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1. INTRODUCCIÓ

Aquest Manual de Prevenció de Riscs Penals (d’ara endavant, el “Manual”) estableix el Pla per a la 
prevenció de riscs penals a “EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.” (d’ara enda-
vant, “EMAYA” o la “Companyia”) en relació amb el règim de responsabilitat penal de les persones 
jurídiques que estableix l’art. 31 bis del Codi Penal. 

EMAYA es regeix pels seus propis estatuts, per la legislació sobre societats anònimes, per la norma-
tiva de règim local i administrativa que li sigui d’aplicació per la seva naturalesa de societat mercantil 
local i per les demés disposicions legals que li siguin aplicables. 

EMAYA té personalitat jurídica i patrimoni propi, té plena capacitat jurídica i d’obrar i exerceix les seves 
activitats en règim de monopoli, recollint com activitats pròpies en les quals es poden materialitzar els 
riscs, les previstes en el seu objecte social: 

1.1. Gestió directa, en règim de monopoli, dels serveis municipals de l’Ajuntament de Palma de: 

 - Abastament d’aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, investiga-
ció, captació, tractament, aprofitament, potabilització, dessalinització , canalització i subministrament. 

 - Clavegueram, incloent la captació, canalització, conducció, tractament, investigació, depuració, 
reutilització, eliminació i abocament d’aigües residuals. 

 - Neteja viària i de béns i instal·lacions municipals i recollida, tractament, aprofitament i/o eliminació 
de tot tipus de deixalles i residus sòlids urbans i qualssevol altres que poguessin considerar-se 
inclosos en la denominació genèrica de serveis públics de neteja i recollida d’escombraries. 

1.2. Desenvolupar tot tipus d’activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació, redacció d’estu-
dis i/o projectes, realització d’obres, manteniment i gestió de serveis relacionats amb:

 - L’abastament d’aigua pel consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, investiga-
ció, captació, tractament, aprofitament, potabilització, dessalinització, canalització i subministrament; 

 - El clavegueram, incloent la captació, canalització, conducció, tractament, investigació, depuració, 
reutilització, eliminació i abocament d’aigües residuals;

 - La recollida, tractament, aprofitament i/o eliminació de tot tipus de deixalles i residus sòlids urbans 
i qualssevol altres que poguessin considerar-se inclosos en la denominació genèrica de serveis de 
neteja i recollida d’escombraries. Activitats totes elles que podrà realitzar per si mateixa o en soci-
etat, unió o col·laboració amb altres entitats públiques o privades, podent participar en concursos, 
subhastes, concursos-subhasta, contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats públi-
ques i/o privades, fins a les seves darreres conseqüències en el desenvolupament de les citades 
activitats, obtenint les qualificacions pertinents per a poder desenvolupar-les. 

1.3. Realitzar, en l’estricte àmbit intern de l’empresa, amb personal propi o contractat, totes les ac-
tuacions necessàries per a la instal·lació i el manteniment dels equips, sistemes i altres instal·lacions 
dels centres o equipaments de la seva propietat o dels que tengui atribuïda la gestió i/o explotació, 
especialment pel que fa a l’activitat d’instal·ladora elèctrica limitada al seu propi àmbit intern.
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1.4. Dur a terme les actuacions consistents en l’estudi, desenvolupament i explotació de tecnologies 
urbanes i els seus derivats, obres i serveis relacionats amb l’energia, inclosa la producció i comer-
cialització de la mateixa provinents de fonts renovables i per al subministrament de l’Ajuntament de 
Palma i el seu sector públic, així com pels tercers que es determinin, respectant les exigències de 
separació d’activitats i comptes exigides per la normativa que resulti d’aplicació. En el cas de que les 
disposicions legals exigissin per l’exercici d’alguna de les activitats algun títol professional, autoritza-
ció administrativa o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats hauran de dur-se a terme per 
mitjà de les persones que reuneixin aquests requisits, i no podran iniciar-se fins que s’hagin complit 
els requisits administratius exigits.

EMAYA compta amb procediments i controls per a prevenir la realització, per part de tots els seus 
empleats/ades i persones baix l’autoritat d’EMAYA, d’actes i conductes enquadrables com a riscs pe-
nals. Aquest Manual suposa una adaptació dels procediments i controls que EMAYA ja venia aplicant, 
per ajustar-los a la prevenció dels riscs penals. 

Aquest Manual és producte d’una revisió que, a la llum de les modificacions normatives produïdes 
en matèria penal, s’ha realitzat per a desenvolupar un pla destinat a la prevenció de la comissió de 
delictes de la Companyia, i compilar els procediments i controls que actualment existeixen per l’efec-
tiva prevenció i mitigació de riscs penals. Per això, per a elaborar el Manual s’ha realitzat un detallat 
anàlisi dels riscs penals que hipotèticament podrien produir-se en les distintes àrees d’EMAYA, tenint 
en compte, per una part, les polítiques i controls ja existents i, per altre, la sensibilitat als riscs penals 
detectada en els processos concrets, en funció del sector i les activitats que EMAYA realitza. 

D’aquesta manera, aquest Manual es basa en els sistemes de control existents i aquells que, arran 
de la revisió realitzada com a conseqüència del que es disposa a l’art. 31 bis del Codi Penal, s’han 
reforçat o introduït a EMAYA per a complir amb la finalitat de prevenir i mitigar la comissió de delictes 
en el si de la Companyia. 
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2. RÈGIM DE RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES D’EMAYA 

2.1. Context normatiu

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 a delimitar aquesta especial responsabilitat, principalment en aquelles figures delicti-
ves on la seva possible intervenció es feia més evident. 

L’article 31.1 bis del Codi Penal regula la responsabilitat de les persones jurídiques per: 

 - Els delictes comesos en nom o per compta de les mateixes, i en el seu benefici directe o indirecte, 
pels seus representants legals o per aquells que, actuant individualment o com integrants d’un òr-
gan de la persona jurídica, estan autoritzats per a prendre decisions en nom de la persona jurídica 
o ostenten facultats d’organització i control dins de la mateixa. 

 - Els delictes comesos, en l’exercici d’activitats socials i per compta i en benefici directe o indirecte 
de les mateixes, per qui, estant sotmesos a l’autoritat de les persones físiques mencionades en 
paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets per haver-se incomplit greument per aquells els deures 
de supervisió, vigilància i control de la seva activitat ateses les concretes circumstàncies del cas. 

2.2. Adequació UNE 19601

El 18 de maig de 2017 l’Associació Espanyola de Normalització va publicar la Norma espanyola UNE 
19601 de sistemes de gestió de Compliment Normatiu Penal, desenvolupa requisits amb la finalitat 
de complir amb les indicacions del Codi Penal sobre els models de gestió i prevenció de delictes, 
incorporant bones pràctiques internacionalment acceptades en matèria de Compliment Normatiu. 

Aquest informe es troba adaptat als preceptes establerts per la norma UNE 19601, elaborada pel Sub-
comitè Tècnic CTN 307 SC1 Sistemes de gestió del compliment i sistemes de gestió anticorrupció, pel 
que fa al compliment en matèria d’informes de Compliment Normatiu Penal, i contingut dels mateixos, 
complint-se amb el relatiu a la informació requerida per a conèixer el context de l’organització.

De manera més concreta, el present informe s’ha determinat conforme als preceptes establerts en 
els punts 9.1.7 y 9.1.8 de la mencionada norma.    

