La reforma del Codi Penal entra en vigor l’1 de juliol

Les fundacions també es veuran afectades per la
reforma del Codi Penal com qualsevol altra persona
jurídica

 La corporate compliance pretén que es posin mitjans preventius
Les fundacions hauran d’establir sistemes de control per evitar la comissió de delictes,
l’anomenat corporate compliance, com qualsevol altra persona jurídica, amb l’entrada
en vigor de la reforma del Codi Penal el pròxim 1 de juliol.
La importància d’aquesta norma, afegit al paper que juguen els patrons i directius de
les fundacions en el seu compliment, van dur a la Coordinadora Catalana de
Fundacions a organitzar una jornada tècnica que va congregar un centenar de
persones.
El secretari de la Coordinadora, Raimon Bergós, a l’introduir l’acte va advertir que no
serà fàcil complir la normativa vigent perquè s’acumulen lleis i reglaments a més dels
que encara estan pendents com ara determinar el grau de transparència de les
fundacions o quins aspectes contradiuen les regulacions de transparència de la llei del
Protectorat.
Alfredo Domínguez Ruiz.Huerta, professor de Dret Penal i advocat del bufet
Cuatrecasas. Gonçalves Pereira, va fer un llarg i minuciós anàlisi del contingut
d’aquesta reforma, la que fa el número 33 des del Codi Penal de 1995. El
conferenciant es va centrar especialment en aquells aspectes que poden afectar a les
fundacions, en tant que persones jurídiques.
És especialment rellevant la nova figura jurídica que s’ha introduït, per la qual una
persona jurídica, sigui una empresa o una associació o fundació, pot ser jutjada per no
haver posat els mitjans necessaris que evitar la comissió d’un delicte del qual se’n
beneficiï.
El nou Codi Penal ha establert concretament dos tipus de responsabilitats davant la
comissió de delictes. D’una banda, incorren en responsabilitat els delictes comesos
pels administradors en benefici de la pròpia persona jurídica. L’altra responsabilitat,
per error organitzatiu o per manca de supervisió, es dóna quan un empleat delinqueix
en benefici de l’empresa per no haver-se exercit sobre ells el control degut ateses les
circumstàncies concretes del cas.
El protocol que segueixi la persona jurídica davant la comissió del delicte podrà ser
eximent o atenuant davant la justícia. Es dóna el primer cas quan tot i haver-se
establert els mecanismes preventius s’hagi comés el delicte. En canvi, serà
circumstància atenuant l’haver posat mitjans reparatius un cop produït el fet punible.

Independentment de la responsabilitat penal dels administradors com a persones
físiques, per a les persones jurídiques no existeix lògicament la pena de presó però si
una gradació de penes que van des de la multa, la suspensió d’activitats o la clausura
dels locals per un temps determinat a la inhabilitació i la intervenció judicial.
El conferenciant va felicitar-se perquè en el tràmit legislatiu s’havien eliminat o
suavitzat alguns aspectes controvertits, com ara la pena de presó i la inhabilitació dels
administradors per l’incompliment de la norma d’una manera inconscient. Això ha estat
eliminat, tot i que es manté la responsabilitat per als casos greus d’incompliment
voluntari.
Curiosament, queden exempts de l’aplicació de la llei l’Estat, les administracions
públiques, els organismes reguladors, les agències i entitats públiques empresarials,
les organitzacions internacionals de dret públic i les societats mercantils estatals,
excepte en tots els casos que haguessin estat creades per eludir una eventual
responsabilitat penal.
La Coordinadora Catalana de Fundacions, creada fa trenta anys, representa davant
les administracions els interessos d’un col·lectiu de 500 fundacions fonamentalment
dels àmbits sanitari, educatiu, de serveis socials, científic, cultural, cooperació i
recerca.
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