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APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE PREVENCIÓ DE DELICTES, BONES 
PRÀCTIQUES, MESURES DE BON GOVERN I COMPLIMENT NORMATIU 

Amb aquest document, aquesta Església respon al nou marc normatiu existent a Espanya, 
fonamentalment, a la Llei Orgànica 5/2010 i 1/2015, que va introduir la responsabilitat penal de les 
persones jurídiques i la necessitat de la implantació, en las mateixes, de models d’ organització i gestió 
o Corporate Compliance Programs, comunament denominats Plans de Prevenció del Delicte, perquè 
pugui produir-se l’ exempció o atenuació de la seva responsabilitat penal. 

No obstant, aquesta entitat vol anar més enllà, i no sols aprovar un Pla de Prevenció de Delictes, sinó 
adoptar una sèrie de mesures que garanteixin, davant els propis membres i assistents de l’entitat i davant 
tercers (voluntaris, col·laboradors, visitants, Administracions Públiques, etc.), que funciona d’acord a 
criteris ètics de transparència i bon govern. 

El document aprovat recull les següents mesures adoptades per aquesta Església: 

 Mesures per garantir un funcionament obert i transparent de l’entitat, amb adequats mecanismes de 
control de l’ òrgan de govern, i amb mecanismes per assegurar el bon govern de la mateixa. 

 Dos protocols de compliment normatiu i prevenció penal que garanteixin l’existència de 
mecanismes de vigilància i control; el primer respecte als tipus penals imputables a les persones 
jurídiques, i el segon respecte als delictes de naturalesa sexual contra menors d’edat en el si 
d’aquesta entitat. 

Aquest document ha estat redactat pel Consell d’aquesta Església o òrgan equivalent1 (en endavant el 
Consell), que manifesta el seu compromís i voluntat de complir-lo, i de vetllar pel seu compliment per 
part de les persones que mantinguin relació amb l’església (membres, col·laboradors ...). 

El text definitiu ha estat aprovat mitjançant decisió de l’ Assemblea delegada General de la entitat 
en data 30 de juny de 2022. 

L’observança i aplicació del mateix serà imperativa tant pels càrrecs i responsables de l’Església, com per 
a la resta de membres i assistents habituals de l’entitat.  

L’ òrgan de control, supervisió i decisió per l’execució del present Pla de Prevenció és el Consell 
d’Església i està compost, en virtut del previst en els Estatuts d’aquesta entitat, pels següents càrrecs:  
President, Secretari, Tresorer i 7 vocals. 

 
 
 
Qualsevol queixa, comunicació o denuncia relacionada amb l’aplicació d’aquest document, haurà de ser 
enviada a alguna de les següents adreces: 

 

Correu electrònic 
 
info@unida.es 

Adreça postal 
 
Avinguda Béjar 299 
08226 Terrassa (Barcelona) 
 

 

 

 

 

 
1 L' òrgan que exerceixi, en el si de l' església, les principals tasques executives i de direcció 
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1. PROTOCOL DE COMPLIMENT NORMATIU I PREVENCIÓ DE DELICTES  
 
1.1. OBJECTIU I FINALITAT DEL PLA DE COMPLIMENT NORMATIU I DE PREVENCIÓ 

El present Pla de Prevenció és aprovat per aquesta entitat amb l’objectiu de promoure el 
compliment de la llei i de prevenir els delictes i conductes inadequades que poguessin cometre’s 
en el seu si, tant pels responsables de la mateixa, com per les persones sota la seva autoritat 
(membres o assistents habituals). 

Segon  l’establert en l’article 31 bis.1 del Codi Penal: 

«En els supòsits que preveu aquest Codi, les persones jurídiques són penalment responsables: a) 
Dels delictes comesos en nom o per compte d’aquestes, i en el seu benefici directe o indirecte, 
pels seus representants legals o per aquells que, actuant individualment o com a integrants d’un 
òrgan de la persona jurídica, estan autoritzats per prendre decisions en nom de la persona jurídica 
o ostenten facultats d’organització i control dins d’aquesta. b) Dels delictes comesos, en 
l’exercici d’activitats socials i per compte i en benefici directe o indirecte d’aquestes, pels qui, 
estant sotmesos a l’autoritat de les persones físiques que esmenta el paràgraf anterior, han pogut 
realitzar els fets perquè aquells han incomplert greument els deures de supervisió, vigilància i 
control de la seva activitat ateses les circumstàncies concretes del cas” 
 
Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu, el present Pla crea un sistema capaç de: 

 Identificar conductes i procediments contraris als principis ètics d’aquesta entitat i contraris 
a les lleis, especialment de les lleis penals, que puguin tenir lloc en el si de l’entitat. 

 Establir un pla de prevenció d’aquestes conductes. 
 Promoure la formació d’una adequada voluntat de l’entitat. 
 Implementar un canal capaç de resoldre i tramitar totes les situacions en que els membres 

de l’entitat portin a terme qualsevol actuació contraria al PPD. 
 Implantar un sistema disciplinari aplicable en cas d’ incompliment de les mesures 

adoptades pel PPD. 
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1.2. ANÀLISI GENERAL DE RISCOS PENALS 
 
Per poder prevenir la comissió de delictes en el si d’aquesta entitat, s’ha procedit, en primer lloc, 
a analitzar quins són els delictes que poden, previsiblement, ser comesos en el si de l’església i 
en quins casos genera responsabilitat penal per la mateixa. 

Per esquematitzar l’ anàlisi realitzat,  s’utilitza un quadre en el que es recull la següent 
informació:  
 

Primera 
columna 

 
Indicació dels delictes que podrien ser comesos al si de l’entitat. 
 

Segona 
columna 

Article del Codi Penal que el recull. 

Tercera 
columna 

Factor de risc, és a dir, com pot afectar el donar-se aquest delicte en aquesta entitat en 
concret 

Quarta 
columna 

Reflecteix la probabilitat amb la que el risc pot tenir lloc a l’entitat, contemplant-se una 
escala amb cinc valoracions diferents: 
 Molt alt: probabilitat entre un 75% i 100%. 
 Molt probable/alt: Probabilitat entre un 51% i un 75%. 
 Probable/mig: Probabilitat entre un 21% i 50%. 
 Poc probable/baix: Probabilitat entre un 5% i un 20%. 
 Improbable/excepcional: Probabilitat entre un 1 i un 5%. 

Cinquena 
columna 

Fa referència a l’ impacte que el delicte pot tenir per l’entitat, això és, la valoració de 
la gravetat de les conseqüències que pot tenir en l’entitat la comissió de les conductes 
descrites, en funció de la pena que es pot imposar i de l’ impacte real que pugui 
comportar per l’entitat. Per aquesta valoració s’ha tingut en compte les penes previstes 
per a les persones jurídiques en l’article 33.7 del Codi Penal. I s’han establert tres rangs 
de gravetat: 
 Baix: Quan la comissió del delicte en el si de l’entitat sigui tant improbable, que 

no existeixi un risc real d’impacte per l’entitat, ja que per la pròpia naturalesa de 
l’activitat desenvolupada no sigui possible establir una connexió amb el possible 
fet delictiu. 

 Alt: Quan existint probabilitat de comissió de fet delictiu, ja sigui mitja o alta, la 
pena establerta per al tipus penal consisteixi en el pagament d’una quantitat 
econòmica o una multa amb un límit superior que no sigui superior a 2 anys.  

 Greu: Quan existint probabilitat de comissió del fet delictiu, ja sigui mitja o alta, 
la pena establerta sigui el pagament d’una multa, el límit superior del qual 
excedeixi de 2 anys. En qualsevol cas, es considera com greu quan prevegui el CP 
alguna pena accessòria diferent a l’establert  a continuació. Quan per donar-se les 
circumstàncies de l’article 66 bis del Codi Penal els jutges i tribunals imposin les 
penes recollides en les lletres b) i g) de l’apartat 7 de l’article 33 es consideren, en 
tot cas, com greu.  

 
Els delictes analitzats son aquells que, atenent al previst en el Codi Penal, poden donar lloc a la 
responsabilitat penal de les persones jurídiques, i que son, així mateix, els que esmenta 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.  
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A continuació , s’exposa la relació dels delictes analitzats:  
 

Delictes Article Factor de risc Probabilitat 
 

Impacte 
Potencial 

Contraban 
2.6 LO 
12/1995 
contraban 

No observem un factor de risc determinant.  Improbable Baix 

Tràfic il·legal 
d’òrgans humans 

156 bis.3 CP No observem un factor de risc determinant. Improbable Baix 

Tracta d’éssers 
humans 

177 bis.7 CP No observem un factor de risc determinant. Poc probable Baix 

Prostitució, 
explotació sexual 
i corrupció de 
menors 

189 bis CP No observem un factor de risc determinant. Poc probable Baix 

Descobriment y 
o revelació de 
secrets i intrusió 
informàtica 

197  
quinquies 
CP 

- La sensibilitat de les dades de caràcter personal 
amb què treballa aquesta entitat, les quals són 
referents a les creences religioses dels seus 
membres. 
- Atès que aquesta entitat no desenvolupa una 
activitat de caràcter mercantil, sinó espiritual o 
religiosa, alguns dels membres dels òrgans 
directius poden no tenir la preparació suficient 
per manejar aquest tipus d' informació. 
 

Probable Alt 

Estafes 251 bis CP 

Comissió d' un delicte d' estafa per algun 
membre de l' entitat o del seu òrgan directiu amb 
la intenció de reportar un benefici de l' entitat. 
 

Poc probable Alt 

Frustració de 
l’execució 

258 ter CP 

Frustració d' una execució per algun 
membre de l' entitat o del seu òrgan directiu amb 
la intenció evitar que els béns de l' entitat siguin 
embargats, o dificultant la seva eficàcia. 
 

Poc 
Probable 

Alt/ 
Greu 

Insolvències 
Punibles 

261 bis CP 

Ocultació, dany o destrucció dels béns de l' 
entitat per part d' algun dels seus membres o 
càrrecs de l' òrgan directiu en cas de trobar-se l' 
entitat en una situació d' insolvència. 
 

Poc 
Probable 

Alt/ 
Greu 

 
Danys 
informàtics 

264 
quater CP 

Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 

Improbable 
 

Baix 

Contra la 
propietat 
intel·lectual i 
industrial, el 
mercat i els 
consumidors 

288 CP 

Utilització d'un determinat contingut sense 
l'autorització del seu titular (cançons, xerrades, 
estudis, etc.) pels membres o càrrecs de l'òrgan 
directiu de l'entitat per tal d'obtenir un benefici 
econòmic per a l'entitat. 

Probable 
 

Alt/ 
Greu 

Blanqueig de 
capitals 

302.2 CP 

Atès que el principal mitjà de finançament d' 
aquestes entitats són les donacions, generalment 
en metàl·lic, cal portar un especial control de la 
comptabilitat i de l'origen i destinació dels fons 
per evitar incórrer en aquest delicte. 
 

Poc probable 
Alt/ 
Greu 

Finançament 
il·legal dels 
partits polítics 

304 bis.5 CP 
Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 

Improbable 
 

Baix 
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Contra la 
Hisenda Pública 
i contra la 
Seguretat Social 

310 bis CP 

Realitzar activitats tendents a evitar el pagament 
de tributs, quantitats retingudes o similars pels 
càrrecs de l' òrgan directiu de l' entitat en quantia 
superior a 120.000 euros, obtenir subvencions, 
ajuts o similars de forma il·lícita per la mateixa 
quantitat o eludir pagaments o rebre 
indegudament devolucions de la Seguretat 
Social per quantitats superior a 50.000 euros,  
sempre que aquestes activitats generin algun 
tipus de benefici per a l' entitat. 
 

Poc 
Probable 

Greu 

Contra els drets 
dels ciutadans 
estrangers 

318 bis. 5 
CP 

És un fet comú que assisteixin persones 
estrangeres a aquestes entitats i que  
se' ls presti diferents ajuts, sense que, en molts 
casos, es controli en quines condicions i amb 
quins requisits es presta aquesta ajuda. 
 

Poc 
probable 

 
Greu 

Urbanització, 
construcció o 
edificació no 
autoritzables 

319.4 CP 
Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 

Improbable Baix 

Contra els 
recursos naturals 
i el medi ambient 

 
328 CP 

Contaminació acústica en el desenvolupament 
dels cultes dominicals. 

Poc 
Probable 

Alt 

Relatius a les 
radiacions 
ionitzants 

 
343.3 CP 

Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 
 

Improbable Baix 

Riscos provocats 
per explosius i 
altres agents 

348.3 CP 
Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 
 

Improbable Baix 

Contra la salut 
pública 

366 CP 
Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 
 

Improbable Baix 

Contra la salut 
pública (tràfic de 
drogues) 

369 bis CP 
Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 
 

Improbable Baix 

Falsificació de 
moneda 

386.5 CP 
Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 
 

Improbable Baix 

Falsificació de 
targetes de 
crèdit, dèbit i 
xecs de viatge 

399 bis CP 
Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 
 

Improbable Baix 

Suborn de 
funcionari 
(Cohecho) 

427 bis CP 

Oferiment de suborns per algun dels càrrecs de l' 
òrgan directiu de l' entitat amb intenció d' obtenir 
algun benefici per a l' entitat. 
 

Poc 
Probable 

Alt/ 
Greu 

Tràfic 
d’influències 

430 CP 

Aprofitament de la relació entre un funcionari i 
algun dels membres de  
l' entitat o càrrecs de l' Òrgan Directiu per obtenir 
un benefici per a l' entitat. 
 

Poc 
Probable 

Alt 

Delictes d’odi i 
enaltiment 

510 bis CP 

Atès el seu caràcter religiós, aquesta Església 
defensa unes creences que, en ocasions, poden 
no coincidir amb les socialment acceptades. 
L'expressió inadequada d'aquestes creences, 
podria ser interpretada com a discurs de l'odi i 
comportar la imposició de sancions. 
 

Probable Greu 

Finançament del 
terrorisme 

576 CP 
Atesa la naturalesa d' aquesta entitat, no 
observem un factor de risc determinant. 

Improbable Baix 
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*El text complert dels articles es troben en l’ annex I d’aquest pla 
 

1.3. ALTRES DELICTES 

Al marge dels delictes descrits a l’anterior taula, existeixen altre tipus de conductes que, quedant 
fora de la llista de delictes atribuïbles a les persones jurídiques, considerem que és aconsellable 
afegir a aquest pla de prevenció per tal de crear adequades mesures de prevenció i control. La 
finalitat del present pla no és únicament evitar la responsabilitat penal de l’entitat, sinó crear una 
nova cultura ètica, sensible a les necessitats i problemes que puguin donar-se al seu si:  

Abusos sexuals 181ss CP 

Com que en aquesta entitat es treballa amb 
nens, és fonamental adoptar mesures per 
prevenir delictes que puguin afectar 
aquests menors. 
 