Pel que fa als preceptes descrits en el punt 9.1.7: 

a. S’estableixen criteris adequats i obligacions d’informació en la configuració del mòdul penal al que 
pertany aquest informe. 

b. S’estableix una periodicitat mensual per la generació d’informes automàtics, i es permet la gene-
ració d’informes a l’instant en qualsevol moment diferent. 

c. Es facilita a cada informe una informació exacta i completa a les funcions o àrees de l’organització 
apropiades, per a permetre que s’adoptin accions preventives, correctives i remeiadores, confor-
me al cicle de Deming PDCA. 
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d. Es permet l’adaptació del contingut i periodicitat dels informes interns de Compliment Normatiu 
Penal per a que siguin adequats a les circumstàncies de l’organització amb la possibilitat de per-
sonalització de tots els elements dels que aquest informe obté el seu contingut.

Pel que fa als preceptes descrits pel punt 9.1.8, s’estableixen els següents continguts requerits per 
l’informe de Compliment Normatiu Penal, els quals aquest informe compleix:

a. Qualsevol matèria relacionada amb riscs penals (3.29) sobre la que l’organització (3.20) hagi estat 
requerida per qualsevol regulador o autoritat, inclosa la judicial. 

b. Canvis en les obligacions de Compliment Normatiu Penal (3.5), en el seu impacte en l’organització 
(3.20) i les propostes per a complir amb les noves obligacions. 

c. Mesuraments (3.15) de l’acompliment (3.9) de Compliment Normatiu Penal (3.5) incloent les no 
conformitats (3.18) i la millora continua (3.16). 

d. Número i detall de possible(s) no conformitat(s) (3.18) i el seu anàlisi subsegüent; 

e. Accions correctives (3.1) adoptades. 

f. Informació sobre l’eficàcia (3.11) del Pla de prevenció de riscs penals (3.31), els seus èxits i tendències. 

g. Contactes i desenvolupament de les relacions amb els reguladors. 

h. Resultats de les auditories (3.3), així com de les activitats de seguiment (3.30). 

Així mateix, aquest informe compleix amb el requisit establert en el punt 9.1.8 pel que fa al requisit de 
que la política de Compliment Normatiu Penal ha de fomentar l’informe immediat de qüestions materi-
alment significatives que sorgeixin fora dels períodes prevists per al report periòdic, degut a la pos-
sibilitat de generació d’informes a l’instant, en qualsevol moment, independentment de la informació 
generada de forma automàtica mensualment. 

Cal recordar que els preceptes establerts per dita norma obeeixen a la necessitat de desenvolupa-
ment de la nova regulació en matèria de Responsabilitat Penal per les persones jurídiques, amb l’ob-
jectiu de disposar de sistemes eficaços i alineats amb les bones pràctiques que venen acordant-se a 
nivell internacional.      

Amb el compliment dels preceptes establerts per l’UNE 19601, aquest informe, aquest informe no 
només compleix les exigències del Codi Penal espanyol, sinó que es complementa amb els es-
tàndards internacionals en matèria de Compliment Normatiu que contribueixen a sincerar els seus 
continguts i incrementar la seva eficàcia, igual que la de tot el sistema de compliment al que aquest 
informe pertany.  
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2.3. Finalitat del Manual i mesures de control adoptades

2.3.1 Finalitat del Manual

La Llei Orgànica 1/2015, introdueix importants canvis entre els que destaquen el nou article 31 bis 
del Codi Penal que eximeix de responsabilitat penal a la persona jurídica en els casos de delictes 
comesos per representats i administradors quan concorrin les següents circumstàncies:

a. L’òrgan d’administració hagi adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, mo-
dels d’organització i gestió que incloguin les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir 
delictes de la mateixa naturalesa o per a reduir de manera significativa el risc de la seva comissió; 

b. La supervisió del funcionament i del compliment del model de prevenció implantat hagi estat con-
fiada a un òrgan de la persona jurídica amb poders autònoms d’iniciativa i de control o que tengui 
encomanada legalment la funció de supervisar l’eficàcia dels controls interns de la persona jurídica; 

c. Els autors individuals hagin comès el delicte eludint fraudulentament el Pla de prevenció de riscs 
penals, i;

d. No s’hagi produït una omissió o un exercici insuficient de les funcions de supervisió, vigilància i 
control per part de l’òrgan de control. 

Així mateix, l’art. 31.bis.4 estableix que la persona jurídica estarà exempta de responsabilitat si, abans 
de la comissió del delicte, ha adoptat i executat eficaçment un model d’organització i gestió que 
resulti adequat per a prevenir delictes de la naturalesa del que va ser comès o per a reduir de forma 
significativa el risc de la seva comissió. 

La Llei Orgànica 1/2015, estableix que, perquè el Pla de prevenció de riscs penals sigui eficaç per a la 
mitigació de riscs penals: 

a. S’identifiquin les activitats en l’àmbit el qual 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 a impedir la comissió dels 
delictes que han de ser previnguts. 

d. S’imposi l’obligació d’informar de possibles rics 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 Pla. 

f. Es precedeixi a una verificació periòdica del Pla i a la seva eventual modificació quan es posin de 
manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis a l’organit-
zació, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els facin necessaris. 
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Addicionalment, l’article 31.1 quarter del Codi Penal contempla com atenuant de la responsabilitat de 
la persona jurídica, entre d’altres, “haver establert, antes del començament del judici oral, mesures 
eficaces per a prevenir i descobrir els delictes que en el futur poguessin cometre’s amb els mitjans o 
baix la cobertura de la persona jurídica”. 

Tal i com recull la Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l’Estat, sobre la responsabilitat penal de les 
persones jurídiques conforme a la reforma del Codi Penal efectuada per la Llei Orgànica 1/2015. 

“Naturalment, promoure que les persones jurídiques s’estructurin dotant-se de sistemes organitzatius 
i de control que, entre altres coses, tendeixin a evitar la comissió de delictes en el seu si o, al menys, 
aconseguir el seu descobriment constitueix un objectiu lloable i mereix una valoració positiva”.

El règim de responsabilitat de la persona jurídica ha estat completada per la Llei Orgànica 1/2019, de 
20 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per 
a transposar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions 
d’índole internacional. Aquesta reforma va introduir canvis en algun dels delictes imputables a les 
persones jurídiques.

Per tant, els objectius darrers del present Manual són: 

I. assegurar l’efectivitat d’unes normes i procediments de control que minimitzin el risc de compor-
taments il·lícits per part dels Consells d’Administració, Directius, Quadres intermedis, Empleats i 
col·laboradors1 d’EMAYA; i 

II. acreditar que aquesta ha exercit el control degut sobre la seva activitat empresarial, complint 
d’aquesta manera amb l’exigència contemplada en el Codi Penal. 

Amb aquesta finalitat, s’ha delimitat en aquest manual, el Pla de prevenció de riscs penals adoptat 
per EMAYA, i definit en: 

a. Part general: inclou el disseny i estructura del (i) model de supervisió, seguiment i verificació, (ii) 
òrgan de control, (iii) sistema de gestió de recursos financers i materials, (iv) sistema disciplinari, (v) 
canal de consultes/denúncies, (vi) formació, i (vii) controls generals amb els que compta EMAYA 
per a prevenir la comissió de delictes. 

b. Part especial: identifica els riscs penals2 que poden hipotèticament produir-se a EMAYA degut a 
les activitats que aquest realitza, de forma que aquests riscs es detallen en annexos juntament 
amb el marc de control susceptible de mitigar-los3. 

Aquest Manual és un document dinàmic, per la qual cosa es revisarà el seu àmbit periòdicament en 
relació amb els riscs penals que puguin afectar a EMAYA i, si s’escau, serà objecte d’actualització.

