les persones directives acceptaria 
comportaments poc ètics per incrementar o salvaguardar el seu negoci. El 

percentatge, obtingut a partir d'una mostra de 50 organitzacions espanyoles, 
resulta inferior al registrat en el conjunt dels països analitzats i que ascendeix al 

42%. L'estudi detecta una preocupant relaxació de les polítiques que penalitzen 
l'incompliment i de les barreres anticorrupció.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

Principis bàsics 

 

 Impuls directiu. 

 Codi ètic. 

 Centralització de funcions administratives. 

 Identificar àrees de risc més rellevants: severitat, impacte i probabilitat dels 
riscos. 
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L'experiència 

 

 Abertis és una organització catalana dedicada a les infraestructures de 

comunicació i transport. El Grup, que cotitza a borsa, controla 
directament o indirecta una seixantena d'organitzacions, com ara 
diversos operadors d'autopistes com Acesa, Aucat, Invicat, Túnels i 

Aumar. També controla algunes empreses d'autopistes de Brasil, França, 

Avaluació 

 

 Fomentar una cultura de la transparència. 

 Implementar iniciatives de compliment. 

 Realitzar auditories i comprovacions. 

 Certificacions internes. 

 Revisió periòdica. 

 Procediments de denúncia. 

 Procediments de resolució. 

 Assessorament de directius/ves i treballadors/es. 

Comunicació 

 

 Desenvolupar un manual de compliment. 

 Revisar l'operativa del negoci. 

 Preparar una formació a mida. 

 Difondre les directrius i principis. 
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Espanya, Argentina, Colòmbia, Puerto Rico, Estats Units, Regne Unit i 
Xile. 

 Abertis és l'única organització espanyola del seu sector que figura en el 

Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) 2015. Disposa de la posició 

del Chief Compliance Officer. Les seves funcions són: 

 Elaborar i promoure l'elaboració, coordinació i actualització de tota la 

normativa interna i externa per traslladar els requeriments de la 
legislació aplicable a les organitzacions del Grup. 

 Instaurar una cultura del compliment de la normativa aplicable a 

Abertis.  

 Informar als equips directius de les empreses del Grup sobre la 
legislació en tràmit perquè la companyia pugui avançar-se tant com 

sigui possible a l'execució de determinades accions. 

 Abertis també té definida la funció dels Local Compliance Officers 

(LCOs) amb les funcions, entre d'altres, de: generar una cultura del 
compliment dins la seva unitat, vigilar i garantir el compliment de la 

normativa, presidir el Comitè Local d'Ètica i de Prevenció Penal, generar 
un conjunt de mesures organitzatives i de processos orientats a prevenir 

i detectar riscos d'incompliment normatiu. 

 Marta Casas, l'actual Chief Compliance Officer d'Abertis, participà en el I 

Congrés Internacional de Compliance, que se celebrà els dies 17 i 18 de 
març de 2016 a la Universitat Complutense de Madrid. A parer seu, un 

dels reptes per potenciar aquesta funció a les empreses és la necessitat 
de molta formació contínua, adequada a cada treballador. També 
suposen un desafiament les diferències entre territoris i, per tant, les 

diverses jurisdiccions en les empreses internacionalitzades. 

 

 

 Fundada l’any 1876 als EUA, Lilly es troba entre les deu organitzacions 
farmacèutiques més grans del món. Actualment té més de 40.000 

persones empleades en 143 països. Té diverses plantes de producció per 
tot el món, tant als EUA com en altres països: França, Espanya 

(Alcobendas), Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Mèxic, Brasil i Índia. 

 Disposa del programa Ethics and Compliance que es regeix pels 

següents principis i documents: 

 Guia de Govern corporatiu, que determina els principis bàsics sota 

els quals opera Lilly. 
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 Codi de Conducta en els negocis, que estableix unes directrius per 

assegurar un comportament adequat en l'acompliment professional 
dels empleats. Està compost per: 

 El Llibre Vermell: ampli codi de conducta legal i ètica aplicable a 

totes les persones empleades a escala mundial, incloent-hi la 
direcció. 