Poc 
probable 

L' entitat no 
respondria 
penalment 

Delictes contra 
treballadors 

311 CP 

Tot i que el nombre de treballadors en 
aquest tipus d' entitats és molt reduït, és 
possible incórrer, sobretot, en la primera 
de les conductes descrites a l' article 311. 

Poc 
Probable 

Greu 
(Art 318 

y 129 CP) 

Delictes de 
maltractament, lesions 
o violència contra l' 
esposa o parella, o 
contra menor, persona 
amb discapacitat o 
vulnerable 

147 CP y 
ss,  
153 y ss, 
171 y 
173.2 
CP. 
 

És possible que entre els membres o 
assistents es pugui produir, en alguna 
ocasió, algun tipus de maltractament dels 
descrits. 

Probable 
L'entitat no 
respondria 
penalment 

 

*El text complet dels articles es troba a l' annex I d' aquest pla” 
 
1.4. MESURES DE CONTROL I PREVENCIÓ 
 
Un cop realitzada l' anàlisi dels riscos existents en aquesta entitat, la informació obtinguda ens 
permet ser conscients de les mesures que cal adoptar per prevenir la comissió dels delictes 
descrits. 

A continuació, es descriuen totes les mesures que aquesta entitat ha aprovat i implementa per a 
la prevenció de delictes:  

1.4.1. Mesures relatives al funcionament segons els criteris de transparència i bon govern. 

Les mesures per garantir i promoure la transparència i bon govern d'aquesta entitat es troben 
descrites a l'apartat 3.2 del tercer protocol que conforma aquest document ("Mesures per garantir 
un funcionament, transparent, i amb adequats mecanismes de control de l'entitat"). Aquestes 
mesures són apropiades i eficaces per a la prevenció de molts dels delictes descrits en l' anàlisi 
de risc realitzat, especialment pel que fa a aquells delictes de naturalesa econòmica.  
Concretament: 

 Estafes. 
 Frustració de l' execució. 
 Delictes contra la Hisenda Pública i contra 

la Seguretat Social. 

 Insolvències punibles. 
 Blanqueig de capitals. 
 Suborn de funcionari 
 Tràfic d’influències 
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1.4.2.  Altres mesures adoptades 

Per a alguns dels delictes descrits en l’anàlisi de riscos, és precís establir mesures addicionals 
de control, que es resumeixen en el quadre següent: 

 
Delicte 

 

 
Mesures de control i prevenció 

Descoberta i 
revelació de secrets i 
aplanament 
informàtic 

- Compliment de la normativa de protecció de dades en vigor, amb la designació, si s' 
escau, del Delegat de Protecció de Dades, comunicant-ho a l' Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 
- Difusió de les mesures adoptades entre els membres de l' entitat. Lliurament del 
Manual d ' usuari de LOPD a tots els que tenen accés a dades de caràcter personal, que 
queda, a més, a disposició de tot aquell que hi vulgui tenir accés. 
 

Contra la propietat 
intel·lectual i 
industrial, el mercat 
i els consumidors 

- Actuar segons principis ètics en la utilització de la propietat industrial i intel·lectual, i 
s'informarà d'aquests principis d'actuació als responsables i membres de l'entitat. 
- Prohibir qualsevol tipus de benefici que tingui com a origen la reproducció o utilització 
de contingut aliè (cançons, xerrades, estudis, etc.). 

Contra la Hisenda 
Pública i contra la 
Seguretat Social 

- En el supòsit de rebre ajuts o subvencions d' Administracions Públiques i altres 
organismes, l' òrgan d' administració supervisarà amb detall la seva gestió, la seva 
dedicació a la finalitat per a la qual va ser demanada, i la correcta gestió de la mateixa, 
vetllant pel compliment de totes les obligacions fiscals de l' entitat.  
- En cas de rebre ajuts o subvencions de l'Administració Pública superiors a 100.000 
euros anuals (o si superen el 40 % del total dels seus ingressos anuals assolint la 
quantitat de 5.000 euros), es publicarà tota la informació exigida per la Llei de 
Transparència en la web de l'entitat. 
- L'Església complirà amb totes les seves obligacions fiscals, col·laborant amb 
l'Agència Tributària quan sigui necessari. 
- L' Església informarà degudament Hisenda dels donatius que rebi d' aquelles persones 
que expressament hagin comunicat a l' entitat la seva voluntat de practicar les 
desgravacions que corresponguin en la seva Declaració de la Renda. 
 

Contra els drets dels 
ciutadans estrangers

- Prohibir qualsevol tipus de contraprestació pels ajuts prestats a ciutadans estrangers 
que demanin ajuda a l' entitat, més enllà de les despeses de gestió i taxes administratives 
en cas de ser necessàries. 
- En el cas que l' església desenvolupi o ofereixi un servei de suport o ajut a persones 
estrangeres, s' adoptarà un protocol intern d' actuació en el qual es detallin els 
procediments a seguir en cas per prevenir abusos. 
 

Delictes contra els 
recursos naturals i 
el medi ambient 

L' església es compromet a: 
- Realitzar accions preventives per minimitzar el seu impacte mediambiental. 
- Actuar i exercir el seu dret fonamental a la llibertat religiosa respectant la normativa 
vigent en matèria mediambiental, sempre que aquesta sigui proporcionada, legítima i no 
coarti aquest dret fonamental. 
- Evitar la superació dels nivells de soroll legalment permesos i implantar mesures 
necessàries i proporcionades per minimitzar possibles molèsties (Ex.: insonorització, 
instal·lació d'un limitador de potència, etc.). 
 

Delictes d'odi i 
enaltiment 

- Assumir, tant per part de l'església, com dels seus membres de forma personal, el 
compromís de realitzar manifestacions en nom de l'entitat, sempre amb respecte i 
responsabilitat, especialment respecte a aquells temes amb un alt grau de sensibilitat 
social (a tall d'exemple, en relació amb l'avortament, el matrimoni, etc.). Ningú no 
podrà, en nom o per compte de l' església, proferir insults, expressions vexatòries o que 
puguin incitar o promoure la discriminació per raó de naixement, raça, religió, opinió o 
qualsevol altra circumstància o condició respecte de qualsevol persona o col• lectiu.  
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Delictes contra el 
Blanqueig  
Capitals i Prevenció 
del terrorisme 

- L' Església assumeix una actitud proactiva i vetllarà perquè aquesta entitat no sigui 
utilitzada amb fins fraudulents ni per al blanqueig de capitals o per canalitzar fons o 
recursos a les persones o entitats vinculades a grups o organitzacions terroristes. 
- Aquesta Església no acceptarà cap donació o ajut que procedeixi d' una activitat 
delictiva o de la participació en una activitat delictiva, sabent-les, amb el propòsit d' 
ocultar o encobrir l'origen il·lícit dels béns o d'ajudar persones que estiguin implicades 
a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes. 
- S' identificarà de manera fefaent a tots els donants de l' església que manifestin el seu 
desig de practicar-se la desgravació d' aquests donatius en la seva declaració de la renda. 
Es promourà, en la mesura del possible, aquesta pràctica entre els membres de l' església. 
- En tots els donatius que aquesta entitat rebi al marge de la celebració del culte i en els 
fons que lliuri, s' identificarà de manera fefaent les persones amb qui s' intervingui. 
- Les dades identificatives dels donants i persones que rebin fons de l' església, així com 
la resta de la documentació fiscal i comptable, es guardaran durant un termini mínim de 
10 anys, i quedaran a disposició de les autoritats competents si fos necessari. 
 

Abusos sexuals 

Per al desenvolupament del present tipus penal, ens remetem al protocol de prevenció 
de delictes de naturalesa sexual contra menors a l' església que es desenvoluparà en l' 
apartat C. del punt I del present document. 
 

Delictes  
contra els 
treballadors 

- En cas que existeixin treballadors per compte d' altri, es complirà el previst en la 
normativa relativa a la Prevenció de Riscos Laborals i la resta de legislació aplicable.  

Delicte  
De Tracta 

- Aquesta entitat prohibeix qualsevol tipus de participació dels seus responsables o 
membres en qualsevol forma d'explotació sexual, i per això, està prohibit el "accés o ús 
del mercat sexual", per ser contrari als principis i normes de fe d'aquesta entitat 
religiosa. Si aquests fets es produïssin, la persona involucrada serà cessada del seu 
càrrec o acomiadada de manera immediata en cas d' estar contractada. 
- Els responsables de l' entitat procediran a la denúncia immediata, o a posar en 
coneixement de les autoritats competents, dels fets dels quals tinguin coneixement 
relacionats amb aquest tipus de delictes. 
- En cas que en el si de l' Església es desenvolupi un ministeri o projecte específic d' 
ajut a les víctimes de tracta, s' establiran protocols d' actuació específics per evitar que 
les persones involucrades en l' esmentat projecte puguin incórrer en les conductes que 
es tracten d' evitar. 
 

Delictes de 
maltractament, 
lesions o violència 
contra l' esposa o 
parella, o contra 
menor, persona 
amb discapacitat o 
vulnerable 

- Aquesta Església estableix una política de tolerància zero pel que fa a conductes que 
comportin violència, maltractament, o qualsevol abús, especialment quan en si de la 
família, es cometin contra les dones o contra persones vulnerables (nens, persones amb 
discapacitat, etc.), posant en coneixement de les mateixes l'existència de vies de suport 
que estiguin al seu abast (ex.:  D.E.M.A., 016, etc.). 
- Com a regla general, els responsables de l'Església animaran a la denúncia d'aquest 
tipus de delictes i s'acompanyarà la víctima a realitzar les denúncies corresponents, 
encara que també es considerarà i tindrà en consideració la decisió de la víctima de no 
portar l'assumpte al coneixement de la justícia. 
- Si és necessari per a la protecció de la vida o integritat física de la víctima, i, en tot 
cas, quan la víctima sigui un menor d' edat, persones amb discapacitat o vulnerable, els 
fets es posaran, en tot cas, en coneixement de les autoritats, sense que aquests fets 
puguin considerar-se emparats en l' anomenat secret de confessió.  
- El Pastor i els responsables de l'Església es formaran de manera específica sobre com 
actuar quan succeeixin conductes com les descrites per saber com ajudar i protegir la 
víctima i, així mateix, per oferir ajuda i orientació al maltractador (a aquest efecte, 
existeix abundant material i documentació, per exemple, la Guia d'actuació Pastoral 
contra la Violència de Gènere de l'Aliança Evangèlica Espanyola). 
- A més de prestar l' adequada atenció pastoral i espiritual a les víctimes i maltractadors, 
se' ls derivarà perquè puguin rebre l' assistència i el tractament psicològic o psiquiàtric 
que sigui necessari, l' assistència social professional que puguin necessitar, etc. 
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2. PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL 
CONTRA MENORS A L'ESGLÉSIA 

 
2.1. OBJECTIU D' AQUEST PROTOCOL I PERSONES A LES QUALS VA DIRIGIT 

Mitjançant el present document, aquesta Església es dota d' un instrument en el qual fixarà els 
criteris d' actuació i procediments bàsics pels quals s' hauran de regir els representants de l' entitat 
quan es trobin davant d' un possible delicte d' abús sexual que afecti menors d' edat de l' entitat. 
 
Per tant, aquest document té com a propòsit o finalitat facilitar informació a tots els membres, 
assistents o simpatitzants de l' entitat, i en el seu cas detectar i denunciar els delictes d' aquest 
tipus que puguin ser comesos en el si d' aquesta comunitat religiosa, amb l' objectiu d' actuar amb 
rapidesa i fermesa davant l' abús sexual perpetrat per qualsevol dirigent,  responsable, o personal 
col·laborador en les activitats desenvolupades en aquesta Església. 
 
Aquest protocol va dirigit especialment al Pastor, membres del Consell, i representants legals. 
També s'adreça de manera concreta als responsables, mestres i col·laboradors de l'escola 
dominical de l'entitat, així com a totes les persones que d'una o altra manera estiguin en contacte 
amb els menors de l'Església, i visquin circumstàncies en les quals puguin produir-se situacions 
d'intimitat o relació propera amb infants i adolescents.  

Aquest Protocol es compon de tres parts: 

1. Informació per conèixer els delictes de naturalesa sexual, i en concret, els delictes d'agressió 
o abús sexual a menors. 
2. Prevenció dels delictes de naturalesa sexual a l'Església i, més concretament, davant d'un abús 
o agressió sexual a menors. 
3. Resposta davant d'un abús sexual sospitós o revelat. 
 
2.2. INFORMACIÓ PER CONÈIXER ELS DELICTES DE NATURALESA SEXUAL, I EN 
CONCRET, ELS DELICTES D'AGRESSIÓ O ABÚS SEXUAL A MENORS. 
 
2.2.1. Descripció dels delictes de naturalesa sexual. 

Conèixer els diferents delictes de naturalesa sexual ajudarà els responsables de l' Església a 
identificar i prevenir millor aquest tipus de conductes i a respondre davant d' aquestes. 
 
Tots aquests delictes pretenen protegir la llibertat i indemnitat sexual i la capacitat de tota persona 
a decidir lliurement si vol o no realitzar determinades conductes o relacions de contingut sexual 
amb un altre individu. Aquests delictes protegeixen drets inherents a la dignitat de la persona i el 
dret al lliure desenvolupament de la personalitat en matèria sexual. 
 
Hem de ser conscients que per la pròpia naturalesa de les nostres esglésies i l'activitat que 
desenvolupem, treballem amb col·lectius especialment vulnerables i que precisen d'una especial 
atenció, protecció i cura. Exemple d'això és l'escola dominical, els grups d'adolescents i joves, 
l'organització de campaments i retirs, etc. És per aquest motiu, que hem de comptar amb mitjans 
de prevenció, control i actuació davant d'aquest tipus de delictes. 
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a) Abús sexual 

L'article 181 del Codi Penal estableix que "el que, sense violència o intimidació i sense que hi 
hagi consentiment, realitzés actes que atemptin contra la llibertat o identitat sexual d'una altra 
persona, serà castigat, com a responsable d'abús sexual, amb la pena de presó d'un a tres anys 
o multa de divuit a vint-i-quatre mesos". 

Un abús sexual es produeix quan una persona atempta contra la llibertat sexual d'una altra sense 
consentiment per part de la víctima, però sense que hi hagi violència ni intimidació. 