1 S’entendrà per col·laboradors a tots aquells empleats/ades i tercers que estiguin baix l’autoritat d’EMAYA, segons el que estableix 
l’article 31 bis del Codi Penal. 

2 Tipus delictius que són susceptibles de generar responsabilitat penal per a les persones jurídiques segons el Codi Penal.

3 La llista de riscs identificats recollida en la part especial no implica que s’hagi detectat la comissió dels delictes, sinó que simplement 
són riscs intrínsecs al tipus d’activitats que desenvolupa EMAYA i, per això, han estat objecte d’especial estudi i anàlisi per a la seva 
deguda prevenció.
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2.3.2 Comitè de Compliment Penal (Ètic)

S’ha establert el Pla de prevenció de riscs penals assumit per EMAYA mitjançant l’adopció de les ne-
cessàries mesures de vigilància, supervisió i control per a prevenir riscs penals que poguessin come-
tre’s en el si d’EMAYA com a producte de la seva activitat. Referent a això, es constituirà el Comitè de 
Compliment Penal (Ètic) amb poders d’iniciativa i control com a òrgan col·legiat de vigilància i control. 

Tenint en compte les dimensions d’EMAYA i les característiques del càrrec, sense perjudici de la dele-
gació de funcions en personal propi o extern, els membres d’aquest Comitè seran: 

 - El/la director/ra Recursos Humans: 
Sr. Carlos Nadal Roig, actuant com a suplent Sra. Isabel Llull García. 

 - El/la director/ra de Jurídic: 
Sra. Nuria Gallego Cañellas, actuant com a suplent Sra. Francisca Ballester Tomàs.

 - El/la responsable de Qualitat i Protecció de Dades: 
Sr. David Sastre Calvente.

 - El/la responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer): 
Sr. Luis Costa Fiol, actuant com a secretari/ària.

Aquest comitè nomenat pel Consell d’Administració es reunirà amb una periodicitat mínima trimestral 
i reportarà al Consell de la Companyia amb una periodicitat mínima anual sobre els resultats de la 
revisió i sobre el seguiment del Pla de prevenció de riscs penals.
 
Igualment, a EMAYA s’ha nomenat a un responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer), 
que en cap cas suposarà delegació de responsabilitat del Comitè de Compliment Normatiu, que ten-
drà com a funcions principals les establertes en la Política de Compliment Normatiu i Antisuborn. 

2.3.3 Metodologia i anàlisi del risc 

En concret, per a establir el control degut sobre les activitats empresarials d’EMAYA i elaborar aquest 
Manual s’ha realitzat una profunda revisió dels controls existents a la Companyia. La revisió ha con-
sistit en les següents actuacions, algunes de les quals es desenvolupen al llarg del Manual:

 - S’han examinat les activitats, processos, sub-processos i controls desenvolupats per EMAYA. 
Per això s’han designat els interlocutors i responsables de cada una de les àrees d’EMAYA que 
permetessin identificar les activitats en l’àmbit del qual poguessin ser comesos els delictes que han 
de ser previnguts.

 - S’han localitzat els hipotètics riscs penals en les distintes activitats que desenvolupa EMAYA, 
validant amb els responsables de les àrees la hipotètica comissió de delictes. Amb aquesta finalitat, 
s’ha desenvolupat un inventari dels riscs penals als que està exposada EMAYA per la seva activitat, 
en les matrius de riscs-processos. 

 - S’han revisat i, si s’escau, elaborat les polítiques, manuals, procediments, documents i contrac-
tes-model més rellevants d’EMAYA. 
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 - S’ha designat, pel Consell d’Administració, l’Òrgan de Compliment, com element clau per a con-
trolar la implantació, desenvolupament i compliment del pla per a la prevenció de la comissió de 
delictes a EMAYA. 

 - Així mateix, s’ha realitzat una dotació de recursos financers i materials necessaris per un correcte 
i eficaç funcionament del Pla de prevenció de riscs penals. 

 - S’ha dissenyat el model de supervisió i seguiment que permet a EMAYA (i) la monitorització del 
procés de verificació dels controls amb cobertura de risc penal, (ii) monitorització de canvis en 
sub-processos, riscs i controls i (iii) proposta de millores o si s’escau, de creació de nous controls 
per a reforçar la cobertura del risc. 

 - S’ha dissenyat un Codi Ètic i de Conducta i s’ha implantat el Canal Ètic a través d’un procedi-
ment de notificacions i anàlisi d’incompliments o vulneracions de les conductes, que permeti a 
EMAYA conèixer i reaccionar davant possibles situacions il·lícites. 

 - Es procedirà a la verificació periòdica del Pla de prevenció de riscs penals i a la seva eventual mo-
dificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es pro-
dueixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els facin 
necessaris, així com quan es detectin deficiències de disseny o d’eficàcia dels controls assignats. 

Per a la gestió dels riscs s’utilitza la metodologia PDCA reconeguda per la norma internacional ISO 
9001. Es basa en que el risc és igual a la probabilitat per l’impacte sent la probabilitat el producte de 
l’amenaça per la vulnerabilitat. D’aquesta manera, la vulnerabilitat variarà depenent de les activitats de 
mitigació dels rics penals que EMAYA hagi establert: Planificat (P), Executat (D), Revisat (C) i Millorat (A).

Cada risc es composa de diferents apartats:

PROBABILITAT: selector de la probabilitat d’ocurrència del risc per a la finalitat. 
DESCRIPCIÓ DEL RISC: nom del risc o amenaça. 
ASSISTENT (CICLE PDCA): selector del grau de maduresa del tractament del risc. 
IMPACTE: selector de l’impacte del risc per a la finalitat. 
EVIDÈNCIES: apartat per afegir notes o evidències al risc i justificar el motiu d’aplicabilitat o no aplica-
bilitat del mateix. 
NIVELL DEL RISC: apartat on es mostra el resultat de totes les columnes anteriors. Si està en blanc 
és que el risc no aplica.
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Cada risc ha de comptar com a mínim amb la valoració de la probabilitat i l’impacte per aparèixer 
com a risc aplicable o existent. Si una de les dues variables es marca com “no aplica”, el risc no 
resultarà aplicable.

La probabilitat i l’impacte es poden dividir en 5 estats.

Com es pot observar, en tota anàlisi de riscs, la probabilitat de que succeeixi un succés en el futur, ha 
de tenir en compte dues variables: i) l’amenaça i ii) la vulnerabilitat. 

L’amenaça, als efectes d’aquest informe, s’ha de mesurar com a freqüència 0-1. Entenent-se que si 
l’amenaça és zero vol dir que no hi ha delicte, mentre que una freqüència d’amenaça 1 comporta la 
possibilitat de comissió de delicte. S’entén que la freqüència al tractar-se de delicte o no delicte, no 
pot ser graduada amb paràmetres distints a aquests dos valors. Aquesta amenaça ve determinada 
per l’entorn en el qual es desenvolupa l’activitat de risc dintre d’EMAYA. 

Per altra part, la vulnerabilitat, s’entén com l’incompliment, en major o menor mesura, de l’article del 
Codi Penal que tipifica el delicte. Als efectes jurídics, la vulnerabilitat s’entén com el grau de maduresa 
del marc de control implantat a EMAYA per a mitigar cada activitat de risc. 

Així, des de la perspectiva de la pròpia EMAYA, l’estudi de l’amenaça ha de tenir en compte factors 
externs i la vulnerabilitat factors interns. 

