
MODEL DE PREVENCIÓ DE DELICTES

1. OBJECTIUS

La Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica es va incorporar per primera vegada a l’ordenament 
jurídic espanyol mitjançant la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modificava la Llei 
orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, establint un nou article 31 bis, en vigor des 
del 23 de desembre de 2010.

Aquest article 31 bis, va establir la possibilitat d’aplicar com a circumstància atenuant de la respon-
sabilitat penal de les persones jurídiques l’establiment, amb caràcter previ a l’obertura del judici oral, 
de mesures eficients per a prevenir i descobrir els delictes que es poguessin cometre sota la cobertura 
de la persona jurídica, mesures que es plasmen en els denominats “compliance programs” o models 
de prevenció de delictes.

La Llei orgànica 1/2015 de 30 de març, va entrar en vigor el passat 1 de juliol de 2015, modificant 
l’esmentat article 31 bis del Codi Penal amb la finalitat d’introduir una millora tècnica en la regulació 
d’aquesta responsabilitat penal de les persones jurídiques delimitant adequadament el contingut del 
“degut control”. El nou article 31 bis del Codi Penal indica que els models de prevenció de delictes 
poden ser, no només atenuants, sinó també eximents respecte d’aquells delictes comesos pels seus 
representants legals o aquells autoritzats per a prendre decisions en nom de la persona jurídica o que 
ostenten facultats d’organització i de control.

En aquest context, i com a part integrant de la seva estratègia de millora continuada Bright Food 
Group Spain, S.A. i les seves societats participades (d’ara en endavant, tractat conjuntament com a 
“GM FOOD” o “el grup”), ha desenvolupat l’any 2016, un Model de Prevenció de Delictes (MPD) que 
recull els riscos de tipus penal als quals està subjecte, els principals controls de què disposa per a la 
mitigació d’aquests, així com aquells aspectes rellevants que evidencien l’existència d’un model d’or-
ganització i gestió amb les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir i, si escau, detectar 
l’ocurrència d’il·lícits penals dins del grup.  

L’MPD que es descriu a continuació ha estat elaborat considerant com a punt de partida i referèn-
cia les millors pràctiques internacionals en matèria de compliment normatiu i de control de riscos i, 
en particular, les normes ISO 19600:2014  “Compliance Management Systems - Guidelines” i ISO 
31000:2010 “Risk Management - Principles and guidelines”.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Totes les disposicions contemplades en aquest document són d’aplicació a tots els/les treballadors/es, 
directius/ves i membres de l’òrgan d’administració de GM FOOD a Espanya, és a dir, la Societat Bright 
Food Group Spain, S.A. i les seves societats dependents.
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3. RESPONSABILITATS

L’estructura de responsabilitats i autoritats de l’MPD a GM FOOD és el següent:

 

Les funcions de cadascun dels elements que integren l’estructura de responsabilitats i autoritats del 
grup en relació a l’MPD, són les que es resumeixen a continuació:

a) Òrgan d’Administració i Comitè Executiu

L’Òrgan d’Administració, així com el Comitè Executiu, han adoptat, cadascun en el seu àmbit, les deci-
sions necessàries per al desenvolupament i implantació a GM FOOD d’un model d’organització i gestió 
per a la prevenció de delictes dins del grup.

L’Òrgan d’Administració de GM FOOD, mitjançant acta del Consell d’Administració de data 24 d’abril 
de 2016, va formalitzar la creació d’un Comitè Ètic per a supervisar els sistemes i l’eficàcia del control 
intern i dels sistemes de gestió de riscos, vetllant perquè aquests identifiquin els diferents tipus de 
riscos que afronta el grup i les mesures previstes per a mitigar-los i per a abordar-los en cas que es 
materialitzin en un mal efectiu.

b) Comitè Ètic

L’Òrgan d’Administració de GM FOOD delegarà la supervisió del funcionament i del compliment de l’MPD 
al Comitè Ètic, que serà responsable de la presa de decisions significatives en relació amb l’administra-
ció, gestió i seguiment d’aquest.

Les activitats principals que realitzarà el Comitè Ètic en aquest sentit, són les de vigilància i supervisió 
periòdica del compliment del procés d’implantació, elaboració i actualització anual de l’MPD.