El Codi Penal, quan parla d'absència de consentiment, no només es refereix a que no existeixi 
consentiment, sinó que es refereix també als casos en què el consentiment pugui estar viciat. Els 
supòsits més comuns en què el consentiment no serà vàlid, per entendre' s viciat, són els següents: 

- Persones amb algun tipus de discapacitat psíquica o trastorn mental. 
- Quan s'anul·la la voluntat de la víctima amb ús de fàrmacs, drogues o qualsevol altra 

substància natural o química. 
- Situacions de superioritat en les quals el superior usa aquesta condició per aprofitar-se de 

la seva víctima.  
 

b) Agressió sexual. 
 

L'agressió sexual es regula en l'article 178 del Codi Penal, que estableix que "El que atemptés 
contra la llibertat sexual d'una altra persona, utilitzant violència o intimidació, serà castigat 
com a responsable d'agressió sexual amb la pena de presó d'un a cinc anys". 
 

Concorren en aquest delicte: 
- La manca de consentiment de la víctima o la falta de validesa d' aquest.  
- L' existència de violència o intimidació. 
- La no concurrència d' accés carnal. 

La gran diferència respecte a l'abús sexual és l'existència de violència o intimidació i respecte al 
delicte de violació l'absència d'accés carnal.  
 

c)  Violació. 

És el delicte més greu dels que venim analitzant. Sent un tipus penal diferent i autònom, podríem 
dir que l'article 179 del Codi Penal el regula com una espècie de delicte d'agressió sexual agreujat: 
"quan l'agressió sexual assisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de 
membres corporals o objectes per algunes de les dues primeres, el responsable serà castigat com 
a reu de violació amb la pena de presó de sis a 12 anys".  Es tracta, per tant, d' un abús sexual 
amb la concurrència d' accés carnal. 
 

d) Assetjament sexual. 

L'article 184 del Codi Penal estableix "El que sol·liciti favors de naturalesa sexual, per a ell o 
per a un tercer, en l'àmbit d'una relació laboral, docent o de prestació de serveis, continuada o 
habitual, i amb tal comportament provocarà a la víctima una situació objectiva i greument 
intimidatòria, hostil o humiliant, serà castigat, com a autor d'assetjament sexual,  amb la pena 
de presó de tres a cinc mesos o multa de sis a 10 mesos. ". 
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2.2.2. Delictes de naturalesa sexual comesos contra menors 

a) Abús i agressió sexual a menors de 16 anys. 
 

Les persones menors de 16 anys i les persones amb discapacitat tenen una protecció especial en 
delictes de caràcter sexual, ja que la seva situació és especialment vulnerable. En general, quan 
un delicte d'aquesta naturalesa es comet contra persones d'aquests col·lectius, ja és una agreujant 
de per si, i no es té en compte el consentiment que hagi pogut atorgar la víctima, ja que es dona 
per fet que existeix una situació de superioritat. L'article 183 del Codi Penal estableix que "el que 
realitzés actes de caràcter sexual amb un menor de setze anys, serà castigat com a responsable 
d'abús sexual a un menor amb la pena de presó de dos a sis anys." 

Existeix una regla general i una excepció aplicable en el cas d' abusos sexuals a menors de 16 
anys: 

 La regla general és que el Codi Penal castiga com a responsable d'abús sexual a 
tot aquell que realitzés actes de caràcter sexual amb un menor de 16 anys, hagin 
estat o no consentits. La llei interpreta que el menor de 16 anys no té maduresa o 
capacitat suficient per donar el seu consentiment i que, per tant, aquest 
consentiment no és vàlid. 

 L' excepció a la regla general es produeix quan les relacions es produeixin entre 
un major i un menor d' edat sempre que ambdós tinguin una edat i maduresa 
similar, i no existeixi una situació de superioritat. 

La dificultat està, en aquests casos, a determinar quan hi ha una maduresa similar i quan es 
produeix una situació de superioritat. 

Resumint, quant a menors d' edat, podem trobar:  

 Relacions no consentides entre un major i un menor d'edat (amb violència o 
intimidació): Ens trobaríem davant d'un delicte d'abusos sexuals a menors de l'article 
183.2 Codi Penal, castigat amb una pena de 5 a 10 anys, en el cas de no existir accés 
carnal per via vaginal, anal o bucal, o no existir introducció de membres corporals o 
objectes per alguna de les dues primeres vies,  i 12 a 15 anys de presó en cas que aquest 
tingués lloc (183.3 CP). 

 Relacions entre un major i un menor d' edat consentides: Igualment, estaríem davant 
d' un delicte d' abusos sexuals de l' article 183.1 CP, ja que, com hem indicat anteriorment, 
no és vàlid el consentiment dels menors de 16 anys, castigat amb una pena de 2 a 6 anys 
en el cas que no tinguin lloc cap dels actes descrits en l' apartat anterior i de 8 a 12 anys 
de presó en el cas que aquests tinguessin lloc (art. 183.3), llevat d'edat i maduresa similar.  

 
b) Abusos sexuals a majors de 16 i menors de 18 anys. 

El Codi Penal regula un cas especial, que podríem denominar "intermedi", en el qual, sent la 
víctima major de 16 anys i, per tant, podent atorgar el seu consentiment, encara és menor d'edat, 
per la qual cosa també requereix d'una protecció especial. Es tracta d'un delicte que no podria ser 
comès contra un major d'edat. 

Aquest delicte es regula en l'article 182 del Codi Penal, que estableix "el que, intervenint engany 
o abusant d'una posició reconeguda de confiança, autoritat o influència sobre la víctima, realitzi 
actes de caràcter sexual amb persona major de setze anys i menor de divuit serà castigat amb la 
pena de presó d'un a tres anys". Aquesta pena s'augmentarà si a més aquests actes consisteixen 
en accés carnal o introducció d'objectes (amb penes de 2 a 6 anys de presó). 
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Es tracta de casos en què una persona s'aprofita d'un major de 16 anys aprofitant la seva 
immaduresa per manipular-lo. No s' exigeix ni la concurrència de violència o intimidació ni la 
inexistència de consentiment. D' altra banda, no és un tipus penal excloent als anteriorment vistos.  

c) Altres delictes de caràcter sexual contra menors d'edat o persones vulnerables. 

Existeixen altres conductes que poden constituir delictes contra menors com ara: exhibicionisme 
davant de menors o persones amb discapacitat,2 provocar sexualment menors i persones amb 
discapacitat, venent-los o difonent pornografia,3 motivar menors de setze anys a participar o estar 
en comportaments de naturalesa sexual,4 la utilització d' internet o altres mitjans de comunicació 
per gravar o induir a delictes, 5 la prostitució o captació per a prostitució, relacions sexuals a 
canvi de remuneració o promeses, pornografia infantil i la seva venda o difusió, el consum de 
pornografia infantil i assistir a espectacles d' aquest caràcter, etc. 

Si el responsable d'alguns dels fets assenyalats en els apartats anteriors s'hagués prevalgut d'una 
relació de superioritat o parentiu, la pena imposada serà més greu (s'imposarà en la seva meitat 
superior). Per exemple, si la conducta és realitzada per una persona que desenvolupa un lideratge 
dins l' església, o en el cas de persones especialment vulnerables o influenciables, per raó de la 
seva edat, situació, etc. 

2.2.3. Aspectes importants sobre la víctima i l' agressor 

a) La víctima 

La víctima d'aquests delictes és la persona que no ha arribat a la majoria d'edat.  

Possible víctima d'abús sexual infantil pot ser qualsevol nen/a, doncs no existeix un perfil o 
característica especial.  

No obstant això, s' identifiquen alguns factors de risc que afavoreixen el sorgiment i manteniment 
de situacions d' abús sexual infantil: manca d' educació sexual, baixa autoestima, mancança 
afectiva, dificultats en el desenvolupament assertiu, baixa capacitat per prendre decisions, 
timidesa o retraïment, etc. 

Les conseqüències de l' abús sexual infantil són múltiples i poden variar en cada infant. En 
qualsevol cas, afecta el desenvolupament integral de l' infant tant a nivell físic, psicològic com 
social, deixant múltiples seqüeles.  

b) L'agressor 

La persona que abusa o agredeix sol ser un adult, majoritàriament home, però també pot ser dona, 
sense descartar un/a adolescent o pre-adolescent: és a dir, també pot ser un altre menor que es 
trobi en una situació de poder pel que fa a la víctima, bé per nivell de desenvolupament, força 
física, etc. Com els adolescents i joves poden ser potencials abusadors, aquells que a l'església 
desenvolupin activitats amb menors com monitors, mestres d' escola dominical, animadors, 
voluntaris, etc., també hauran de conèixer i respectar el Protocol. 

L'agressor és un delinqüent, encara que no tingui tal aspecte. A més, és important tenir en compte 
que els abusadors solen servir-se de l'amistat, la rodalia, la relació familiar o l'admiració que li 
professa un infant o adolescent per aconseguir el seu objectiu. Per això és molt freqüent que els 
casos d' abusos sexuals es realitzin no per desconeguts, sinó per persones de l' àmbit proper. 

 
2 Codi Penal, Article 185. 
3 Codi Penal, Article 186. 
4 Codi Penal, Article 183 bis. 
5 Codi Penal, article 183 ter. 
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2.3. MESURES DE PREVENCIÓ DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL CONTRA 
MENORS A L'ESGLÉSIA. 

Aquesta Església adopta les següents mesures per prevenir la comissió de delictes de naturalesa 
sexual i, més concretament, per prevenir els abusos o agressions sexuals als menors: 

 
2.3.1. Tolerància zero davant d' aquest tipus de delictes:  

Aquesta Església adopta una postura pública de tolerància zero davant les conductes que 
constitueixin delictes de caràcter sexual, i de manera molt especial, contra els delictes d'abusos 
que siguin comesos contra menors d'edat. 
Tots els membres, assistents i simpatitzants hauran de conèixer aquesta clara postura, i saber que 
aquesta Església actuarà amb fermesa no consentint en el seu si i denunciant davant les autoritats 
aquest tipus de fets. 
 
2.3.2. Mesures relatives a la selecció del personal que serveix, treballa, col·labora o 
desenvolupa activitats amb els menors. 

Aquesta Església estableix les següents mesures que caldrà respectar en tot cas: 
- Serà obligatori sol·licitar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals6 al 
Pastor de l'Església, a tots els membres de l'òrgan directiu de l'entitat, a totes les persones que 
ostentin un càrrec en la mateixa i especialment, a tota persona que vagi a tenir responsabilitat 
ministerial, professional o voluntària amb menors a l'Església. Aquest certificat es custodiarà a l' 
arxiu de l' entitat.  
- És convenient explorar en entrevista o diàleg directe amb cada persona que treballarà amb els 
menors les seves motivacions i interessos, les seves precaucions i dubtes sobre el seu treball, etc. 
- Cada persona que vagi a col·laborar en el treball amb menors, signarà el document adjunt a 
aquest Protocol per tal que manifesti que ha estat informat de la política de tolerància zero 
respecte a aquest assumpte a l'Església, que manifesti que ha llegit aquest protocol, i assumeixi 
el compromís d'actuar-hi amb respecte. 
 
2.3.3. Mesures formatives preventives adreçades a la congregació. 

Aquesta Església promourà que els infants adoptin un estil de vida segur i responsable en l' àmbit 
sexual, promourà que els infants assumeixin consciència d' aquelles conductes acceptables o 
tolerables i aquelles que van en contra de la seva llibertat i indemnitat sexual i que han de 
protegir-se i saber demanar ajuda quan ho necessitin. 

De la mateixa manera que Déu ens cuida i protegeix com els seus fills estimats, la seva església 
ostenta una especial responsabilitat respecte a la cura dels més joves, buscant el seu bé i 
creixement segons els ensenyaments bíblics. Hem de ser un exemple per a ells, de manera que 
segueixin el camí recte marcat per Déu tal com estableix Proverbis 22:6 "instrueix el nen en el 
seu camí, ni quan sigui vell no se’n apartarà". 

 

 

 
6 En l'article 13 de la LLEI 26/2015 de 28 de juliol, DE MODIFICACIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA 
INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA s'estableix com a requisit per accedir a una professió o activitat que impliqui 
contacte amb menors emetre un certificat de no haver estat condemnat per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual 
etc.,    afirmant-se, per tant, en el mateix que no hi ha vinculació per condemna per delictes d'abús sexual o matèria 
sexual amb menors. 
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Tot i que aquesta educació es realitza sobretot en la família, l'Església també pot col·laborar, i 
per això ha adoptat les següents mesures: 

a) Aprovació, difusió i execució del present Protocol, que permeti que tota la congregació 
conegui la postura de l' Església i les mesures que la mateixa adopta. 
b) Facilitar informació a la congregació de l' obligació legal existent de denúncia en el cas que 
es produeixin abusos sexuals a menors. Informació de l' existència d' un canal de denúncia perquè 
tot aquell que pugui tenir una sospita o una alerta en aquest àmbit, pugui posar-ho immediatament 
en coneixement del Consell, que actuarà d' acord amb aquest Protocol de manera immediata.  
c) Organització de formació als pares sobre prevenció i educació sexual dels seus fills segons els 
valors cristians.  
d) Organització de formació de les persones involucrades en els ministeris en els quals es treballi 
amb menors. 
e) Organització de formació per als infants de l' Església, sempre en col·laboració de les seves 
famílies. 
 
2.3.4. Mesures preventives adreçades als potencials abusadors 

Es pot donar el cas que a l'església hi hagi alguna persona que pugui ser un potencial abusador, 
o algú que hagi estat condemnat en el passat per abusar sexualment de menors, o un pedòfil. Si 
això es produís: 

- Els responsables de l' Església hauran de realitzar una tasca pastoral amb l' esmentada persona, 
de tal manera que prengui consciència del seu problema, de la seva necessitat de modificar la 
seva percepció desviada, devaluada i cosificadora dels infants i de la seva dignitat. 
- Aquesta persona no ostentarà càrrecs ni funcions a l' església que puguin comportar relació o 
tracte proper amb infants o adolescents.  
- De la mateixa manera, serà advertit que té l' obligació d' evitar aquelles situacions on es tracti 
amb infants o adolescents, i tindrà prohibit quedar-se a soles amb ells.  
- Així mateix, se l' ajudarà i es realitzaran les accions pertinents perquè pugui conscienciar-se 
que ha d' adoptar totes les mesures preventives que siguin necessàries. Se l' animarà i 
sensibilitzarà perquè, en cas de ser necessari, rebi ajuda psicològica, psiquiàtrica o fins i tot 
mèdica. 
 