Des d’una perspectiva de la vulnerabilitat es tendrà en compte l’anàlisi i l’estudi objectiu o interpreta-
tiu sobre tipus penals i s’identificaran les activitats d’EMAYA en l’àmbit que puguin ser comesos els 
delictes que han de ser previnguts, així com els controls que EMAYA ha implantat per a mitigar el risc 
de comissió: 

Matriu de Risc Legal
Potencial de l’amenaça Freqüència de l’amenaça

Grau de vulnerabilitat No 0 Si 1

Molt baixa 2 Remot Molt baixa 1

Baixa 4 Remot Baixa 1

Mitjana 6 Remot Mitjana 1

Alta 8 Remot Alta 1

Molt alta 10 Remot Molt alta 1
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Al nostre entendre i una vegada es realitzi l’anàlisi de compliment o vulnerabilitat, la freqüència de 
l’amenaça és “INVESTIGACIÓ JUDICIAL”, representat pel valor 1 o “NO INVESTIGACIÓ JUDICIAL”, 
representat pel valor 0.

O dit d’una altra manera, si calculam la freqüència de l’amenaça en una unitat de mesura que té en 
compte valors de freqüència 1 o 0, i la vulnerabilitat en valors d’1 a 10 (molt baixa vulnerabilitat, baixa 
vulnerabilitat, mitjana vulnerabilitat, alta vulnerabilitat i molt alta vulnerabilitat), el càlcul és igual a 2 
(2x1=2), a 4 (4x1), 6 (6X1), a 8 (8x1) y a 10 (10x1).

Com el risc legal és la probabilitat per sanció penal, la següent matriu té en compte dues coordena-
des, el i) potencial de l’amenaça – probabilitat i ii) la sanció – pena. 

Valor de la matriu Potencial amenaça - Probabilitat

Sanció-Penal Molt baix 2 Baix 4 Mitjà 6 Alt 8 Molt alt 10

Molt baixa 2 4 8 12 16 20

Baixa 4 8 16 24 32 40

Mitjana 6 12 24 36 48 60

Alta 8 16 32 48 64 80

Molt alta 10 20 40 60 80 100

En aquesta matriu, els riscs són molt baixa, baixos, mitjans, alts i molt alts, representats en tres colors. 

Després de l’estudi i l’anàlisi del possible (in)compliment legal, es poden extreure les següents valora-
cions: 

La freqüència de l’amenaça és 1 o 0, depenent de si existeix investigació o no per part d’un jutjat. 

La vulnerabilitat és el nivell de compliment per part d’EMAYA en cada una de les seves activitats em-
presarials: molt baixa vulnerabilitat (2), baixa vulnerabilitat (4), vulnerabilitat mitjana (6), alta vulnerabilitat 
(8) i molt alta vulnerabilitat (10). 

En conseqüència, el potencial de l’amenaça serà 2, 4, 6, 8 o 10.

La matriu del risc legal recollirà valors de riscs mínims, mitjans o alta. 

Riscs Nivell Gestió

Mínims Riscs assumibles per l’empresa 0 a 33

Mitjans Riscs a gestionar i minimitzar 34 a 66

Màxims Riscs a eliminar i a gestionar de manera prioritària i sistemàtica 67 a 100

Els Riscs Mínims seran riscs assumibles per EMAYA.
Els Riscs Mitjans seran els riscs a gestionar i minimitzar. 
Els Riscs Alts seran els riscs a eliminar i gestionar de manera prioritària i sistemàtica. 
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L’assistent d’identificació de riscs es composa d’un catàleg de riscs, organitzats per categories, que 
res més entrar apareixeran sense desplegar. Per a desplegar els grups de riscs s’ha de polsar sobre 
el botó del nom del grup. 

Addicionalment per a cada risc es poden afegir a l’apartat EVIDÈNCIES els casos concrets en els que 
es manifesta el risc a l’organització, i els criteris i motius d’aplicabilitat. Es desplegarà en una finestra 
emergent. 

De manera complementària a les variables de l’impacte i la probabilitat, es pot marcar per cada risc 
el nivell de maduresa de les accions que s’han executat a l’organització per mitigar-lo o eliminar-lo. Es 
denominen Controls. 

Aquests controls s’organitzen en 4 estats de maduresa, conforme al cicle de Deming, o cicle PDCA, 
que proposa un estat de planificació (P), un altre estat d’execució de la planificació (D), un altre estat 
de revisió / auditoria de l’execució (C), i un darrer estat de pla de millora de tot el procés (A). Els con-
trols es despleguen polsant la fletxa al costat de la casella P. 
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Tots els cicles comencen a la fase P, que si es marca, significarà que existeix al menys 1 control per la 
planificació de mitigació de cada risc. Si el visor es canvia a la fase D, aquest control inicial de la fase 
P pot tenir continuïtat a la fase D, i el mateix succeirà en les fases C i A. 

Cada control podrà tenir a la vegada tasques que permetin detallar-lo de manera més extensa. 

És possible també que els controls i les tasques P, D, C, A tenguin autonomia entre ells i no siguin 
correlatius. 

El cicle PDCA està automàticament connectat a la probabilitat. Si es marca un estat P, D, C o A, com 
a “implantat”, la probabilitat es proposarà automàticament al reflectir la robustesa del marc de control. 
Aquesta proposta es podrà editar i canviar en qualsevol moment. Per exemple: Es pot seleccionar 
una probabilitat sense marcar el cicle, però a continuació si s’opta per marcar-lo, la probabilitat es 
modificarà per quadrar amb el PDCA escollit. Si una vegada marcat es desitja tornar a la valoració 
manual, es podrà tornar a seleccionar la probabilitat modificant el PDCA escollit per incidir en la im-
portància d’un determinat risc per EMAYA. 

L’impacte no està vinculat amb el cicle PDCA. Es facilitarà informació sobre la millor manera de 
valorar-lo en les icones amb el símbol d’exclamació de la part dreta de la seva columna. S’haurà de 
marcar de forma manual a l’eina. 
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Addicionalment per a cada estat del cicle PDCA, es poden crear notes i es poden assignar cada cicle 
o control amb les seves corresponents tasques, a una persona a l’organització, polsant en cada caixa 
de la columna EVIDÈNCIES. (Per ampliar aquest apartat serà necessari consultar el manual d’ajuda).

2.3.4 Objectius del Manual

L’objectiu principal del Manual és descriure el Pla de prevenció de riscs penals implantat a EMAYA, 
les polítiques i regles d’actuació i comportaments que regulen la seva activitat, així com el marc de 
control per a prevenir la comissió dels delictes tipificats en el Codi Penal.

Amb aquesta finalitat, els objectius fonamentals d’aquest Manual, són els següents: 

 - Optimitzar i facilitar la millora continua del sistema de gestió de riscs. 

 - Establir un sistema estructurat i orgànic de prevenció i control dirigit a la reducció del risc de comis-
sió de delicte. 

 - Fer seguiment del compliment del Pla de prevenció de riscs penals i dels principis ètics continguts 
a la normativa interna de la Companyia.

 - Fer seguiment del coneixement dels Col·laboradors i Directius/ives i Empleats/ades d’EMAYA de 
que una infracció de les disposicions contingudes en aquest Manual implica la imposició de mesu-
res disciplinàries als empleats/ades i la possible extinció de la relació de negocis existent a la resta 
de grups d’interès que actuen en nom, per compte, o d’alguna manera, en l’interès d’EMAYA. 