 Codi de Conducta Ètica per a la gestió financera de Lilly: codi 

complementari per al CEO (President mundial) i tots els gestors 
financers. 

 Procediment de governança dirigit a evitar conflictes d'interessos en el 

màxim òrgan de govern. 

 Algunes de les accions que ha impulsat l'àrea de compliance des de 

2009 són: 

 Projecte de Transparència: procés de notificació institucional 

en el qual Lilly comunica a les institucions quan patrocina o 
contracta els/les seus/ves professionals sanitaris/àries, de 

manera que s'ajudi a eliminar qualsevol potencial percepció 
d'algun tipus d'influència sobre els/les professionals 

sanitaris/àries en la presa de decisions d’atenció als pacients. 

 Comitè de Donacions i Ajudes: Lilly compta amb un Comitè 

de Donacions i Ajudes a través del qual s'han d'aprovar totes 
les sol·licituds que es rebin en relació amb necessitats socials. 

 Compliance Line: en el marc d'aquest programa existeix un 
canal de denúncia de situacions de conflictivitat i incompliment 

que suposa una línia de comunicació directa i confidencial. 
Les persones responsables de dur a terme les possibles 
investigacions sobre aquest tema són les àrees de RH, Jurídica i 

de Compliance. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Enseñat De Carlos, Sylvia. Manual del Compliance Officer. Madrid: Aranzadi, 

2016. 

Mir Puig, Santiago. Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de 
prevencion, deteccion y reaccion penal. Madrid: Edisofer, 2014. 

Sáiz Peña, Carlos Alberto. Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos 
en la empresa. Madrid: Aranzadi, 2015. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Errors de compliance 

Sèrie de documents que presenta 12 casos pràctics de mancances en l'àrea de 
compliance. Preparats per Alain Casanovas, director del KPMG Compliance 

Think Tank. 

http://www.kpmgcumplimientolegal.es/serie-de-casos-sobre-errores-de-

compliance/ 

 

Asociación Española de Compliance (Ascom) 

Associació professional sense ànim de lucre que sorgeix al maig de 2014 de la 

iniciativa d'un grup de persones amb àmplia experiència en l'exercici de la 
funció de compliance a Espanya, amb l'objectiu de professionalitzar la funció i 
d'establir un canal d'interlocució amb les institucions. 

http://www.asociacioncompliance.com/ 

 

Congrés Internacional Compliance 

Secció de notícies recopilades entorn del congrés que se celebrà a Madrid els 

dies 17 i 18 de març de 2016. 

https://congresocompliance.com/noticias/ 

 

El Compliance Officer davant el descobriment d'un delicte (vídeo) 

Arbre de decisions que pot adoptar un Compliance Officer després de tenir 

coneixement de l'existència d'un delicte tolerat pel Consell d'Administració de 

l'organització. 

https://youtu.be/V4mG1IV4uq8 

 

Oliver, Ramón. “Vigilar que la teva empresa compleixi la llei: una de les 

professions del futur”. El País, 01/5/2016. 

Article sobre les modificacions legals que han impulsat el sorgiment d'aquesta 
figura i sobre la resposta de les escoles de negoci i universitats davant la 

creixent demanda. 

http://economia.elpais.com/economia/2016/04/28/actualidad/1461850264_58

3472.html 

http://www.kpmgcumplimientolegal.es/serie-de-casos-sobre-errores-de-compliance/
http://www.kpmgcumplimientolegal.es/serie-de-casos-sobre-errores-de-compliance/
http://www.asociacioncompliance.com/
https://congresocompliance.com/noticias/
https://youtu.be/V4mG1IV4uq8
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/28/actualidad/1461850264_583472.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/28/actualidad/1461850264_583472.html
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Moreno, V. “Així són les últimes reformes legals que afecten a les empreses”. 

Expansión, 29/09/2015. 

Tenir programes de compliance és un eximent davant una potencial condemna 

per responsabilitat societària. Repàs a les modificacions legals que afecten 
aquesta àrea. 

www.expansion.com/juridico/actualidad-
tendencias/2015/09/28/5609908d22601d21138b4595.html 

 

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/09/28/5609908d22601d21138b4595.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/09/28/5609908d22601d21138b4595.html