2.3.5. Mesures preventives d' obligat compliment per a tots els que intervinguin o treballin 
amb menors: 

a) Les mostres físiques d' afecte adreçades als menors s' han de fer amb mesura i respecte, i no 
han de ser desproporcionades. 
b) Cal respectar, en tot moment, la integritat física del menor. 
c) Cal evitar quedar-se a soles molt de temps amb un menor i mai cal fer-ho amb la porta tancada. 
Si es manté una conversa privada amb un menor, serà obligatori fer-ho en un entorn visible i 
accessible per als altres. Es deixarà la porta oberta, o es parlarà amb la presència d'algun altre 
adult que pugui ser testimoni de la trobada.  
d) En la mesura del possible, les portes seran de vidres transparents, o tindran "finestres" o 
vidrieres, especialment als despatxos pastorals, aules per a les classes d'escola dominical, etc. 
e) Sempre que sigui possible, es recomana que els menors estiguin acompanyats de dos adults. 
f) Durant les classes d' escola dominical, si algun menor manifesta necessitat d' anar al lavabo, 
hi anirà sol. Si això no fos possible, el mestre podrà acompanyar el menor, procurant sempre 
salvaguardar la intimitat del menor i no tancant la porta del tot. 
g) Està prohibit tot tipus de joc, broma o càstig que pugui tenir una connotació sexual, i per tant 
es prohibeix qualsevol tipus de conducta que impliqui o suggereixi despullar-se, besar-se, etc.  
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h) Atès que el càstig físic està prohibit, no es pot justificar en cap cas contacte físic per aquest 
motiu. 
i) S' informarà sempre els pares i se'ls demanarà sempre autorització paterna signada per a 
sortides, convivències, excursions, campaments, etc. que suposin que els menors han de dormir 
fora de casa, assegurant un nombre suficient d' acompanyants i organitzant el necessari per a la 
diferenciació de l' allotjament dels infants per sexe i, garantint que mai,  un adult sol, pugui 
compartir habitacions d'hotel, tendes de campanya, etc. amb infants o adolescents. 
j) S'evitarà la presa d'imatges dels menors d'edat (fotografies, vídeos, etc.) Si es fa, es farà amb 
l'autorització dels pares i, en cap cas es farà exhibició ni difusió pública o privada de les mateixes 
sense el consentiment dels esmentats pares. 
 
 
2.4. RESPOSTA DAVANT D' UN ABÚS SEXUAL A MENORS SOSPITAT O REVELAT. 
 
2.4.1. Obligacions existents davant el coneixement d' un abús sexual a un menor en l' àmbit 
de l' església 

a) Obligació ètica de denúncia 

Tota persona que detecti una situació d' abús sexual es troba en una situació de gran 
responsabilitat, i ha d'actuar sempre per protegir el menor. No fer res, el convertiria, moral i, en 
determinats casos, legalment, en còmplice d'aquesta situació. 
 
En l'àmbit de l' Església, existeix un canal de denúncies perquè qualsevol persona que sospiti que 
es pugui produir una conducta d' aquest tipus en l' àmbit de l'Església, pugui comunicar-ho o 
denunciar-ho, perquè l'òrgan de control estigui informat i pugui actuar en conseqüència. 
 
En el cas que la persona hagi presenciat o conegui amb seguretat una situació d' abús a un menor, 
haurà d'estar a l' obligació legal que s' exposa a continuació.  

b) Obligació legal de denúncia o posada en coneixement de les autoritats 

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 
l'adolescència (comunament coneguda com la llei de protecció del menor), estableix, en el seu 
article 12.8 el següent: 

“1. Tota persona o autoritat i especialment aquells que per la seva professió o funció detectin 
una situació de maltractament, de risc o de possible desemparament d'un menor, ho 
comunicaran a l'autoritat o els seus agents més propers, sense perjudici de prestar-li l'auxili 
immediat que necessiti. 

4. Tota persona que tingués notícia, a través de qualsevol font d'informació, d'un fet que pogués 
constituir un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, de tracta d'éssers humans, o 
d'explotació de menors, tindrà l'obligació de posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal sense 
perjudici del que disposa la legislació processal penal". 

La llei estableix l'obligació de "tota persona" a posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets 
quan afectin un menor d'edat com és el cas. 

 

 

 



  

 
Pàgina 20 de 44 

Si els fets delictius haguessin estat presenciats de forma directa, la persona que el va presidir està 
obligada a posar-ho en coneixement del Ministeri Fiscal, i si no ho fa, se li podrà imposar una 
pena de multa (articles 259, 260 i 261 de la Llei d'Enjudiciament Criminal). Si el coneixement 
ha estat de manera indirecta o de forma circumstancial, no s' estableix cap sanció en cas d' 
incompliment d' aquest deure, no obstant això, s'aconsella posar-ho en coneixement de l'òrgan 
competent de l'església a través del canal de denúncies. 

2.4.2 Procediment a seguir davant d'un possible cas d' abús sexual en l'àmbit de l'església 
 

a) Quan l'abús sexual afecti un menor edat 

L'existència d'un abús sexual es pot conèixer en l'àmbit eclesial de diverses maneres: 

1.- Per revelació del propi menor. 
2.- Per una denúncia d'algú de l'Església que el sospiti o hagi conegut o vist quelcom sospitós. 
3. - Per confessió del mateix autor.  
 

En els dos primers casos: 

- La revelació, els fets o les sospites seran posades en coneixement del Pastor i membres del 
Consell, a través del corresponent Canal de denúncies existent. 
- Aquesta comunicació o denúncia produirà, de manera immediata i en tot cas, l'obertura del 
corresponent expedient, seguint el procediment previst en el protocol de prevenció de delictes de 
l'Església. 
- L'òrgan de control de l'Església realitzarà la tasca d' instrucció o investigació que inclourà una 
investigació al respecte, entrevistes amb la persona denunciant, amb la persona acusada, 
testimonis, familiars de la víctima, etc., i finalitzarà amb un informe que serà elaborat en el 
termini màxim de 10 dies.  
- En base a la instrucció realitzada i a l'informe emès, el Consell adoptarà una decisió. Per a la 
presa d' aquesta decisió, si es considera necessari, es consultarà amb advocats o experts jurídics 
en la matèria.  
- Si realment existeix la seguretat o, almenys, existeixen seriosos indicis o senyals que indiquin 
que poden estar produint-se abusos sexuals en l'àmbit de l'església, que afectin algun menor de 
l'església o que siguin comeses per algun membre d'aquesta, el Pastor o els integrants del Consell 
posaran, immediatament, els fets en coneixement del Ministeri Fiscal o les Autoritats Policials 
competents perquè es desenvolupi la corresponent investigació i,  si s'escau, es jutgin els 
possibles delictes que s'estiguin cometent. 
 
Quan l'abús sexual contra un menor sigui confessat per l'autor davant el ministre de culte: 

Aquesta Església és membre de FEREDE i el seu Pastor està acreditat com a ministre de culte, 
comptant amb la conformitat de la Comissió Permanent de l'esmentada Federació. Per això, en 
aquest cas resulta d'aplicació l'article 3 de la Llei 24/1992, per la qual s'aproven els Acords de 
Cooperació de les Esglésies evangèliques amb l'Estat espanyol, que assenyala que "Els ministres 
de culte de les Esglésies pertanyents a la FEREDE no estaran obligats a declarar sobre fets que 
els hagin estat revelats en l'exercici de funcions de culte o d'assistència religiosa.". 

L'anomenat secret de confessió implica que no existeix encobriment ni infracció penal per no 
denunciar un delicte del qual s'ha tingut coneixement en les funcions del ministeri pastoral.  
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No obstant això, quan s'informi o posi en coneixement del Ministre de Culte fets que puguin ser 
constitutius de delictes de naturalesa sexual a menors i existeixi la possibilitat que els abusos 
puguin estar cometent-se en l'actualitat, puguin seguir cometent-se o puguin cometre's en el futur, 
atesa la naturalesa i gravetat dels fets,  la vulnerabilitat i perill de reiteració dels mateixos, 
s'actuarà de la manera següent:  

1. En primer lloc, el ministre de culte aconsellarà a l'autor dels fets que acudeixi 
personalment davant la Policia i posi en coneixement de l'autoritat competent els fets 
esdevinguts, oferint acompanyament a l'autor en tot el procés. 

2. Si l'autor no vol posar els fets en coneixement de la Policia, el ministre de culte 
aconsellarà als pares o representant legals del menor que siguin ells els que acudeixin al 
Ministeri Fiscal o a l'autoritat competent per denunciar o posar en coneixement dels 
mateixos els fets produïts, oferint-se igualment a acompanyar-los. 

3. Si els familiars s'hi neguessin, o si no fossin part de l'església i el ministre de culte no els 
conegués, es dirigirà directament al Ministeri Fiscal o autoritat competent per posar en el 
seu coneixement els fets que ha conegut. 

 
El ministre de culte informarà prèviament a tota la congregació i a aquelles persones que hi 
acudeixin respecte de la manera d'actuar davant d'aquest tipus de delictes, que es regirà per 
l'exposat anteriorment i que l'església té una política de "tolerància 0" davant d'aquest tipus de 
fets. 

Tot això, es realitzarà sense perjudici de l'ajuda i suport pastoral que el ministre pugui oferir al 
presumpte autor dels fets, i a la víctima (si també pertany a la congregació). 
 
2.5. RESPOSTA DAVANT UN DELICTE DE NATURALESA SEXUAL A MAJORS 
D'EDAT. 
 
Quan es tingui coneixement en el si de l'Església d' un delicte de naturalesa sexual comès contra 
una persona major d' edat, es podrà posar en marxa per qualsevol que vulgui comunicar-ho o 
denunciar-ho el procediment previst en el Protocol de prevenció de delictes de l' Església. 
 
S'informarà l'Església que, en aquests casos, a més de l'ajuda prestada a la víctima i, si s'escau, a 
l'agressor, el ministre de culte o el Consell, com a regla general, recomanaran a la víctima la 
denúncia dels fets. Es posaran a la seva disposició per acompanyar-la a efectuar aquesta denúncia 
i per donar-la suport en tot el procés. 

En cas que la pròpia víctima decidís no denunciar, en principi, es respectarà la seva voluntat, ja 
que en aquests casos només pot presentar la denúncia la persona agreujada. No obstant això, en 
funció dels fets, els responsables de l'església, després de l'examen acurat del succeït, es reserven 
la possibilitat de posar en coneixement de les autoritats el possible delicte que s'hagi pogut 
cometre, per tal que no tornin a repetir-se els abusos o agressions sexuals. Aquesta possibilitat 
també buscarà que no pugui acusar-se a l'Església o als seus dirigents que han encobert una 
situació delictiva o que hagin permès que aquests fets poguessin tornar-se a cometre. 
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ANNEX. DECLARACIÓ PERSONAL DE REBUIG A L'ABÚS SEXUAL A MENORS I 
ADHESIÓ A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT D'AQUEST A L'ESGLÉSIA 

EVANGÈLICA UNIDA DE TERRASSA 
 
 
Jo, En/Na................................................................., amb DNI..................................., com 
(responsable/col·laborador/monitor/voluntari) de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa , amb 
conformitat amb el que estableix el PROTOCOL DE PREVENCIÓ D' ABUSOS SEXUALS 
A MENORS d' aquesta Església, 
 

DECLARO QUE ACCEPTO RESPONSABLEMENT I VOLUNTÀRIAMENT EL 
següent: 

 
Primer. - Que sóc coneixedor de l'existència i del contingut del Protocol de prevenció d'abusos 
sexuals a menors d'aquesta Església, i que manifesto el meu compromís d'acceptar-lo i seguir-lo. 
 
Segon. - Que assumeixo el compromís de presentar davant el Consell de l'Església o òrgan 
equivalent un justificant d'absència d'antecedents de delictes de naturalesa sexual en el Registre 
Central de Delinqüents Sexuals com a persona que tindré responsabilitat o que he d'exercir una 
labor amb menors d'edat. 
 
Tercer. - Que manifesto de forma expressa: 

- El meu rebuig personal a tota mena d'abús sexual, especialment el dirigit a menors d'edat. 
- Que conec la base de fe i la posició de l' Església de tolerància zero en aquest assumpte, i que 
per tant sóc conscient que la persona que incorre en aquest tipus de conductes en el si de l' 
Església, està cometent greus delictes regulats en el Codi Penal i que són totalment contraris a 
les Sagrades Escriptures i a les doctrines i formes d' actuar d' aquesta comunitat religiosa. 
 
 
La qual cosa firmo en .................................., a ..... .de ...............................de 202... 
 
 
 
 
 
Signat.  
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3. MESURES PER GARANTIR UN FUNCIONAMENT ÈTIC, OBERT, 
TRANSPARENT, I AMB ADEQUATS MECANISMES DE CONTROL A L' 
ENTITAT. 

3.1. Aquesta Església promou la TRANSPARÈNCIA i es compromet a facilitar informació 
veraç i clara sobre l'entitat, la seva estructura organitzativa, la seva normativa d'aplicació i la seva 
gestió econòmica. Per a això: 
 

 S'ha publicat a la web de l'Església: 
- Informació sobre l'entitat, la seva inscripció en el Registre d'Entitats Religioses i 

la normativa que li resulta d' aplicació.  
- El nom de les institucions més importants amb les quals aquesta entitat manté 

vinculació: el grup denominacional amb el qual està associat o al qual pertany, 
FEREDE, etc. 

- L'organigrama i els noms dels principals responsables de l'entitat. 
- La missió, objectius, fins i valors de l'entitat. 
- Informació sobre l'origen i evolució històrica de l'entitat. 

 Els estatuts són accessibles i estan a disposició pública. Un exemplar d'aquests és lliurat a 
totes aquelles persones que sol·licitin la membresia d'aquesta entitat. 

 Els comptes anuals de l'Església són accessibles per a tots els membres de l'entitat i en són 
revisats. 

 

3.2. Aquesta Església adopta les següents mesures per afavorir el seu BON GOVERN.  Moltes 
d' elles es troben descrites en els seus propis Estatuts7: 
 

 L'Assemblea General, que es reuneix almenys una vegada a l'any, està integrada per tots 
els membres de l'entitat, que estan altament involucrats en la gestió i el desenvolupament 
de la tasca d'aquesta Església, acudint de manera regular a cadascuna de les seves reunions.  

 El pastor i els càrrecs del Consell són designats/ratificats per l'Assemblea General, que 
n'avaluarà la gestió cada any.  

 L'Església s'assegurarà de la idoneïtat ètica i ministerial del Pastor i dels membres de 
l'òrgan de govern. 

 Els càrrecs del Consell se sotmetran a una renovació periòdica cada 4 anys, podent ser 
reelegits per un màxim de 3 mandats consecutius o cessats en cas d'una mala gestió. 