 - Deixar constància expressa i pública de la condemna categòrica d’EMAYA 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 valor clau d’EMAYA per aconseguir els seus objectius 
empresarials. 

 - Adequar les mesures de control existents als processos, de manera que permetin a EMAYA preve-
nir la comissió d’aquests delictes, així com, en cas que, malgrat els controls establerts, es produís 
la comissió d’un delicte, intervenir de manera immediata. 

 - Sensibilitzar i formar a tots els professionals d’EMAYA sobre la importància del Compliment Norma-
tiu i, en especial, sobre la prevenció de riscs penals. 

 - Vigilar especialment els controls implantats en les operacions o processos susceptibles de generar, 
hipotèticament, riscs penals. 

 - Supervisar el funcionament del sistema implantat i d’aquest Manual amb la seva consegüent 
actualització periòdica, ja sigui per canvis organitzatius dintre d’EMAYA o com a conseqüència de 
modificacions a la legislació vigent. 
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2.4. Adopció del Manual per part d’EMAYA

2.4.1 Àmbit d’aplicació del manual

Aquest Manual cobreix l’anàlisi dels (i) possibles riscs penals que puguin afectar a EMAYA tant com 
conseqüència de l’activitat desenvolupada en territori espanyol, com fora d’aquest territori quan els 
tribunals espanyols fossin competents, això com dels (ii) controls mitigants de tals riscs. 

Aquest Manual té un caràcter dinàmic, pel que haurà de revisar-se de conformitat amb els canvis ex-
terns o interns que es puguin produir i tenguin impacte en el mateix. A aquests efectes, quan es produ-
eixi la revisió del Manual, s’incorporaran en aquest apartat els aspectes que es considerin necessaris. 

2.4.2 Destinataris del manual: Persones subjectes

Aquest Manual es d’aplicació, d’acord amb la voluntat d’EMAYA i conforme el que es preveu en el 
Codi Penal, a tots els directius/ives, quadres intermedis i empleats/ades d’EMAYA i a aquells que ac-
tuïn en nom o per compte d’EMAYA i en el seu profit, així com els seus representants legals, adminis-
tradors de fet o de dret o persones amb capacitat de decisió o amb facultats d’organització o control. 

Addicionalment, és aplicable a les empreses i professionals als que EMAYA pugui subcontractar, 
sempre que l’activitat subcontractada sigui sensible o rellevant per les seves activitats. En aquest sen-
tit, se’ls requerirà a les empreses subcontractistes, en els respectius contractes, que manifestin que 
han adoptat mesures oportunes en l’àmbit de la prevenció de riscs penals. 

Es a dir, el Pla de prevenció de riscs penals tendrà sempre en compte a les parts interessades: 

 - Administradors, Alta Direcció i empleats/ades: els principis i valors de l’organització han de ser as-
sumits per l’òrgan de govern i l’equip directiu, de manera que, per a garantir l’eficàcia del programa 
de compliment, aquest ha de comptar amb el recolzament explícit i evident de l’òrgan de govern i 
de l’equip directiu, a través de l’aplicació dels principis i polítiques internes. Així seran traslladats a 
la resta d’empleats/ades que estaran implicats en l’aplicació dels protocols i tasques. 

 - Clients: a més d’un servei de qualitat, és necessari que el programa de Compliment Normatiu es 
mostri eficaç, de manera que previngui de conseqüències jurídiques o d’escàndols reputacionals. 
S’ha observat en els darrers temps que moltes terceres parts, inclosos clients, sol·liciten com a 
part de la seva “due diligence” comptar amb un model de compliment. 

 - Creditors / Entitats financeres: a més d’un servei de qualitat, és necessari que el programa de 
Compliment Normatiu es mostri eficaç, a través de la transparència en els processos de contrac-
tació i col·laboració mútua, de manera que previngui de conseqüències jurídiques o d’escàndols 
reputacionals, especialment dirigits a garantir la solvència de l’organització i capacitat d’atendre a 
les obligacions amb les entitats financeres i tercers. 

 - Societat: EMAYA ha de mostrar el mateix compromís amb el Compliment Normatiu, requisits legals 
i reglamentaris, de manera que les aliances estratègiques es puguin mantenir, garantint la protecció 
ambiental i Responsabilitat Social Corporativa. 
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 - Ajuntament de Palma (accionista): són cada vegada més les administracions que exigeixen comp-
tar amb models de compliment per a poder contractar amb elles. En aquest cas, donada la relle-
vància de la involucració de l’Ajuntament de Palma, és especialment rellevant la rendibilitat sostin-
guda, la bona imatge corporativa, l’eficàcia i eficiència en els serveis i el compliment del Programa 
Municipal.

 - Treballadors/res: és especialment rellevant la rendibilitat i solvència de l’entitat que garanteix el 
pagament de la nòmina dels seus treballadors/res, estabilitat a l’ocupació, així com el compliment 
de la normativa i la formació continua que permeti la seguretat laboral de tots els llocs, així com el 
seguiment dels plans de carrera i el treball en equip. 

 - Mitjans de comunicació: la relació amb la premsa és important perquè dona la imatge de l’entitat a 
tercers, especialment a través d’esdeveniments amb informació objectiva i imparcial. 
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3. ELEMENTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU PENAL

Amb base en el treball de revisió i ajustament realitzat com a conseqüència de les exigències del 
Codi Penal, aquest Manual estableix el model d’organització, prevenció, gestió i control de riscs pe-
nals d’EMAYA. 

Aquest Manual de prevenció de riscs penals s’estructura principalment en una part general i una 
part especial que recull el marc de control adoptat per EMAYA en relació amb els riscs identificats en 
funció de les activitats desenvolupades per la Companyia. 

3.1. Polítiques, procediments i controls generals

El Pla de prevenció de riscs penals d’EMAYA s’estructura a través de:

I. Controls Generals, que es constitueixen com a base del control del risc i tenen eficàcia per a miti-
gar el risc genèric de comissió de delictes (d’ara endavant, “Controls Generals”). 

II. Controls Específics, constituïts per mesures concretes finalitat la qual és mitigar un risc penal es-
pecífic o un grup de riscs penals concrets (d’ara endavant, “Controls Específics”), que es corres-
ponen amb els controls de processos específics.

Els controls sobre els que s’articula el Manual permeten que el pla per a la prevenció de la comissió 
de delictes d’EMAYA 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. 

Per tant, el Pla de prevenció de riscs penals d’EMAYA s’estructura sobre les Polítiques, Procedi-
ments i Controls Generals4 que es detallen a continuació: 

 - Organigrama: EMAYA disposa d’un document en el que es defineix i s’identifica cada un dels De-
partaments, així com els processos de negoci de la Companyia i la definició de les funcions dels 
mateixos. 

 - Funcions i responsabilitats establertes per decisió del Consell d’Administració que aprova l’or-
ganigrama funcional (Estructura organitzativa 2017) atorgant els poders i funcions necessàries pel 
seu desenvolupament. 

 - Instruccions de contractació: EMAYA ha desenvolupat un document d’instruccions de contracta-
ció amb base al que disposa la Llei de Contractació del Sector Públic. 

 - Codi Ètic i de Conducta: EMAYA ha aprovat un Codi Ètic i de Conducta que serveix de guia per 
l’actuació dels empleats/ades de la companyia en l’acompliment de la seva activitat, així com defi-
nir els elements clau en el desenvolupament del Pla de prevenció de riscs penals. 

 - Canal Ètic: EMAYA disposa d’un procediment relatiu al Canal Ètic com a instrument per elevar 
qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a l’ètica, la legalitat i les 
normes que regeixen la Companyia, encara que s’està treballant en la seva implantació. 

