
A reforma do Código Penal español (2015) puxo sobre a mesa a 
responsabilidade das empresas nos delitos penais cometidos no 
seu beneficio polos empregados.

A gravidade do réxime sancionador establecido activou os 
mecanismos de prevención e adaptación das empresas ao novo 
escenario. A propia norma legal establece os procedementos que 
se deben seguir e os modelos que hai que desenvolver para que, 
cumpríndoos, as empresas poidan quedar exoneradas de 
calquera responsabilidade penal polos delitos cometidos no seu 
nome.

No fondo, a adaptación do marco legal en España non fai máis 
que seguir o camiño aberto polos países anglosaxóns e a propia 
Unión Europea. A transparencia, a Responsabilidade Social 

Empresarial e agora o Compliance penal, son as tres patas dun 
compromiso polos códigos de conduta e pola toma de conciencia 
das boas prácticas éticas no mundo da empresa.

A economía social, o ámbito cooperativo en particular, non é allea 
nin aos riscos derivados das malas prácticas nin ás sancións que 
o Código Penal establece. Polo seu carácter social, solidario e 

participativo, é posible que o mundo cooperativo estea 

especialmente chamado a encabezar o compromiso 

empresarial co cumprimento normativo de cara a evitar riscos 

con consecuencias penais.

Por todo isto, colaborar para dar a coñecer o novo marco legal, 
tomar conciencia dos riscos e difundir as solucións e 
procedementos existentes ao alcance das cooperativas para 
a súa propia autoprotección, son os obxectivos da 
PRIMEIRA XORNADA SOBRE COMPLIANCE PENAL 

NO MUNDO COOPERATIVO.



10:00-10:15 
Recollida de acreditacións e documentación

10:15-10:25
 

Inauguración
 
Secretaria Xeral de Emprego: Covadonga Toca Carús

10:25-11:00 
 

Introdución á Reforma do Código Penal: 
a responsabilidade penal das persoas 
xurídicas
 
Eva Rosende. Avogada. Artigo 14, S. Coop. Galega 

11:00-11:45 
 

Os modelos de organización e xestión 
como eximente da responsabilidade penal
 
Alba Lema. Directora de SMC COMPLIANCE e presidenta 

do Comité Académico da World Compliance Association  

11:45-12:05     Pausa café

12:05-12:35 
 

Código ético: do provedor ao cliente
 
José Antonio Montero Vilar. Profesor de Dereito Mercantil da 

USC e investigador do Centro de Estudos Cooperativos CECOOP 

12:35-13:20 
 

Requisitos para condenar ás persoas xurídicas 
en España. A visión da Fiscalía 
 
Juan Antonio Frago Amada. Fiscal da Fiscalía Provincial da 

Coruña (Grupo de delitos económicos) Editor do blog 

"En ocasiones veo reos" 

13:20-13:50 
 

Exemplo caso práctico de implantación 
 
María José Picallo. Compliance Officer de CLUN 

(Cooperativas Lácteas Unidas) S. Coop. Galega  

13:50-14:00     Peche das xornadas

PROGRAMA DA XORNADA