 El Consell es reuneix, almenys, tres vegades a l’any i els seus membres estan altament 
involucrats, ja que assisteixen, almenys, al 70% de les reunions d'aquest òrgan. 

 Els acords adoptats pels òrgans rectors de l'entitat seran documentats per escrit mitjançant 
la redacció de les corresponents actes. 

 Els càrrecs de l'Església són, amb caràcter general, voluntaris i sense remuneració.  
 Es tractarà que no existeixi relació de parentiu entre les persones que formin part del 

Consell ni entre els representants legals de l'Església. Si en algun cas tal relació de parentiu 
es produís, la proporció màxima de membres que mantinguin tal relació serà del 20%.8 

 Cap membre del Consell ni cap altre càrrec no té assignat el seu càrrec de forma vitalícia. 
 Existeix un pressupost anual d'ingressos i despeses aprovat per l'Assemblea General. 
 L' òrgan de govern duu a terme un seguiment del pressupost, com a mínim, semestralment. 

 
7 L'església pot decidir si implantar totes les mesures, només algunes, o implantar-les a poc a poc. En cada 
cas, caldrà indicar quines s' han implantat i quines es tenen previst o no implantar. Quantes més mesures 
s'implantin, serà més fàcil garantir el bon govern de l'entitat. 
8Aquesta limitació de parentiu serà aplicable respecte al cònjuge, descendents, ascendents i altres parents per 
consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció (cònjuge, pares, avis, fills i 
germans). 
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 Existeix una liquidació del pressupost anual executat, revisat i aprovat per l'Assemblea 
General o un altre òrgan aliè al Consell o òrgan de govern. 

 Si el volum d'ingressos de l'entitat supera la xifra de 300.000 euros anuals, es realitzarà 
una auditoria externa. En aquest cas, es donarà publicitat de l'informe d' auditoria entre els 
membres, i restarà a disposició de qui vulgui consultar-lo. 

 Es portarà la comptabilitat de l'Església de tal manera que reflecteixi fidelment el 
patrimoni de l'entitat, i s'utilitzaran, preferentment, els criteris establerts pel Pla General 
Comptable de les entitats sense fins lucratius en cas de ser possible. Si és possible, s'han 
de contractar els serveis d'una gestoria que pugui assessorar degudament l'entitat. 

 Forma part del culte religiós d'aquesta entitat el lliurament de l'ofrena durant el culte 
dominical. En relació als donatius rebuts en metàl·lic de manera anònima, l'església 
establirà un protocol de comptabilització d'aquests recursos econòmics que garanteixin la 
transparència. En aquest protocol s'inclouran les instruccions a seguir per part de les 
persones que recullin i comptabilitzin els donatius esmentats, entre les quals podran 
incloure, a tall d'exemple, que almenys dues persones hagin de comptabilitzar els diners, 
que es registri degudament la identitat de les persones que realitzen la comptabilització de 
cada diumenge,  i de la quantitat que es comptabilitza, etc. 

 Es recomanarà que els donatius a l'entitat es realitzin mitjançant transferència bancària o 
mitjançant un altre mecanisme que permeti la identificació del donant, amb l'objectiu de 
garantir una major transparència i als efectes de permetre l'aplicació de les deduccions per 
donatius dels membres i el compliment de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals 
i Finançament del Terrorisme. 

 L'Església signarà amb tots els seus voluntaris l'acord d' incorporació exigit per la Llei del 
Voluntariat, en el qual s'especifiquin el conjunt de drets d'aquest voluntari, així com el 
contingut de les seves funcions, activitats i temps de dedicació, a més de disposar d'una 
assegurança per als seus voluntaris. 
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4. SUPERVISIÓ DEL FUNCIONAMENT I DEL COMPLIMENT DELS PROTOCOLS 
DE PREVENCIÓ IMPLANTAT 

La correcta implantació i el compliment del present document requereix supervisió i control 
perquè, de manera efectiva, compleixi l' objectiu de prevenir els delictes que puguin ser comesos 
en el si d' aquesta entitat.  

Per realitzar aquesta supervisió i control de manera contínua, aquesta entitat es dota dels 
mecanismes següents:  

1. Un canal ètic o canal de denúncies, mitjançant el qual qualsevol persona podrà posar en 
coneixement de l'entitat possibles delictes que s' estiguin cometent en el si de l' Església. 

2. Un òrgan d' instrucció, control i decisió sobre les denúncies rebudes. 
3. Un procediment per a l'actualització del model de prevenció, juntament amb un sistema 

disciplinari que sancioni els incompliments de les mesures que imposa el model. 
4. Un procediment per a la difusió del model de prevenció. 

A continuació, es descriu el funcionament de cadascun d' aquests mecanismes de supervisió i 
control: 
 
4.1 CANAL ÈTIC O CANAL DE COMUNICACIONS I DENÚNCIES. 
 
Aquesta Església estableix un canal per a la recepció d'informació sobre successos relatius a 
riscos de comissió de delictes (materialitzats, prop de materialitzar-se o sobre els quals existeixin 
sospites d'haver-se materialitzat) o incompliment greu de les mesures de protecció i prevenció 
implantades en el present Pla de Prevenció. De la mateixa manera, aquest canal podrà ser utilitzat 
per a la remissió de sol·licituds d'assessorament en matèria de compliment normatiu a l'òrgan de 
control.  

Aquest canal sustenta el seu funcionament sobre els principis següents: 

 Senzillesa per al comunicant. 
 Divulgació de la seva existència. 
 Fiabilitat de la informació. 
 Confidencialitat.  

A través d'aquest canal, qualsevol persona podrà presentar els seus dubtes, suggeriments o 
queixes en relació amb l' incompliment normatiu per part de l' Església. 

Les comunicacions realitzades no podran ser objecte de represàlia de cap mena, sempre que es 
realitzin de bona fe, aportant evidències que acreditin la comissió dels fets o la possibilitat 
d'haver-se comès i respectant el procediment establert en el present document.  

El procediment a seguir serà el següent: 

a) Comunicació o denúncia per qualsevol via. 

La comunicació o denúncia podrà arribar a l'església per qualsevol via, encara que es recomana 
que es realitzi per mitjà del correu electrònic assenyalat a tal efecte al principi del present 
document, al qual tindrà accés exclusivament els membres de l'òrgan de control, això és, del 
Consell. 

Les comunicacions es podran rebre per altres mitjans (telefònicament, verbalment), però es 
recomana que es faci a través del e-mail perquè sigui possible garantir la deguda confidencialitat 
i seguretat.  



  

 
Pàgina 26 de 44 

Per a la seva admissió i adequada tramitació, hauran de contenir necessàriament les dades 
següents: 

 Identificació de la persona que comunica el fet, amb nom i cognoms i número d'identitat. 
 Exposició succinta dels fets o arguments que sustentin la comunicació/denúncia. 
 Persona o col·lectivitat contra la qual s'adreça la comunicació/denúncia. 

 

Aquesta Església garanteix l'estricta confidencialitat en el tractament de les 
comunicacions/denúncies rebudes, que seran utilitzades únicament i exclusivament com un 
mecanisme d'inici d'una activitat instructora o indagatòria per part de l'òrgan encarregat del canal 
ètic (el Consell o òrgan equivalent), per tal d'esbrinar quanta informació sigui necessària per 
verificar els fets comunicats/denunciats.  

Aquesta confidencialitat es mantindrà, llevat que aquesta informació sigui requerida per 
l’autoritat competent per a això (judicial o administrativa), cas en el qual l'entitat esdevindrà 
obligada a cedir aquesta informació a l'òrgan requeridor. 

En tot moment es respectarà la normativa relativa a la Protecció de Dades de caràcter personal. 

En molts casos serà necessari el contacte amb el comunicant/denunciant per ampliar o matisar 
les informacions rebudes, en funció de les necessitats de la investigació realitzada. 

Les comunicacions/denúncies anònimes no seran rebutjades automàticament, i es prendran en 
consideració per l'òrgan de control, que valorarà si és pertinent procedir a la investigació i 
instrucció de l'assumpte. 

 
b) Tramesa de la comunicació/denúncia a l'òrgan de control. 

La comunicació/denúncia serà tramesa a l'òrgan de control, si és possible, al correu electrònic 
assenyalat al principi d'aquest document, bé directament per qui faci la denúncia, o per qui l'hagi 
rebuda. 

En aquesta primera fase, una vegada que l'òrgan de control rebi la comunicació o denúncia, llevat 
que no té cap fonament, haurà de procedir a la seva classificació i instrucció.  

 
c) Classificació i instrucció de la comunicació/denúncia per part de les persones 

designades pel Consell. 

Quan es rebi una sol·licitud d'assessorament, el Consell comprovarà si la consulta realitzada ha 
estat ja resolta amb anterioritat, i en tal cas, remetrà al sol·licitant la resposta donada en el seu 
moment. En cas contrari, haurà d'analitzar la sol·licitud i comunicar-li una resposta a l'interessat 
en el termini de set dies, a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Si la complexitat de la 
consulta no permetés resoldre-la en l'esmentat termini, es comunicarà al peticionari l'esmentada 
impossibilitat, explicant els motius del retard i establint un nou termini de resolució, que serà el 
més breu possible.  

En el cas de comunicacions o denúncies, el Consell examinarà la informació rebuda, i separarà 
aquelles que realment es corresponguin a riscos penals i que, per tant, hagin de ser tramitades per 
aquest canal de denúncies, d'aquelles que responguin a una casuística diferent, i que per això 
hagin de ser tractades de manera diferent o fins i tot rebutjades directament si no tinguessin cap 
transcendència. 

Tota denúncia o comunicació rebuda amb transcendència penal implicarà necessàriament l'inici 
d'un expedient, al qual se li assignarà un codi d' identificació que faciliti la instrucció, l'arxiu i 
l'accés a l'esmentat expedient, així com la tramitació entre la instrucció i la presa de decisió, i tot 
això sens perjudici de l'obligació de denúncia de la situació delictiva que pogués correspondre. 
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Iniciada la fase d'instrucció, el Consell podrà realitzar alguna o diverses de les actuacions 
següents:  

 Abstenció d'algun dels integrants en cas que es trobés afectat de forma directament per la 
informació rebuda. En cas de ser necessari, la resta del Consell podrà elegir algun dels 
membres de l'entitat amb major experiència, maduresa i reconeixement per ocupar el seu 
lloc en la instrucció de la comunicació/denúncia rebuda i en la decisió final adoptada. 

 Recusació d'algun dels membres que conformen el Consell en els mateixos termes de 
l'apartat anterior en cas que no s'abstingui. Qualsevol membre o assistent habitual de la 
congregació podrà al·legar l'existència d'una causa d'abstenció/recusació. En aquest cas, 
el Consell podrà elegir una altra persona en el seu lloc. 

 Adopció de manera urgent de mesures "cautelars" o provisionals, o proposta que 
s'adoptin, explicant els motius per a la seva adopció, amb l'objectiu de pal·liar els efectes 
del risc materialitzat o per materialitzar, per preservar proves, o qualsevol altre motiu 
legítim i fundat.  

 Comunicar amb el denunciant, si fos necessari, als efectes d'ampliar la informació rebuda, 
garantint sempre la confidencialitat d'identitat i informació.  

 Entrevistar-se amb qui sigui necessari, recaptar i contrastar informació i realitzar les 
consultes que consideri necessàries a professionals quan sigui necessari. 

 

d) Redacció d'informe adreçat a la presa de decisió. 
 

 Les sol·licituds d'assessorament, conclouran amb la remissió d'un informe elaborat pel 
Consell que haurà de contenir, almenys, la següent informació: 
 

- Consulta rebuda. 
- Procediments utilitzats per a la seva resolució. 
- Resultat de l'anàlisi. 
- Mesures a adoptar, si s'escau. 

 

 En el cas de comunicacions o denúncies, un cop realitzada la instrucció, el Consell 
aprovarà un informe o proposta de resolució definitiva amb el qual es donarà pas a la presa 
de decisió. Aquest informe contindrà: 
 

- Informació descriptiva de la denúncia o comunicació, dates d' interposició i principals 
dades de l' assumpte. 

- Mesures d' urgència dutes a terme, motivació d'aquestes i efectes. 
- Exposició de la denúncia, anàlisi de la fiabilitat del denunciant i veracitat de la 

informació. 
- Valoració de si resulta necessari qualsevol tipus de suport o assessoria externa.  
- Proposta d'actuació i resolució, amb proposició de les mesures ja adoptades i que 

s'hagin de mantenir, la investigació del denunciant per deslleialtat, o la tramesa de la 
informació als tribunals o agents de l' autoritat per ser delictes que no estan dins l'àmbit 
de la persona jurídica. 

Aquest informe haurà de ser redactat com més aviat millor i, com a màxim, en el termini de 10 
dies des de l'inici de la instrucció als efectes que l'Església pugui adoptar la decisió oportuna en 
el menor termini possible. 
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e) Resposta de l'òrgan de decisió. 

L'òrgan de decisió, això és, el Consell, prendrà la decisió final que respongui a la possible 
comissió d'un il·lícit penal que afecti l'Església. Si és necessari, podrà sol·licitar assessorament 
de quants serveis externs sigui necessari (Servei Jurídic de FEREDE, advocats o assessors 
independents, etc.). 
 
4.2 ÒRGAN D'INSTRUCCIÓ, CONTROL I DECISIÓ: EL CONSELL DE L'ESGLÉSIA O 
ÒRGAN EQUIVALENT 

 
El Consell de l'Església o òrgan de govern i control de l'Església assumeix les funcions de 
supervisió del funcionament i del compliment de model de prevenció implantat, en virtut del que 
preveu l'article 31.bis. 3 del Codi Penal, que permet que en les persones jurídiques de petites 
dimensions9, aquestes funcions poden ser assumides directament per l'òrgan d' administració. 

 
a) Funcions 

Les seves funcions com a òrgan de control seran vetllar pel degut compliment del model de 
prevenció establert, realitzant les periòdiques actualitzacions que puguin resultar necessàries.  
Així mateix, durà a terme la instrucció i gestió del canal de denúncies, encarregar-se de la 
recepció, classificació i gestió de les comunicacions/denúncies rebudes i elaborant una proposta 
de resolució que posteriorment usarà com a base i fonament per a l'adopció de la decisió final. 

b) Composició I funcionament 

Òrgan de control, supervisió i decisió: 

El Consell està compost i és elegit en virtut del previst en els Estatuts d'aquesta entitat, i actuarà 
de manera col·legiada en les seves funcions com a òrgan de control i decisió.  

Els seus components, són els descrits al principi d' aquest document. 
 