4 Les polítiques, procediments i controls generals no són conceptes tancats.
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 - Pla de Formació i Comunicació: EMAYA desenvolupa un Pla de Formació anual en el qual es 
contenen les distintes formacions a impartir en la Companyia en matèria de Compliment Normatiu 
i matèries relacionades. 

 - Gestió de proveïdors: EMAYA ha desenvolupat un procediment de gestió de proveïdors amb la 
finalitat d’assegurar que els processos, productes i serveis subministrats de manera externa són 
conformes amb els requeriments establerts per EMAYA. 

 - Pla d’igualtat i protocol de l’assetjament: Igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes 
del Conveni Col·lectiu Secció Aigües, així com l’annex I: Protocol de prevenció davant l’assetja-
ment psicològic, sexual o per raó de sexe, del Conveni Col·lectiu de Qualitat Urbana. 

 - Política de seguretat de la informació: EMAYA ha desenvolupat una política de seguretat de la 
informació en la qual es defineixen els principis bàsics per a garantir la mateixa en l’organització. 

 - Sistema disciplinari que estableix el règim sancionador previst en els Convenis Col·lectius d’apli-
cació per a empleats/ades i normativa d’aplicació a l’Alta Direcció (relacions laborals de caràcter 
especial) i contractacions mercantils.

3.2. Gestió de recursos financers

3.2.1 Controls en l’àmbit de gestió pressupostaria i tresoreria 

EMAYA compta amb un Model Financer amb les característiques fonamentals: 

 - El Model té com a finalitat dur a terme les tasques de gestió econòmica-financera, així com el 
control financer i comptable a EMAYA amb designació de funcions, atorgament de poders, certifi-
cats de representats de persona jurídica, delegació de funcions. 

 - Funcions i responsabilitats; amb atorgament de poders i funcions segons decisió del Consell 
d’Administració. 

 - EMAYA realitza auditories dels estats financers. 

 - El Comitè de Compliment Penal (ètic), serà dotat anualment d’un pressupost per al funcionament 
en el pròxim exercici. 

Els referits sistemes de control i gestió resulten , també, d’utilitat per assegurar una adequada gestió 
dels recursos financers en els termes exigits pel Codi Penal. Tot això, en la mesura en que els ma-
teixos garanteixen el manteniment dels llibres, registres i comptes de manera precisa, així com un 
sistema apropiat de comptabilitat interna, i de control en l’àmbit financer.

3.2.2 Recursos financers i materials 

El Comitè de Compliment Penal (Ètic) haurà de comptar amb els pertinents recursos financers neces-
saris per un correcte i eficaç funcionament del Pla de prevenció de riscs penals, tal i com es descriu 
al llarg d’aquest Manual.



20SJ-006-C01

EMAYA dota anualment al Comitè de Compliment Penal (Ètic) per a la prevenció de riscs penals d’una 
partida o dotació econòmica específica pel correcte i eficaç compliment del model de prevenció, 
organització i gestió de riscs penals: 

 - Recursos econòmics que permetin el desenvolupament de les funcions atribuïdes al Comitè de 
Compliment Penal (Ètic). 

 - Recursos humans que permetin dimensionar el Pla de prevenció de riscs penals d’EMAYA.

 - Recursos tecnològics que ajuden a complir amb la normativa de prevenció de riscs penals (con-
trol permisos per usuari, control d’accessos a arxius, carpetes, webs, etc.). 

3.3. Seguiment, compliment i suficiència de la política: Comitè de Compliment 
Penal (Ètic) 

L’exercici del control degut exigit pel Codi Penal requereix la implantació a EMAYA de mecanismes 
de control continu, així com la designació d’òrgans de control intern per al seguiment dels controls 
implantats i dels eventuals riscs penals.
 
Atenent als requeriments del Codi Penal, EMAYA tendrà definida una estructura de control constituï-
da per (i) Consell d’Administració, com a màxim òrgan de decisió; (ii) el Comitè de Compliment Penal 
(Ètic) com a òrgan de vigilància i control, amb les responsabilitats d’implantació i execució de les 
polítiques i controls de prevenció de delictes i (iii) Responsables dels controls. 

L’execució de les tasques de control i seguiment s’encomanaran a EMAYA, al Comitè de Compliment 
Penal (Ètic), com a ens nomenat pel Consell d’Administració, per a disposar d’autonomia i indepen-
dència en termes tant de poder de control, com de la iniciativa necessària en el present marc de 
control. El Comitè de Compliment Penal (Ètic) es servirà de la figura del responsable de Compliment 
Normatiu per a realitzar les activitats diàries de revisió i altres funcions definides en la política de 
Compliment Normatiu implantada a la Companyia. 

3.3.1 L’òrgan d’Administració

És responsabilitat del Consell d’Administració la gestió, administració i representació de la Companyia. 
Aquest òrgan té atribuïda la responsabilitat del desenvolupament de la funció general de supervisió i 
control. En l’exercici d’aquesta competència i de la seva responsabilitat social, en congruència amb 
els valors d’EMAYA, amb la seva cultura de prevenció d’irregularitats, i amb el seu compromís amb la 
prevenció de riscs penals, és l’encarregat d’aprovar el Pla de prevenció de riscs penals. 

Almenys anualment, el Consell d’Administració d’EMAYA serà informat, per part del Comitè de Com-
pliment Penal (Ètic) del seguiment i l’activitat desenvolupada en relació amb el Pla de prevenció de 
riscs penals. 

D’aquesta manera, el citat òrgan ha encomanat al Comitè de Compliment Penal (Ètic), la tasca de vigi-
lar el funcionament i l’observança del Pla de prevenció de riscs penals, així com la seva actualització. 
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3.3.2 Comitè de Compliment Penal (Ètic)

Funció

L’execució del Pla per a la prevenció de riscs penals i, en general, de la política per la prevenció de 
delictes d’EMAYA correspon al Comitè de Compliment Penal (Ètic) juntament amb el responsable de 
Compliment Normatiu i aquelles àrees o unitats que, puguin col·laborar amb el mateix en l’execució 
de la política. En relació amb la prevenció de comissió de delictes, el Comitè de Compliment Penal 
(Ètic) té, entre altres, les següents funcions: 

 - Controlar, supervisar, avaluar i millorar el model de prevenció de riscs penals implantat a 
EMAYA, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin a altres òrgans. 

 - Promoure una cultura preventiva basada en el principi de “rebuig absolut” cap a la comissió 
d’actes il·lícits i situacions de frau i en l’aplicació dels principis d’ètica i comportament responsable 
de tots els professionals d’EMAYA, amb independència del seu nivell jeràrquic i del lloc on treballen. 

 - Manteniment, revisió i actualització del Codi Ètic i de Conducta i del Canal Ètic i del seu Regla-
ment implantats a EMAYA. 

 - Analitzar les modificacions legislatives i altres novetats que puguin afectar al Pla de prevenció 
de riscs penals. 

 - Assessorar en la resolució dels dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquest Manual i les distintes 
polítiques i procediments. 

 - Garantir la difusió dels principis del Manual a EMAYA. Promocionar i supervisar les iniciatives 
destinades a la difusió del coneixement i a la comprensió del sistema de control. 

 - Analitzar i aprovar els plans de revisions periòdiques / control / auditoria del model. Sol·licitar 
revisions addicionals si es considera necessari. 

 - Verificar periòdicament 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.). 