Òrgan d’Administració

Comitè Ètic

Revisión del Modelo por parte de un experto externo

  Encarregat de Prevenció de Delictes

Entorn de Control de l’MPD

Ambient de Control

Áreas de Control y Asesoría

PREVENCIÓ:
·  Identificar les activitats amb risc de 

comissió de delictes
·  Controls preventius
·  Comunicació i Formació

DETECCIÓ:
·  Avaluació del correcte funcionament 

dels controls
·  Revisions periòdiques de l’MPD
·  Canal de denúncies

REACCIÓ:
·  Protocol de Reacció davant dels 

delictes
·  Sistema disciplinari
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c) Encarregat de Prevenció de Delictes

L’Encarregat de Prevenció de Delictes (“Compliance Officer”), serà el responsable de la coordinació i 
supervisió del Model, reportant directament a l’Òrgan de Prevenció Penal.

Les funcions que realitza el Compliance Officer han de tenir un caràcter permanent, independent i ob-
jectiu, i han de dur-se a terme de manera continuada amb l’objectiu d’agregar valor al grup.

d) Informe d’expert sobre l’MPD

Amb una periodicitat bianual, el grup duu a terme revisions per part d’un tercer expert independent 
amb l’objectiu que aquest determini:

  i.   l’existència d’un Model de Prevenció de Delictes per a GM FOOD segons els preceptes esta-
blerts en la legislació vigent i, 

 ii.   que aquest inclogui les mesures de control adequades i eficients, tant pel que fa al seu dis-
seny com en efectivitat operativa, per a prevenir i detectar els delictes que apliquen al grup.

4. DESENVOLUPAMENT

4.1. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN DE CONTROL DE L’MPD

GM FOOD es caracteritza per una alta conscienciació i nivell de control amb la finalitat de salvaguar-
dar els interessos (i) del grup; (ii) de les persones que es relacionen amb aquesta; (iii) del mercat; i

(iv) la cultura i valors que es consideren dignes de protecció. Tot això de conformitat amb la vigi-
lància de la conservació de l’alt nivell reputacional del grup allà on actua o està present.

En aquest apartat es detallen els principals aspectes que conformen l’entorn de control general de 
l’MPD del grup, en particular:

· Descripció de l’Ambient de control de GM FOOD.

· Descripció del Sistema de control intern de GM FOOD.

·  Descripció dels procediments per a la prevenció i detecció de delictes, així com dels procedi-
ments de reacció davant de la comissió d’aquests.

a) Ambient de control

La definició i establiment de l’Ambient de control a GM FOOD és responsabilitat de l’Òrgan d’Ad-
ministració i del Comitè Executiu, tant pel que fa a la seva determinació com a la seva transmissió 
als altres membres de l’organització. I són, així mateix, els responsables últims de vetllar pel seu 
compliment.

GM FOOD disposa d’una estructura de control de tres nivells: Polítiques corporatives i normatives 
associades al procés de negoci, Polítiques corporatives i normatives associades a processos de suport 
i Polítiques corporatives i normatives associades a processos estratègics.
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b) Àrees de control i assessoria

El Sistema de Control Intern de GM FOOD segueix la metodologia de les “Tres línies de defensa” com 
a paràmetre de referència per a descriure les responsabilitats pel que fa a la gestió de riscos i control.

El Sistema de Control Intern de GM FOOD, definit a partir de les tres línies de defensa anteriors, s’es-
tructura de la següent manera:

· Primera línia de defensa

Correspon a les diferents unitats operatives del negoci, els qui tenen la propietat, la respon-
sabilitat i l’obligació d’avaluar, controlar i mitigar els riscos, alhora que manté controls interns 
eficaços.

En aquests sentit, totes les àrees de GM FOOD tenen assignades unes funcions i personal espe-
cialitzat. Aquestes funcions s’han de dur a terme complint els procediments i controls establerts 
pel grup.

·  Segona línia de defensa

Correspon a àrees que faciliten i supervisen la implementació de les pràctiques de gestió de 
riscos, és a dir, asseguren que la primera línia de defensa està dissenyada i opera de manera 
efectiva, com per exemple assessoria jurídica.

A més, a GM FOOD podem diferenciar les àrees que són pròpiament de control i les que són 
d’assessoria:

-  Òrgans especialitzats que realitzen funcions de control sobre el correcte disseny i aplica-
ció dels procediments i controls implantats al grup, com són, per exemple, Administració 
Comercial i Comptabilitat o Control de Gestió.

- Unitats que tenen una funció d’assessoria i que són en si mateixes un mecanisme de 
prevenció de delictes, com per exemple la Unitat d’Assessoria Jurídica.