4.3 PROCEDIMENT PER A L'ACTUALITZACIÓ DEL MODEL DE PREVENCIÓ, 
JUNTAMENT AMB UN SISTEMA DISCIPLINARI QUE SANCIONI ELS 
INCOMPLIMENTS DE LES MESURES QUE IMPOSA EL MODEL. 
 

a) Revisió ordinària del Pla 

Aquest Pla de prevenció es revisarà, de manera ordinària, un cop l'any pel Consell, que avaluarà 
la seva aplicació, idoneïtat i eficàcia i examinarà si s' han produït fallades. De la mateixa manera, 
el Consell elaborarà un informe en el qual reflecteixin les modificacions o correccions realitzades 
en el Pla, les denúncies, comunicacions o sol·licituds d'assessorament rebudes, les accions o 
mesures adoptades i les fallades trobades. Si les circumstàncies ho requerissin i així ho estimés 
el Consell, es comptarà amb l'ajut d' una assessoria externa o entitat especialitzada en la matèria.  

En aquesta revisió ordinària, es valorarà, com a mínim, el següent: 

 Si s' han produït canvis en l'estructura de l'Església que incideixin en la composició dels 
òrgans de control, supervisió, instrucció o decisió. 

 Si s'han produït canvis o modificacions substancials de normes legals que regeixin el 
funcionament de l'Església, sempre que tinguin entitat suficient com per afectar el pla de 
compliment normatiu.  

 
9 S' entén que són persones jurídiques de petites dimensions aquelles que, segons la legislació aplicable, estiguin 
autoritzades a presentar compte de pèrdues i guanys abreujat. 
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Si es detecta alguna d' aquestes modificacions, es verificarà l'adequació del pla a la nova situació. 
Si és necessària la seva modificació o actualització, el nou Pla de Prevenció serà sotmès a 
l'aprovació per part de la següent reunió d' Assemblea General de l'entitat. 

Si després de la revisió ordinària es conclou que el Pla vigent segueix sent adequat, serà ampliada 
la seva vigència anualment. 
 

b) Revisió extraordinària del Pla 

A més, el Pla de prevenció es revisarà, de forma extraordinària, tantes vegades com sigui 
necessari quan es detecti algun canvi significatiu o se n' hagi produït un incompliment.  Aquesta 
revisió es podrà dur a terme a proposta del Consell amb l'aprovació de la majoria simple de 
l'Assemblea General o, directament, a proposta de la majoria absoluta de l'Assemblea General. 

 
c) Sistema disciplinari 

Qualsevol incompliment del Pla de Prevenció comportarà l'adopció d' una mesura disciplinària 
que serà adoptada pel Consell en cada cas.  

Les sancions seran imposades pel mateix Consell, després d'haver donat oportunitat de ser 
escoltat a qui hagi incomplert el pla de prevenció i a qualsevol altre interessat. La sanció dependrà 
de la gravetat de l'incompliment i podrà consistir en: 

 Amonestació verbal o per escrit.  
 Suspensió o cessament anticipat del càrrec o ministeri que exerceixi. El període de 

suspensió o cessament variarà en virtut de la gravetat dels fets. 
 En els casos més greus, es podran imposar sancions més importants que en cada cas 

valorarà l'òrgan d' administració de l'Església i que podran consistir, entre d' altres, en: la 
impossibilitat d' assumir càrrecs ministerials de forma permanent, acomiadament per als 
treballadors contractats o l' expulsió de l'entitat, etc.  

Totes les infraccions i sancions imposades seran recollides en un registre elaborat pel Consell. 
Aquest registre serà confidencial, no podent ser divulgat el seu contingut a cap persona o entitat, 
llevat que ho demani un o diversos membres de la congregació al·legant justa causa, la qual haurà 
de ser valorada pel Consell, o per exigència judicial. 

Tot això, sens perjudici que els fets siguin posats en coneixement de l'autoritat competent en el 
cas que revesteixi el caràcter de delicte o infracció administrativa.   

En cas que tingui lloc una inspecció o denúncia, es crearà un protocol d'acreditació que es posarà 
a disposició de l'autoritat competent, respectant, en tot cas, la normativa en matèria de protecció 
dades. Aquest protocol d'acreditació estarà format: 

 Pels informes als que fa referència l'apartat a), en els quals es reflecteixen les 
modificacions o correccions realitzades en el Pla, les denúncies, comunicacions o 
sol·licituds d' assessorament rebudes, les accions o mesures adoptades i les fallades 
trobades. 

 Pel Registre d'infraccions i sancions a què fa referència l'apartat c). 
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4.4 PROCEDIMENT PER A LA DIFUSIÓ DEL MODEL DE PREVENCIÓ. 

Aquest Pla de prevenció es difondrà de la manera següent: 

 Se celebrarà una reunió d' Assemblea General de l' entitat en la qual s' informarà a tots 
els seus integrants de la necessitat d' aquest Pla, de la seva finalitat i el seu contingut. 
L'Assemblea General aprovarà el Pla Inicial i aprovarà, igualment, qualsevol 
actualització i revisió del mateix. 
 

 S' informarà a tots els membres, pels canals habilitats a l'efecte a l'Església, preferentment 
a través de correu electrònic, de l'existència del Pla, de la seva aplicació i de qualsevol 
modificació o revisió que es produeixi o es vagi a produir a l' efecte. 
 

 La pàgina web de l' Església publicarà el Pla de Prevenció, de tal manera que estigui 
disponible perquè tant els membres, contactes, i qualsevol altra persona que tingui relació 
amb l'Església pugui conèixer l' interès d' aquesta entitat. Tot això, en post de la promoció 
d'una cultura que afavoreixi la prevenció de delictes en el seu si, i per comunicar, a través 
de la llera habilitat per a això, la possible comissió de delictes o conductes contràries a la 
normativa vigent dins el si de l'església. 
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ANNEX. ESTRUCTURA NORMATIVA.  ARTICLES DEL  
CODI PENAL I NORMATIVA TINGUDA EN COMPTE 

En el present Annex es transcriuen tots els articles del Codi Penal referents a delictes atribuïbles 
a les persones jurídiques i que existeix una probabilitat probable o poc probable que tinguin 
lloc en si d'aquesta entitat. No s'han transcrit, per contra, els delictes considerats com a 
improbables i que no tenen un impacte potencial en l'entitat.  

 
LLEI ORGÀNICA 10/1995, DE 23 DE NOVEMBRE, DEL CODI PENAL 

 

 
Prostitució, 
explotació 
sexual i 
corrupció  
de menors 
Art 189 bis 
(En relació 
amb els arts 
187 i 189) 

Art 187: 1. El que, emprant violència, intimidació o engany, o abusant d' una situació de 
superioritat o de necessitat o vulnerabilitat de la víctima, determini una persona major 
d'edat a exercir o a mantenir-se en la prostitució, serà castigat amb les penes de presó de 
dos a cinc anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos. 
S'imposarà la pena de presó de dos a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos a 
qui es lucri explotant la prostitució d'una altra persona, fins i tot amb el consentiment de 
la mateixa. En tot cas, s'entendrà que hi ha explotació quan concorri alguna de les 
circumstàncies següents: 
a) Que la víctima es trobi en una situació de vulnerabilitat personal o econòmica. 
b) Que se li imposin per al seu exercici condicions gravoses, desproporcionades o 
abusives. 
2. S' imposaran les penes previstes en els apartats anteriors en la seva meitat superior, en 
els seus respectius casos, quan concorri alguna de les següents circumstàncies:  
a) Quan el culpable s'hagués prevalgut de la seva condició d'autoritat, agent d' aquesta o 
funcionari públic. En aquest cas s'aplicarà, a més, la pena d'inhabilitació absoluta de sis 
a dotze anys. 
b) Quan el culpable pertanyés a una organització o grup criminal que es dedicarà a la 
realització d' aquestes activitats. 
c) Quan el culpable hagués posat en perill, de forma dolosa o per imprudència greu, la 
vida o salut de la víctima. 
3. Les penes assenyalades s'imposaran en els seus respectius casos sense perjudici de les 
que corresponguin per les agressions o abusos sexuals comesos sobre la persona 
prostituïda. 
 

Art 188: 1. El que indueixi, promogui, afavoreixi o faciliti la prostitució d'un menor 
d'edat o una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció, o es lucri amb 
això, o exploti d'alguna altra manera a un menor o a una persona amb discapacitat per a 
aquests fins, serà castigat amb les penes de presó de dos a cinc anys i multa de dotze a 
vint-i-quatre mesos. 
Si la víctima fos menor de setze anys, s'imposarà la pena de presó de quatre a vuit anys i 
multa de dotze a vint-i-quatre mesos. 
2. Si els fets descrits en l'apartat anterior es cometessin amb violència o intimidació, a 
més de les penes de multa previstes, s'imposarà la pena de presó de cinc a deu anys si la 
víctima és menor de setze anys, i la pena de presó de quatre a sis anys en els altres casos. 
3. S' imposaran les penes superiors en grau a les previstes en els apartats anteriors, en els 
seus respectius casos, quan concorri alguna de les següents circumstàncies: 
a) Quan la víctima sigui especialment vulnerable, per raó de la seva edat, malaltia, 
discapacitat o situació. 
b) Quan, per a l'execució del delicte, el responsable s'hagi prevalgut d'una relació de 
superioritat o parentiu, per ser ascendent, descendent o germà, per naturalesa o adopció, o 
afins, amb la víctima. 
c) Quan, per a l'execució del delicte, el responsable s'hagués prevalgut de la seva condició 
d' autoritat, agent d'aquesta o funcionari públic. En aquest cas s'imposarà, a més, una pena 
d'inhabilitació absoluta de sis a dotze anys. 
d) Quan el culpable hagués posat en perill, de forma dolosa o per imprudència greu, la vida 
o salut de la víctima. 
e) Quan els fets s' haguessin comès per l'actuació conjunta de dues o més persones. 
f) Quan el culpable pertanyi a una organització o associació, fins i tot de caràcter transitori, 
que es dediqués a la realització d'aquestes activitats. 
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4. El que sol·liciti, accepti o obtingui, a canvi d'una remuneració o promesa, una relació 
sexual amb una persona menor d'edat o una persona amb discapacitat necessitada d'especial 
protecció, serà castigat amb una pena d'un a quatre anys de presó. Si el menor no hagués 
complert setze anys d'edat, s'imposarà una pena de dos a sis anys de presó. 
5. Les penes assenyalades s’imposaran en els seus respectius casos sense perjudici de les 
que corresponguin per les infraccions contra la llibertat o indemnitat sexual comeses sobre 
els menors i persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció. 
 

Art 189: Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui 
responsable dels delictes compresos en aquest Capítol, se li imposaran les penes següents: 
a) Multa del triple al quíntuple del benefici obtingut, si el delicte comès per la persona física 
té prevista una pena de presó de més de cinc anys. 
b) Multa del doble al quàdruple del benefici obtingut, si el delicte comès per la persona 
física té prevista una pena de presó de més de dos anys no inclosa en l'anterior incís. 
c) Multa del doble al triple del benefici obtingut, en la resta dels casos. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l' apartat 7 de l' article 33. 

 
Descoberta i 
revelació de 
secrets i 
aplanament 
informàtic 
Art.  197 
quinquies (En 
relació amb 
l'art 197) 

 
Art 197: 1. El que, per descobrir els secrets o vulnerar la intimitat d'un altre, sense el seu 
consentiment, s' apoderi dels seus papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualssevol 
altre document o efectes personals, intercepti les seves telecomunicacions o utilitzi artificis 
tècnics d'escolta, transmissió, gravació o reproducció del so o de la imatge, o de qualsevol 
altre senyal de comunicació,  serà castigat amb les penes de presó d'un a quatre anys i multa 
de dotze a vint-i-quatre mesos. 
2. Les mateixes penes s' imposaran al que, sense estar autoritzat, s'apoderi, utilitzi o 
modifiqui, en perjudici de tercer, dades reservades de caràcter personal o familiar d' un altre 
que es trobin registrades en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics, o en 
qualsevol altre tipus d' arxiu o registre públic o privat. Iguals penes s' imposaran a qui, sense 
estar autoritzat, hi accedeixi per qualsevol mitjà i a qui els alteri o utilitzi en perjudici del 
titular de les dades o d' un tercer. 
3. S'imposarà la pena de presó de dos a cinc anys si es difonen, revelen o cedeixen a tercers 
les dades o fets descoberts o les imatges captades a què es refereixen els números anteriors. 
Serà castigat amb les penes de presó d'un a tres anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos, 
el que, amb coneixement del seu origen il·lícit i sense haver pres part en el seu descobriment, 
realitzés la conducta descrita en el paràgraf anterior. 
4. Els fets descrits als apartats 1 i 2 d'aquest article seran castigats amb una pena de presó 
de tres a cinc anys quan: 
a) Es cometin per les persones encarregades o responsables dels fitxers, suports informàtics, 
electrònics o telemàtics, arxius o registres; o 
b) es duguin a terme mitjançant la utilització no autoritzada de dades personals de la víctima. 
Si les dades reservades s'haguessin difós, cedit o revelat a tercers, s'imposaran les penes en 
la seva meitat superior. 
5. Igualment, quan els fets descrits en els apartats anteriors afectin dades de caràcter personal 
que revelin la ideologia, religió, creences, salut, origen racial o vida sexual, o la víctima fos 
un menor d’edat o una persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció, 
s'imposaran les penes previstes en la seva meitat superior. 
6. Si els fets es realitzen amb fins lucratius, s'imposaran les penes respectivament previstes 
als apartats 1 al 4 d'aquest article en la seva meitat superior. Si a més afecten dades dels 
esmentats en l'apartat anterior, la pena a imposar serà la de presó de quatre a set anys. 
7. Serà castigat amb una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a dotze mesos 
el que, sense autorització de la persona afectada, difongui, reveli o cedeixi a tercers imatges 
o gravacions audiovisuals d'aquella que hagués obtingut amb la seva anuència en un 
domicili o en qualsevol altre lloc fora de l'abast de la mirada de tercers,  quan la divulgació 
menyscabi greument la intimitat personal d'aquesta persona. 
La pena s'imposarà en la seva meitat superior quan els fets haguessin estat comesos pel 
cònjuge o per persona que estigui o hagi estat unida a ell per anàloga relació d' afectivitat, 
fins i tot sense convivència, la víctima fos menor d'edat o una persona amb discapacitat 
necessitada d'especial protecció, o els fets s'haguessin comès amb una finalitat lucrativa. 
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Art 197 quinquies: Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica 
sigui responsable dels delictes compresos en els articles 197, 197 bis i 197 ter, se li imposarà 
la pena de multa de sis mesos a dos anys. Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els 
jutges i tribunals podran així mateix imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de 
l'apartat 7 de l' article 33. 
 