 - Informar periòdicament al Consell d’Administració d’EMAYA sobre l’activitat realitzada, de les 
activitats de revisió del Manual, i dels recursos assignats que li garanteixin la realització del seu 
treball. El Comitè de Compliment Penal (Ètic) haurà d’informar de les seves conclusions al Consell 
d’Administració almenys una vegada a l’any. 

 - Realitzar un pla de treball en matèria de supervisió del Pla de prevenció de riscs penals. 

 - Adoptar i/o coordinar l’adopció d’aquelles mesures que estimi oportunes per a garantir el com-
pliment del Manual, amb la finalitat de proporcionar al Consell d’Administració la seguretat raona-
ble sobre el seguiment, compliment i suficiència del Pla de prevenció de riscs penals d’EMAYA. 
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Amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia de les seves respectives activitats, el Comitè de Compliment 
Penal (Ètic) haurà de disposar de lliure accés a tota la documentació d’EMAYA que pugui ser-li d’utilitat. 

En aquest sentit, els responsables de qualsevol àrea o departament estan obligats a subministrar al 
Comitè de Compliment Penal (Ètic) d’EMAYA qualsevol informació que els sol·liciti sobre les activitats 
de l’àrea o departament relacionats amb la possible comissió d’un delicte. 

Característiques

Les característiques que han de reunir els membres del Comitè de Compliment Penal (Ètic) són: 

 - Autonomia i independència, característiques fonamentals per a que mai estigui involucrat directa-
ment en les activitats que representen l’objecte de la seva activitat. 

 - Professionalitat.
 - Dedicació, vetllant pel compliment de les normes, implementant-les i actualitzant-les. 
 - Honradesa.

Els integrants del Comitè de Compliment Penal (Ètic) estan obligats a garantir estricta confidencialitat 
sobre les dades i informacions de les que tenguin coneixement per l’assumpció de les obligacions des-
crites en aquest Manual. La mateixa obligació vincula als membres del Consell d’Administració pel que 
fa a aquella informació que, sobre aquest particular, els transmeti el Comitè de Compliment Penal (Ètic). 

El Comitè de Compliment Penal (Ètic) pot ser auxiliat per tercers externs especialitzats en Compliment 
Normatiu, baix el degut contracte de prestació de serveis i sotmès a les mateixes condicions d’inte-
gritat, compromís, capacitat, prestigi i competència que les exigides als membres interns de la unitat. 

Reunions

El Comitè de Compliment Penal (Ètic) es reunirà almenys una vegada al trimestre, o sempre que les 
circumstàncies així ho exigeixin de manera extraordinària, serà convocat pel secretari (responsable de 
Compliment Normatiu), preferiblement mitjançant correu electrònic, indicant el dia, l’hora i el lloc de la 
reunió, així com l’ordre del dia. 

El secretari aixecarà l’acta de cada reunió. En el cas d’absència o impossibilitat del secretari, les se-
ves funcions seran exercides pel membre del Comitè de menor edat. 

Tots els membres del Comitè tenen l’obligació d’assistir a les reunions, així com de mantenir un grau 
màxim de confidencialitat del tractat en les mateixes. 

Els acords del Comitè de Compliment Penal (Ètic) es prendran per unanimitat, o sinó per majoria 
simple, en cas de discrepància. 

En el cas de que un dels membres del Comitè estigui implicat directament en un dels assumptes a 
tractar s’inhibirà automàticament del cas. 

La renovació dels membres d’aquest Comitè correspondrà al Consell d’Administració. 



23SJ-006-C01

3.3.3 Responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer)

El Comitè de Compliment Penal (Ètic) ha delegat, sense que això comporti delegació de responsabi-
litat en les funcions que el propi Comitè té encomanades pel Consell d’Administració, en el responsa-
ble de Compliment Normatiu (Compliance Officer) les següents funcions:

 - Definir i actualitzar un Mapa de Riscs Penals, on s’identifiquin les activitats de la societat en 
l’àmbit que puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts. 

 - Establir els 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. 

 - Gestionar i administrar el Canal Ètic, documentant les entrades que es realitzin pel mateix, i 
traslladar els casos penals o de certa gravetat al Comitè de Compliment Penal (Ètic) per iniciar la 
instrucció, investigació i conclusió, seguint les directrius del Reglament del Canal Ètic d’EMAYA. 

 - Reportar al Comitè de Compliment Penal, mínim una vegada cada trimestre, així com aixecar 
acta de les reunions. 

 - Establir i documentar controls en els distints departaments i àrees d’EMAYA per a prevenir la 
comissió de delictes. 

 - Seguiment, actualització i millora d’aquests controls. 

 - Administrar i gestionar l’eina informàtica de Compliment Normatiu Penal, en la qual es documen-
tarà el mapa de riscs, controls, actualitzacions i millores del sistema de prevenció de riscs penals. 

 - Promoure distints plans de formació i comunicació entre tots els empleats/ades en matèria de 
prevenció de riscs penals per a fomentar la cultura ètica a EMAYA. 

 - Comunicació i informació a la plantilla de les passes i novetats referides a Compliment Normatiu. 

 - Elaborar un pla anual de control, supervisió, avaluació i actualització del model de prevenció 
de riscs penals. 

 - Establir un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que 
estableixi el model de prevenció de riscs penals. 

 - Realitzar verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de 
manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organit-
zació, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els faci necessaris. 

Amb la finalitat de garantir la màxima eficàcia de les seves respectives activitats, el responsable de 
Compliment Normatiu (Compliance Officer) haurà de disposar de lliure accés a tota la documentació 
d’EMAYA que pugui ser-li d’utilitat. 

En aquest sentit, els responsables de qualsevol àrea o departament estan obligats a subministrar al 
responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) d’EMAYA qualsevol informació que els sol-
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liciti sobre les activitats de l’àrea o departament relacionades amb la possible comissió d’un delicte.
El responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) està obligat a garantir estricta confiden-
cialitat sobre les dades i informacions de les que tengui coneixement per l’assumpció de les obligaci-
ons descrites en aquest Manual. 

3.3.4 Responsable dels controls

Els Responsables dels Controls són aquelles persones de l’Organització que, per la seva posició a la 
mateixa, estan en condicions de poder dur a terme una supervisió i control de les accions i omissi-
ons de les persones del seu departament o àrea, que podrien resultar en la comissió d’un delicte. La 
seva implicació ha de permetre mitigar la possible comissió de delictes pel quals EMAYA pogués ser 
penalment responsable. 

El responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) establirà i mantindrà els procediments 
adequats per a que els responsables dels controls: 

 - Coneguin els riscs penals i esdeveniments de risc dintre de l’àrea baix la seva responsabilitat que 
puguin afectar al Model de Prevenció de Riscs Penals d’EMAYA. 

 - Validen les polítiques i procediments que els apliquen. 

 - Supervisen la implantació i eficàcia dels controls dissenyats per a gestionar o mitigar els riscs. 

Per a procedir a la validació anual dels controls mitigadors dels riscs relatius a cada una de les àrees 
d’EMAYA, els Responsables dels Controls hauran de comunicar i remetre evidències per les que 
s’acredita l’eficiència dels mateixos, a més del compliment de les polítiques i procediments estipulats 
per EMAYA.

3.3.5 Resta de l’organització

Tota l’organització d’EMAYA és responsable de l’execució dels controls, polítiques i procediments incor-
porats en el Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal. Els riscs penals i de compliment afecten 
a totes les persones de l’organització i, per tant, són responsabilitat individual de cada una d’elles.