·  Tercera línia de defensa

Està formada per la funció de l’Àrea d’Auditoria Interna Corporativa de GM FOOD, a través d’un 
enfocament basat en riscos, realitza una revisió contínua i millora del Sistema de Control Intern 
del grup. Així mateix, revisa l’aplicació del Sistema Normatiu de GM FOOD i el compliment dels 
procediments i estàndards de qualitat, incloent les maneres en què funcionen la primera i la se-
gona línia de defensa. L’Àrea d’Auditoria Interna també engloba les funcions de l’Encarregat de 
Prevenció de Delictes en relació a la coordinació i supervisió del Model de Prevenció de Delictes 
dins del grup.

Finalment, incloem també en aquesta tercera línia de defensa el Comitè Ètic, com a encarregat 
específic de supervisar el sistema de prevenció penal, la seva eficàcia i control.

c) Procediments per a la prevenció i detecció de delictes, així com dels procediments de 
reacció davant de la comissió d’aquests.

L’MPD contempla els següents procediments per a la prevenció i detecció de delictes, així com dels 
procediments de reacció davant de la comissió d’aquests.

· Activitats de Prevenció

L’objectiu d’aquestes activitats consisteix a evitar potencials incompliments o violacions de l’MPD 
i, per tant, mitigar la probabilitat de comissió de fets delictius dins del grup. 
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En aquest àmbit, les principals activitats realitzades per GM FOOD són (i) la identificació d’acti-
vitats amb el risc de comissió de delictes; (ii) l’execució de controls preventius; i (iii) la comuni-
cació i formació del personal.

·  Activitats de Detecció: 

L’objectiu d’aquest segon grup d’activitats se centra en detectar incompliments certs de l’MPD, 
resultat d’un funcionament inefectiu dels controls preventius, com a conseqüència d’errors en 
l’execució d’aquests controls, ja sigui de forma involuntària, o bé com a conseqüència d’actituds 
malintencionades que comportin dol o engany.

·  Activitats de Reacció o Resposta 

L’objectiu de les activitats de reacció és establir pautes d’actuació sobre com ha d’actuar el grup 
una vegada s’ha tingut coneixement de l’existència de conductes delictives. Amb aquest objec-
tiu, GM FOOD compta amb procediments interns d’investigació i un règim sancionador.

4.2. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS PENALS APLICABLES A GM FOOD

El procés d’identificació dels riscos penals que apliquen a GM FOOD per les seves activitats a Espanya 
ha estat desenvolupat a través del següent esquema de treball:

·  S’han identificat els principals riscos penals susceptibles d’afectar el grup.

·  S’han associat a cadascun dels riscos identificats prèviament, els controls establerts en el grup 
mitigadors d’aquests, amb l’objectiu d’elaborar unes matrius de riscos penals i controls on es 
contempla (i) el risc associat i (ii) el control mitigador.

·  Una vegada obtingudes les matrius definitives, s’ha dissenyat un model de valoració dels riscos 
penals, on es valoren i classifiquen els riscos penals identificats.

·  Finalment, s’ha elaborat un mapa de riscos penals del grup, on es contempla (i) la probabilitat 
d’ocurrència i (ii) la magnitud de l’impacte d’aquest risc.

4.2.1. Inventari de delictes

Es contemplen els delictes tipificats a la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, del Codi Penal, i les seves 
posteriors modificacions, que afecten a GM FOOD com a persona jurídica.

4.2.2. Matrius de riscos penals i controls

Amb l’objectiu de poder identificar tots aquells riscos penals que, potencialment, podrien tenir lloc a 
GM FOOD a Espanya, s’han elaborat aquestes matrius per a cadascun dels riscos penals que poden 
afectar dins de l’organització.

Les matrius de riscos penals i controls són una eina de control i gestió que permet associar a cadas-
cun dels riscos penals aquells controls disponibles a l’organització que permeten prevenir i/o detectar 
l’ocurrència d’aquests riscos. Aquestes matrius estan formades pels següents aspectes: Delicte apli-
cable, Casuística (transcripció literal de l’article corresponent al delicte aplicable, així com diversos 
exemples enfocats a millorar l’enteniment del risc), Freqüència, Impacte, Severitat i Principals políti-
ques, normatives i controls que permeten prevenir i/o mitigar el delicte aplicable.
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Una vegada definides les matrius anteriors, es van mantenir reunions inicials amb els principals Direc-
tius del grup, amb l’objectiu de confirmar que tots els riscos penals van ser identificats correctament 
i associats a les principals polítiques, normatives i controls que permeten prevenir i/o mitigar aquests 
riscos.