 
Estafes 
Art 251 bis 
(En relació 
amb l'art 248) 

 
Art 248: 1. Cometen estafa els que, amb ànim de lucre, utilitzessin engany prou per produir 
error en un altre, induint-lo a realitzar un acte de disposició en perjudici propi o aliè. 
2. També es consideren reus d' estafa: 
a) Els que, amb ànim de lucre i valent-se d'alguna manipulació informàtica o artifici 
semblant, aconsegueixin una transferència no consentida de qualsevol actiu patrimonial en 
perjudici d' un altre. 
b) Els que fabricaren, introduïssin, posseïssin o facilitaren programes informàtics 
específicament destinats a la comissió de les estafes previstes en aquest article. 
c) Els que, utilitzant targetes de crèdit o dèbit, o xecs de viatge, o les dades existents en 
qualsevol d'ells, realitzin operacions de qualsevol classe en perjudici del seu titular o d'un 
tercer. 
 

Art 251 bis: Quan d'acord amb el que estableix l' article 31 bis una persona jurídica sigui 
responsable dels delictes compresos en aquesta Secció, se li imposaran les penes següents: 
a) Multa del triple al quíntuple de la quantitat defraudada, si el delicte comès per la persona 
física té prevista una pena de presó de més de cinc anys. 
b) Multa del doble al quàdruple de la quantitat defraudada, en la resta dels casos. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l' apartat 7 de l' article 33. 
 
 

 
Frustració d' 
execució 
Art 258 ter 
(En relació 
amb els arts 
257 i 258) 

 
Article 257: 1. Serà castigat amb les penes de presó d'un a quatre anys i multa de dotze a 
vint-i-quatre mesos: 
1er El que s'alci amb els seus béns en perjudici dels seus creditors. 
2on Qui amb la mateixa finalitat realitzi qualsevol acte de disposició patrimonial o 
generador d' obligacions que dilati, dificulti o impedeixi l'eficàcia d' un embargament o d'un 
procediment executiu o de constrenyiment, judicial, extrajudicial o administratiu, iniciat o 
de previsible iniciació. 
2. Amb la mateixa pena serà castigat qui realitzés actes de disposició, contragués 
obligacions que disminueixin el seu patrimoni o oculti per qualsevol mitjà, elements del seu 
patrimoni sobre els quals l'execució podria fer-se efectiva, amb la finalitat d'eludir el 
pagament de responsabilitats civils derivades d'un delicte que hagués comès o del que 
hagués de respondre. 
3. El disposat en el present article serà d' aplicació qualsevol que sigui la naturalesa o origen 
de l'obligació o deute la satisfacció o pagament del qual s'intenti eludir, inclosos els drets 
econòmics dels treballadors, i amb independència que el creditor sigui un particular o 
qualsevol persona jurídica, pública o privada. 
No obstant això, l'anterior, en el cas que el deute o obligació que es tracti d'eludir sigui de 
Dret públic i la creditora sigui una persona jurídica/publica, o es tracti d'obligacions 
pecuniàries derivades de la comissió d'un delicte contra la Hisenda Pública o la Seguretat 
Social, la pena a imposar serà de presó d'un a sis anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos. 
4. Les penes previstes en el present article s' imposaran en la seva meitat superior en els 
supòsits previstos en els numerals 5è o 6è de l'apartat 1 de l'article 250. 
5. Aquest delicte serà perseguit tot i que després de la seva comissió s'iniciarà un 
procediment concursal.  
 

Article 258: 1. Serà castigat amb una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 
divuit mesos qui, en un procediment d'execució judicial o administratiu, presenti a l'autoritat 
o funcionari encarregats de l'execució una relació de béns o patrimoni incompleta o mentida, 
i amb això dilati, dificulti o impedeixi la satisfacció del creditor. 
La relació de béns o patrimoni es considerarà incompleta quan el deutor executat utilitzi o 
gaudeixi de béns de titularitat de tercers i no aporti justificació suficient del dret que empara 
l'esmentat gaudi i de les condicions a què està subjecte. 
2. La mateixa pena s'imposarà quan el deutor, requerit per a això, deixi de facilitar la relació 
de béns o patrimoni a què es refereix l'apartat anterior. 
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3. Els delictes a què es refereix aquest article no seran perseguibles si l'autor, abans que 
l'autoritat o funcionari haguessin descobert el caràcter mentider o incomplet de la declaració 
presentada, comparegués davant d'ells i presentés una declaració de béns o patrimoni veraç 
i completa. 
 

Art 258 ter: Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui 
responsable dels delictes compresos en aquest Capítol, se li imposaran les penes següents: 
a) Multa de dos a cinc anys, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de 
presó de més de cinc anys. 
b) Multa d' un a tres anys, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de 
presó de més de dos anys no inclosa en l'incís anterior. 
c) Multa de sis mesos a dos anys, en la resta dels casos. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b a g de l' apartat 7 de l' article 33. 
 

 

 
Insolvències 
punibles 
Art 261 bis 
(En relació 
amb l'art 259 
ss) 

 
Art 259: 1. Serà castigat amb una pena de presó d'un a quatre anys i multa de vuit a vint-i-
quatre mesos qui, trobant-se en una situació d'insolvència actual o imminent, realitzi alguna 
de les següents conductes: 
1.ª Oculti, causi danys o destrueixi els béns o elements patrimonials que hi estiguin inclosos, 
o que haurien estat inclosos, en la massa del concurs en el moment de la seva obertura. 
2.ª Realitzi actes de disposició mitjançant el lliurament o transferència de diners o altres 
actius patrimonials, o mitjançant l'assumpció de deutes, que no guardin proporció amb la 
situació patrimonial del deutor, ni amb els seus ingressos, i que no tenen justificació 
econòmica o empresarial. 
3.ª Realitzi operacions de venda o prestacions de servei per preu inferior al seu cost 
d'adquisició o producció, i que en les circumstàncies del cas no tenen justificació econòmica. 
4.ª Simuli crèdits de tercers o procedeixi al reconeixement de crèdits ficticis.  
5.ª Participi en negocis especulatius, quan això no té justificació econòmica i resulti, en les 
circumstàncies del cas i en vista de l'activitat econòmica desenvolupada, contrari al deure 
de diligència en la gestió d'assumptes econòmics. 
6.ª Incompleixi el deure legal de portar comptabilitat, porti doble comptabilitat, o cometi en 
la seva porta irregularitats que siguin rellevants per a la comprensió de la seva situació 
patrimonial o financera. També serà punible la destrucció o alteració dels llibres comptables, 
quan d'aquesta manera es dificulti o impedeixi de forma rellevant la comprensió de la seva 
situació patrimonial o financera. 
7.ª Oculti, destrueixi o alteri la documentació que l'empresari està obligat a conservar abans 
del transcurs del termini al qual s' estén aquest deure legal, quan d'aquesta manera es dificulti 
o impossibiliti l'examen o valoració de la situació econòmica real del deutor. 
8.ª Formuli els comptes anuals o els llibres comptables d'una manera contrari a la normativa 
reguladora de la comptabilitat mercantil, de manera que es dificulti o impossibiliti l'examen 
o valoració de la situació econòmica real del deutor, o incompleixi el deure de formular el 
balanç o l'inventari dins de termini. 
9.ª Realitzi qualsevol altra conducta activa o omissiva que constitueixi una infracció greu 
del deure de diligència en la gestió d'assumptes econòmics i a la qual sigui imputable una 
disminució del patrimoni del deutor o per mitjà de la qual s'oculti la situació econòmica real 
del deutor o la seva activitat empresarial. 
2. La mateixa pena s'imposarà a qui, mitjançant alguna de les conductes a què es refereix 
l'apartat anterior, causi la seva situació d'insolvència. 
3. Quan els fets s'haguessin comès per imprudència, s'imposarà una pena de presó de sis 
mesos a dos anys o multa de dotze a vint-i-quatre mesos. 
4. Aquest delicte només serà perseguible quan el deutor hagi deixat de complir regularment 
les seves obligacions exigibles o hagi estat declarat el seu concurs. 
5. Aquest delicte i els delictes singulars relacionats amb ell, comesos pel deutor o persona 
que hagi actuat en el seu nom, podran perseguir-se sense esperar a la conclusió del concurs 
i sense perjudici de la continuació d' aquest. L'import de la responsabilitat civil derivada 
d'aquests delictes s'ha d'incorporar, si s'escau, a la massa. 
6. En cap cas, la qualificació de la insolvència en el procés concursal vincularà la jurisdicció 
penal. 
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Art 261 bis: Quan d’acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui 
responsable dels delictes compresos en aquest Capítol, se li imposaran les penes següents: 
a) Multa de dos a cinc anys, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de 
presó de més de cinc anys. 
b) Multa d' un a tres anys, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de 
presó de més de dos anys no inclosa en l'incís anterior. 
c) Multa de sis mesos a dos anys, en la resta dels casos. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l' apartat 7 de l' article 33. 
 
 

 
Contra la 
propietat 
intel·lectual, 
industrial, el 
mercat i els 
consumidors 
Art 288 
(En relació 
amb l'art 270 
ss) 

 
Article 270: 1. Serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a quatre anys i multa de 
dotze a vint-i-quatre mesos el que, amb ànim d'obtenir un benefici econòmic directe o 
indirecte i en perjudici de tercer, reprodueixi, plagiï, distribueixi, comuniqui públicament o 
de qualsevol altra manera exploti econòmicament, en tot o en part, una obra o prestació 
literària,   artística o científica, o la seva transformació, interpretació o execució artística 
fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sense l' 
autorització dels titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual o dels seus 
cessionaris. 
2. La mateixa pena s'imposarà a qui, en la prestació de serveis de la societat de la informació, 
amb ànim d'obtenir un benefici econòmic directe o indirecte, i en perjudici de tercer, faciliti 
de manera actiu i no neutral i sense limitar-se a un tractament merament tècnic, l'accés o la 
localització a internet d'obres o prestacions objecte de propietat intel·lectual sense 
l'autorització dels titulars dels corresponents drets o dels seus cessionaris,  en particular 
oferint llistats ordenats i classificats d' enllaços a les obres i continguts referits anteriorment, 
encara que aquests enllaços haguessin estat facilitats inicialment pels destinataris dels seus 
serveis.  
3. En aquests casos, el jutge o tribunal ordenarà la retirada de les obres o prestacions objecte 
de la infracció. Quan a través d'un portal d'accés a internet o servei de la societat de la 
informació, es difonguin exclusiva o preponderantment els continguts objecte de la propietat 
intel·lectual a què es refereixen els apartats anteriors, s'ordenarà la interrupció de la prestació 
del mateix, i el jutge podrà acordar qualsevol mesura cautelar que tingui per objecte la 
protecció dels drets de propietat intel·lectual. 
Excepcionalment, quan existeixi reiteració de les conductes i quan resulti una mesura 
proporcionada, eficient i eficaç, es podrà ordenar el bloqueig de l' accés corresponent. 
4. En els supòsits a què fa referència l'apartat 1, la distribució o comercialització ambulant 
o merament ocasional es castigarà amb una pena de presó de sis mesos a dos anys. 
No obstant això, ateses les característiques del culpable i la reduïda quantia del benefici 
econòmic obtingut o que s'hagués pogut obtenir, sempre que no concorri cap de les 
circumstàncies de l' article 271, el Jutge podrà imposar la pena de multa d'un a sis mesos o 
treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a seixanta dies. 
5. Seran castigats amb les penes previstes en els apartats anteriors, en els seus respectius 
casos, aquells qui: 
a) Exportin o emmagatzemin intencionadament exemplars de les obres, produccions o 
execucions a què es refereixen els dos primers apartats d' aquest article, incloent-hi còpies 
digitals, sense l'autorització esmentada, quan estiguessin destinades a ser reproduïdes, 
distribuïdes o comunicades públicament. 
b) Importin intencionadament aquests productes sense aquesta autorització, quan 
estiguessin destinats a ser reproduïts, distribuïts o comunicats públicament, tant si aquests 
tenen un origen lícit com il·lícit al seu país de procedència; no obstant això, la importació 
dels referits productes d'un Estat pertanyent a la Unió Europea no serà punible quan aquells 
s'hagin adquirit directament del titular dels drets en l'esmentat Estat, o amb el seu 
consentiment. 
c) Afavoreixin o facilitin la realització de les conductes a què fan referència els apartats 1 i 
2 d'aquest article eliminant o modificant, sense autorització dels titulars dels drets de 
propietat intel·lectual o dels seus cessionaris, les mesures tecnològiques eficaces 
incorporades per aquests amb la finalitat d'impedir o restringir-ne la realització. 
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d) Amb ànim d'obtenir un benefici econòmic directe o indirecte, amb la finalitat de facilitar 
a tercers l'accés a un exemplar d' una obra literària, artística o científica, o a la seva 
transformació, interpretació o execució artística, fixada en qualsevol tipus de suport o 
comunicat a través de qualsevol mitjà, i sense autorització dels titulars dels drets de propietat 
intel·lectual o dels seus cessionaris,  eludir o faciliti l'elusió de les mesures tecnològiques 
eficaces disposades per evitar-ho. 
6. Serà castigat també amb una pena de presó de sis mesos a tres anys qui fabriqui, importi, 
posi en circulació o posseeixi amb una finalitat comercial qualsevol mitjà principalment 
concebut, produït, adaptat o realitzat per facilitar la supressió no autoritzada o la 
neutralització de qualsevol dispositiu tècnic que s'hagi utilitzat per protegir programes 
d'ordinador o qualsevol de les altres obres,  interpretacions o execucions en els termes 
previstos en els dos primers apartats d' aquest article. 
 

Article 288: En els supòsits previstos en els articles anteriors es disposarà la publicació de 
la sentència en els diaris oficials i, si ho demanés el perjudicat, el Jutge o Tribunal podrà 
ordenar la seva reproducció total o parcial en qualsevol altre mitjà informatiu, a costa del 
condemnat. 
Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui responsable dels 
delictes recollits en aquest Capítol, se li imposaran les penes següents: 
1r. En el cas dels delictes previstos als articles 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283, 285 i 286: 
a) Multa del doble al quàdruple del benefici obtingut, o que s'hagués pogut obtenir, si el 
delicte comès per la persona física té prevista una pena de presó de més de dos anys. 
b) Multa del doble al triple del benefici obtingut, afavorit, o que s' hagués pogut obtenir, en 
la resta dels casos. 
En el cas dels delictes previstos als articles 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284 i 286 
bis al 286 quater: 
a) Multa de dos a cinc anys, o del triple al quíntuple del benefici obtingut o que s'hagués 
pogut obtenir si la quantitat resultant fos més elevada, quan el delicte comès per la persona 
física té prevista una pena de més de dos anys de privació de llibertat. 
b) Multa de sis mesos a dos anys, o del doble del benefici obtingut o que s'hagués pogut 
obtenir si la quantitat resultant fos més elevada, en la resta dels casos.  
2.º Ateses les regles establertes a l' article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l' apartat 7 de l' article 33. 
 