3.4. Supervisió i seguiment del Pla de prevenció de riscs penals

El principal objectiu de la supervisió, seguiment i verificació del Pla de prevenció de riscs penals és 
validar de forma continua la seva implementació, permetent comprovar de forma periòdica l’eficàcia 
de les polítiques, procediments i controls existents, així com l’evolució dels mateixos, per a prendre 
les accions correctives necessàries. 

EMAYA és conscient de que la supervisió, seguiment i verificació són elements essencials per a que 
el Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal sigui eficaç per tal d’evitar la comissió de de-
lictes, i per això ha dissenyat el seu model amb base a la gestió del risc, implicant a distintes àrees en 
la certificació dels processos i controls. 

Aquesta supervisió és responsabilitat del Comitè de Compliment Penal (Ètic), en col·laboració amb el res-
ponsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) i les pròpies àrees responsables dels controls. 
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Els objectius que han de regir aquesta supervisió són: (i) supervisar l’efectivitat de les normes i proce-
diments de control establerts per EMAYA per a minimitzar el risc de comportaments il·lícits per part 
dels professionals; i, (ii) acreditar que EMAYA ha exercit el control degut sobre la seva activitat em-
presarial, complint d’aquesta manera amb l’exigència contemplada en el Codi Penal. 

3.4.1 Estructura del model de supervisió, seguiment i verificació

La funció de seguiment, supervisió i verificació dels riscs penals d’EMAYA s’articula segons el següent 
organigrama:

Consell 
d'Administració

Comitè de 
Compliment Penal (Ètic)

Responsable de Compliment Normatiu
(Compliance Officer)

Responsables dels controls

Reporta

Reporta

3.4.2 El procés de supervisió i seguiment

El procés de supervisió i seguiment del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal es realit-
za de forma continuada en el temps, i per tant, es configura com un procés en el que s’observa una 
situació de manera regular o continua. 

Supervisió: el Pla de prevenció de riscs penals ha de ser avaluat amb una periodicitat mínima anual 
pel Comitè de Compliment Penal (Ètic) a través del responsable de Compliment Normatiu (Complian-
ce Officer) per assegurar la seva conveniència, adequació i eficàcia. 

Serà necessari establir un procés d’avaluació sobre el compliment dels controls de prevenció dels 
riscs penals. El responsable / avaluador del control que mitiga l’esdeveniment de risc ha d’assegurar 
que el control s’ha realitzat durant el període assenyalat d’acord a la seva descripció, per personal 
amb autoritat i competència suficient per assegurar la seva efectivitat, i de que s’han guardat les evi-
dències necessàries que així ho proven. 

Seguiment: el seguiment del sistema comprèn especialment les modificacions necessàries quan es po-
sin de manifest infraccions rellevants o deficiències de disseny de les seves disposicions, quan es produ-
eixin canvis en l’organització, en l’estructura de control, en l’activitat desenvolupada, o inclús modificaci-
ons legislatives que facin necessàries adaptacions en vista a assegurar el seu correcte funcionament. 
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3.5. Notificacions i anàlisi d’incompliments i/o vulneracions de les conductes 
(Canal Ètic)

L’empleat/ada o tercer que tengués indicis o sospites de comportament contrari a la legalitat i/o que 
pogués implicar la materialització d’un risc de caràcter penal, ha de posar-ho immediatament en co-
neixement, a través del Canal Ètic. 

En tot cas, s’assegura la màxima confidencialitat sobre la identitat de la persona que notifica, llevat de 
quan hagi de ser identificat davant les autoritats d’acord amb el que estableixen les lleis. 

Queda rigorosament prohibit prendre represàlies contra qualsevol que de bona fe (i) posi en coneixe-
ment de l’empresa una possible vulneració del Codi Ètic i de Conducta, (ii) un possible comportament 
contrari a la legalitat i/o, si s’escau, que pugui implicar la materialització d’un risc penal, (iii) col·labori 
en la seva investigació o ajudi a resoldre-la. No obstant això, aquesta garantia no arriba a qui actuen 
de mala fe amb ànim de difondre informació falsa o de perjudicar a les persones. 

El responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) és responsable de tramitar, investigar i 
resoldre les denuncies rebudes a través del Canal Ètic. 

El seu funcionament es regula en el Reglament del Canal Ètic d’EMAYA: mecanisme habilitat als em-
pleats/ades per a que puguin comunicar els possibles incompliments normatius de qualsevol membre 
de l’organització, així com realitzar consultes sobre la licitud o no d’una conducta. 

3.6. Sistema disciplinari

El Sistema Disciplinari establirà el Règim Sancionador d’EMAYA consistent en les accions correctores 
i/o mesures disciplinàries davant incompliments de les Polítiques, Procediments i pautes d’actuació 
que composen el Pla de prevenció de riscs penals, de conformitat amb la normativa laboral vigent, 
Estatut dels Treballadors i Convenis Col·lectius d’aplicació. 

Igualment, els incompliments de procediments interns es regiran pel previst en la normativa d’aplicació 
en el cas de relacions laborals de caràcter especial, personal d’Alta Direcció, o relacions mercantils. 

Tot l’anterior, sense perjudici de les sancions administratives o penals que en el seu cas poguessin 
resultar d’això. 

En cap cas, es podrà justificar la comissió d’un delicte per a l’obtenció d’un benefici per a l’organit-
zació. Des d’EMAYA es refusa benefici directe o indirecte que pugui percebre’s com a conseqüència 
d’una actuació delictiva de qualsevol dels seus professionals. 

3.7. Difusió i formació 

La implantació de les mesures de control recollides en aquest Manual ha d’anar acompanyada de 
la difusió adequada del mateix. S’emfatitza la importància del seu compliment i l’assumpció per part 
d’EMAYA de principis d’actuació tendents a evitar la comissió d’il·lícits. 
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A aquest efecte, EMAYA pretén adoptar les següents mesures de difusió i formació: 

 - Inclusió de material formatiu en matèria de prevenció de riscs penals en el paquet de benvinguda a 
rebre per tot nou empleat/ada (welcome pack). 

 - Elaboració d’un Pla de Formació i Comunicació anual en el que s’introdueixi la formació i la co-
municació dels controls, Polítiques i Procediments continguts en el Pla per a la prevenció de riscs 
penals als professionals d’EMAYA. 

 - Impartició de formació en matèria de prevenció de riscs penals a tots els professionals d’EMAYA.

L’assistència als cursos de formació en matèria de prevenció de riscs penals és obligatòria havent 
de deixar els professionals constància per escrit de la seva assistència i realitzar un test d’avaluació 
dels coneixements adquirits sobre els continguts formatius, quan així siguin requerits.

3.8. Arxiu i documentació 

El Pla de prevenció de riscs penals genera evidències en la seva implantació, seguiment i supervisió, 
que permetin acreditar que aquest Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal està en funcio-
nament i en un procés de millora continu. 

En conseqüència, EMAYA identifica, estandarditza i garanteix la custodia de les evidències clau que 
mostren l’aplicació efectiva dels controls dissenyats. 
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4. APROVACIÓ DEL MANUAL

Aquest Manual Part General entrarà en vigor el dia de la seva publicació al web d’EMAYA, prèvia 
aprovació del Consell d’Administració, i serà vigent fins que no s’aprovi la seva derogació. 

El Comitè de Compliment Penal (Ètic), com a òrgan de vigilància i control, podrà proposar al Consell 
d’Administració modificacions en aquest Manual amb la finalitat de mantenir en tot moment un degut 
control dels elements del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu Penal d’EMAYA que permeti 
minimitzar la comissió de delictes. 