4.2.3. Mapa de riscos penals de GM FOOD

Com a resultat de les anàlisis dels delictes que potencialment poden aplicar a GM FOOD per les seves 
activitats a Espanya es defineix el mapa de riscos penals del grup.

4.3. FORMACIÓ

El grup disposa d’un sistema de formació que permet que tots els seus treballadors tinguin les qua-
lificacions i coneixements necessaris en les diverses matèries que els afecten en l’exercici de la seva 
activitat professional.

En relació a l’MPD, GM FOOD ha incorporat al seu pla de formació periòdica, formació específica rela-
tiva a la responsabilitat penal de les persones jurídiques que contempla els següents aspectes:

a) Escenari de riscos: la responsabilitat penal de la persona jurídica.

b) Principals riscos penals als quals el grup està exposat.

c) Presentació i explicació de l’MPD.

d) Rols i responsabilitats de la Direcció i treballadors del grup en relació a l’MPD.

Addicionalment a tot el que s’exposa anteriorment, el pla de formació del grup també inclou altres 
cursos de formació en diverses matèries que complementen la conscienciació del respecte a la legalitat 
per part de tots els seus treballadors.

4.4. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE L’MPD

Per a un correcte funcionament del Model, és fonamental que tant els responsables del Model com la 
resta de l’organització coneguin la normativa aplicable.

Per això al grup es contemplen, entre d’altres, les següents accions de comunicació en matèria de 
riscos penals:

·  Quan es produeixin noves incorporacions de treballadors a GM FOOD, aquests seran informats 
sobre les mesures establertes en matèria de prevenció de riscos penals.

·  Es distribuirà als treballadors, pels canals habituals de difusió del grup, qualsevol novetat en 
matèria de prevenció de riscos penals que es consideri rellevant.

Així mateix, els treballadors tindran accés permanent a tots els procediments, polítiques i/o normati-
ves del grup, en els quals s’inclou aquest Model.
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4.5. SUPERVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L’MPD

Tal com hem indicat prèviament, a fi d’assegurar l’efectiva aplicació i constant actualització de l’MPD, 
el Comitè Ètic serà designat com a responsable operatiu de la coordinació i supervisió de l’MPD.

En aquest sentit, les activitats que es desenvoluparan, de forma periòdica, per a garantir l’adequada 
supervisió i actualització del Model són les següents:

·  Elaboració del Pla Anual del Model on es defineix, per a cada exercici, els objectius a aconse-
guir, els mitjans materials i humans necessaris per a aconseguir-los i, si escau, les activitats de 
formació que s’ha de proporcionar al personal encarregat de la seva execució.

·  Dissenyar, documentar i actualitzar les polítiques i procediments en relació a les responsabili-
tats i funcions per a l’adequat manteniment i supervisió del Model.

·  Vetllar pel funcionament i l’eficàcia del Model mitjançant la coordinació i facilitació de les direc-
trius definides per al manteniment d’aquest: autoavaluació, certificació i auditoria del Model, 
així com coordinar la revisió de l’MPD per part d’un tercer expert, així com la seva supervisió.

·  Documentar els resultats, fets significatius detectats, i recomanacions de millora fruit de la 
revisió del Model, així com dels plans d’acció associats a aquests.

·  Impulsar i fer seguiment del compliment i/o resolució de les recomanacions i plans d’acció que 
hagin estat aprovats per part dels responsables dels processos.

·  Identificar canvis legislatius o organitzatius que puguin afectar l’MPD, com per exemple can-
vis en l’ordenament jurídic, jurisprudència, canvis societaris, noves activitats de negoci, etc., 
avaluant la seva incidència sobre el Model, i si escau, proposar solucions, de manera que es 
garanteixi que l’MPD sempre estigui actualitzat.

·  Col·laborar en el pla de formació del grup en tot allò relacionat amb el compliment i observança 
del Model.

·  Participació en les investigacions internes, en col·laboració amb altres departaments del grup, 
en el cas de detecció de fets sospitosos en el context dels riscos penals identificats a l’MPD.

4.6. SISTEMA DISCIPLINARI

El grup té establert un règim disciplinari present al Conveni Col·lectiu General del sector de supermer-
cats i autoserveis d’alimentació de la província de Girona, modificat per última vegada el 7 d’octubre 
de 2014, que és aplicable a tots els seus treballadors integrats als centres de treball, amb excepció 
dels directors, subdirectors i caps de departament de l’estructura del grup, als quals se’ls aplicarà el 
règim sancionador previst en el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Reial decret legis-
latiu 1/1995, de 24 de març).