 

 
Blanqueig de 
capitals 
Art 302.2 
(En relació 
amb l'art  
298 ss) 

 
Article 298: 1. El qui, amb ànim de lucre i amb coneixement de la comissió d'un delicte 
contra el patrimoni o l'ordre socioeconòmic, en el qual no hagi intervingut ni com a autor ni 
com a còmplice, ajudi els responsables a aprofitar-se dels efectes del mateix, o rebi, 
adquireixi o oculti aquests efectes, serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos 
anys. 
S' imposarà una pena d'un a tres anys de presó en els supòsits següents: 
a) Quan es tracti de coses de valor artístic, històric, cultural o científic. 
b) Quan es tracti de coses de primera necessitat, conduccions, cablejat, equips o components 
d' infraestructures de subministrament elèctric o de serveis de telecomunicacions, o d'altres 
coses destinades a la prestació de serveis d'interès general, productes agraris o ramaders o 
dels instruments o mitjans que s'utilitzen per a la seva obtenció. 
c) Quan els fets siguin d’ especial gravetat, atenent el valor dels efectes receptats o els 
perjudicis que previsiblement hagués causat la seva sostracció. 
2. Aquestes penes s'imposaran en la seva meitat superior a qui rebi, adquireixi o oculti els 
efectes del delicte per traficar amb ells. Si el tràfic es realitzés utilitzant un establiment o 
local comercial o industrial, s'imposarà, a més, la pena de multa de dotze a vint-i-quatre 
mesos. En aquests casos els jutges o tribunals, atenent a la gravetat del fet i a les 
circumstàncies personals del delinqüent, podran imposar també a aquest la pena 
d'inhabilitació especial per a l'exercici de la seva professió o indústria, per temps de dos a 
cinc anys i acordar la mesura de clausura temporal o definitiva de l'establiment o local. Si 
la clausura fos temporal, la seva durada no podrà excedir de cinc anys. 
3. En cap cas podrà imposar-se pena privativa de llibertat que excedeixi de l'assenyalada al 
delicte encobert. Si aquest estigués castigat amb pena d'una altra naturalesa, la pena 
privativa de llibertat serà substituïda per la de multa de 12 a 24 mesos, llevat que el delicte 
encobert tingui assignada pena igual o inferior a aquesta; en aquest cas, s'imposarà al 
culpable la pena d'aquell delicte en la seva meitat inferior. 
 



  

 
Pàgina 37 de 44 

Article 301: 1a.  El que adquireixi, posseeixi, utilitzi, converteixi, o transmeti béns, sabent 
que aquests tenen el seu origen en una activitat delictiva, comesa per ell o per qualsevol 
tercera persona, o realitzi qualsevol altre acte per ocultar o encobrir el seu origen il·lícit, o 
per ajudar la persona que hagi participat en la infracció o infraccions a eludir les 
conseqüències legals dels seus actes,   serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a sis 
anys i multa del tant al triple del valor dels béns. En aquests casos, els jutges o tribunals, 
atenent a la gravetat del fet i a les circumstàncies personals del delinqüent, podran imposar 
també a aquest la pena d'inhabilitació especial per a l' exercici de la seva professió o indústria 
per temps d' un a tres anys, i acordar la mesura de clausura temporal o definitiva de 
l'establiment o local. Si la clausura fos temporal, la seva durada no podrà excedir de cinc 
anys. 
La pena s'imposarà en la seva meitat superior quan els béns tinguin el seu origen en algun 
dels delictes relacionats amb el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques descrits en els articles 368 a 372 d' aquest Codi. En aquests supòsits 
s'aplicaran les disposicions contingudes a l'article 374 d' aquest Codi. 
També s'imposarà la pena en la seva meitat superior quan els béns tinguin el seu origen en 
algun dels delictes compresos en els Capítols V, VI, VII, VIII, IX i X del Títol XIX o en 
algun dels delictes del Capítol I del Títol XVI. 
2. Amb les mateixes penes se sancionarà, segons els casos, l'ocultació o encobriment de la 
veritable naturalesa, origen, ubicació, destinació, moviment o drets sobre els béns o 
propietat dels mateixos, sabent que procedeixen d' algun dels delictes expressats en l'apartat 
anterior o d' un acte de participació en ells. 
3. Si els fets es realitzessin per imprudència greu, la pena serà de presó de sis mesos a dos 
anys i multa del tant al triple. 
4. El culpable serà igualment castigat, encara que el delicte del qual provinguessin els béns, 
o els actes penats en els apartats anteriors haguessin estat comesos, totalment o parcialment, 
a l'estranger. 
5. Si el culpable hagués obtingut guanys, seran comissats conforme a les regles de l' article 
127 d' aquest Codi. 
 

Art 302.2: En aquests casos, quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis sigui 
responsable una persona jurídica, se li imposaran les penes següents: 
a) Multa de dos a cinc anys, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de 
presó de més de cinc anys. 
b) Multa de sis mesos a dos anys, en la resta dels casos. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l'apartat 7 de l'article 33. 
 

 
Contra la 
Hisenda 
Pública i contra 
la Seguretat 
Social 
Art 310 bis 
(En relació 
amb l'art 305 
ss) 

 
Art 305: 1. El que, per acció o omissió, defraudi a la Hisenda Pública estatal, autonòmica, 
foral o local, eludint el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s' haguessin hagut 
de retenir o ingressos a compte, obtenint indegudament devolucions o gaudint beneficis 
fiscals de la mateixa manera, sempre que la quantia de la quota defraudada, l'import no 
ingressat de les retencions o ingressos a compte o de les devolucions o beneficis fiscals 
indegudament obtinguts o gaudits excedeixi de cent vint mil euros serà castigat amb la pena 
de presó d' un a cinc anys i multa del tant al sèxtuple de l'esmentada quantia, llevat que 
hagués regularitzat la seva situació tributària en els termes de l' apartat 4 del present article. 
La mera presentació de declaracions o autoliquidacions no exclou la defraudació, quan 
aquesta s'acrediti per altres fets. 
A més de les penes assenyalades, s' imposarà al responsable la pèrdua de la possibilitat d' 
obtenir subvencions o ajuts públics i del dret a gaudir dels beneficis o incentius fiscals o de 
la Seguretat Social durant el període de tres a sis anys. 
2. Als efectes de determinar la quantia esmentada a l'apartat anterior: 
a) Si es tracta de tributs, retencions, ingressos a compte o devolucions, periòdics o de 
declaració periòdica, s'estarà a allò defraudat en cada període impositiu o de declaració, i si 
aquests són inferiors a dotze mesos, l' import d’allò defraudat es referirà a l'any natural. No 
obstant això, l'anterior, en els casos en què la defraudació es dugui a terme en el si d'una 
organització o grup criminal, o per persones o entitats que actuïn sota l' aparença d' una 
activitat econòmica real sense desenvolupar-la de forma efectiva, el delicte serà perseguible 
des del mateix moment en què s'assoleixi la quantitat fixada a l'apartat 1. 
b) En els altres supòsits, la quantia s'entendrà referida a cadascun dels diferents conceptes 
pels quals un fet imposable sigui susceptible de liquidació. 
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3. Les mateixes penes s' imposaran quan les conductes descrites a l'apartat 1 d'aquest article 
es cometin contra la Hisenda de la Unió Europea, sempre que la quantia defraudada excedís 
de cinquanta mil euros en el termini d'un any natural. No obstant això, en els casos en què 
la defraudació es dugui a terme en el si d' una organització o grup criminal, o per persones 
o entitats que actuïn sota l'aparença d' una activitat econòmica real sense desenvolupar-la de 
forma efectiva, el delicte serà perseguible des del mateix moment en què s'assoleixi la 
quantitat fixada en aquest apartat. 
Si la quantia defraudada no superés els cinquanta mil euros, però excedís de quatre mil, 
s'imposarà una pena de presó de tres mesos a un any o multa del tant al triple de l'esmentada 
quantia i la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics i del dret a gaudir 
dels beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social durant el període de sis mesos a 
dos anys. 
4. Es considerarà regularitzada la situació tributària quan s'hagi procedit per l'obligat 
tributari al complet reconeixement i pagament del deute tributari, abans que per 
l'Administració Tributària se li hagi notificat l'inici d'actuacions de comprovació o 
investigació tendents a la determinació dels deutes tributaris objecte de la regularització o, 
en el cas que tals actuacions no s'haguessin produït,  abans que el Ministeri Fiscal, l'Advocat 
de l'Estat o el representant processal de l'Administració autonòmica, foral o local de què es 
tracti, interposi querella o denúncia contra aquell dirigida, o abans que el Ministeri Fiscal o 
el Jutge d'Instrucció realitzin actuacions que li permetin tenir coneixement formal de la 
iniciació de diligències. 
Així mateix, els efectes de la regularització prevista en el paràgraf anterior resultaran 
aplicables quan se satisfacin deutes tributaris una vegada prescrit el dret de l'Administració 
a la seva determinació en via administrativa.  
La regularització per l' obligat tributari de la seva situació tributària impedirà que se'l 
persegueixi per les possibles irregularitats comptables o altres falsedats instrumentals que, 
exclusivament en relació al deute tributari objecte de regularització, aquest pogués haver 
comès amb caràcter previ a la regularització de la seva situació tributària. 
5. Quan l'Administració Tributària apreciés indicis d'haver-se comès un delicte contra la 
Hisenda Pública, podrà liquidar de forma separada, d'una banda els conceptes i quanties que 
no es trobin vinculats amb el possible delicte contra la Hisenda Pública, i de l'altra, els que 
es trobin vinculats amb el possible delicte contra la Hisenda Pública. 
La liquidació indicada en primer lloc en el paràgraf anterior seguirà la tramitació ordinària 
i se subjectarà al règim de recursos propis de tota liquidació tributària. I la liquidació que en 
el seu cas derivi d'aquells conceptes i quanties que es trobin vinculats amb el possible delicte 
contra la Hisenda Pública seguirà la tramitació que a l'efecte estableixi la normativa 
tributària, sens perjudici que finalment s'ajusti al que es decideixi en el procés penal. 
L'existència del procediment penal per delicte contra la Hisenda Pública no paralitzarà 
l'acció de cobrament del deute tributari. Per part de l'Administració Tributària podran 
iniciar-se les actuacions dirigides al cobrament, llevat que el Jutge, d'ofici o a instància de 
part, hagués acordat la suspensió de les actuacions d'execució, prèvia prestació de garantia. 
Si no es pogués prestar garantia en tot o en part, excepcionalment el Jutge podrà acordar la 
suspensió amb dispensa total o parcial de garanties si apreciés que l'execució pogués 
ocasionar danys irreparables o de molt difícil reparació. 
6. Els Jutges i Tribunals podran imposar a l'obligat tributari o a l'autor del delicte la pena 
inferior en un o dos graus, sempre que, abans que transcorrin dos mesos des de la citació 
judicial com a imputat satisfaci el deute tributari i reconegui judicialment els fets. L'anterior 
serà igualment aplicable respecte d'altres partícips en el delicte diferents de l'obligat tributari 
o de l'autor del delicte, quan col·laborin activament per a l'obtenció de proves decisives per 
a la identificació o captura d' altres responsables, per al complet esclariment dels fets 
delictius o per a l'esbrinament del patrimoni de l'obligat tributari o d'altres responsables del 
delicte. 
7. En els procediments pel delicte contemplat en aquest article, per a l'execució de la pena 
de multa i la responsabilitat civil, que comprendrà l'import del deute tributari que 
l'Administració Tributària no hagi liquidat per prescripció o una altra causa legal en els 
termes previstos en la Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre,  inclosos els 
seus interessos de demora, els jutges i tribunals recaptaran l'auxili dels serveis de 
l'Administració Tributària que les exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment 
en els termes establerts en l'esmentada Llei. 
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Art 310 bis: Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui 
responsable dels delictes recollits en aquest Títol, se li imposaran les penes següents: 
a) Multa del tant al doble de la quantitat defraudada o indegudament obtinguda, si el delicte 
comès per la persona física té prevista una pena de presó de més de dos anys. 
b) Multa del doble al quàdruple de la quantitat defraudada o indegudament obtinguda, si el 
delicte comès per la persona física té prevista una pena de presó de més de cinc anys. 
c) Multa de sis mesos a un any, en els supòsits recollits a l' article 310. 
A més de les assenyalades, s'imposarà a la persona jurídica responsable la pèrdua de la 
possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics i del dret a gaudir dels beneficis o incentius 
fiscals o de la Seguretat Social durant el període de tres a sis anys. Es podrà imposar la 
prohibició per contractar amb les Administracions Públiques. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides a les lletres b), c), d), e) i g) de l'apartat 7 de l' article 33. 
 

 
Contra els 
drets dels 
ciutadans 
estrangers 
Art 318 bis 

 
1. El que intencionadament ajudi una persona que no sigui nacional d'un Estat membre de 
la Unió Europea a entrar en territori espanyol o a transitar a través d'una manera que vulneri 
la legislació sobre entrada o trànsit d'estrangers, serà castigat amb una pena de multa de tres 
a dotze mesos o presó de tres mesos a un any. 
Els fets no seran punibles quan l'objectiu perseguit per l'autor fos únicament prestar ajuda 
humanitària a la persona de què es tracti. 
Si els fets s'haguessin comès amb ànim de lucre s'imposarà la pena en la seva meitat 
superior. 
2. El que intencionadament ajudi, amb ànim de lucre, una persona que no sigui nacional 
d'un Estat membre de la Unió Europea a romandre a Espanya, vulnerant la legislació sobre 
estada d'estrangers serà castigat amb una pena de multa de tres a dotze mesos o presó de tres 
mesos a un any. 
3. Els fets a què es refereix l' apartat 1 d'aquest article seran castigats amb la pena de presó 
de quatre a vuit anys quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 
a) Quan els fets s' haguessin comès en el si d'una organització que es dediqui a la realització 
d'aquestes activitats. Quan es tracti dels caps, administradors o encarregats de les 
esmentades organitzacions o associacions, se'ls aplicarà la pena en la seva meitat superior, 
que podrà elevar-se a la immediatament superior en grau. 
b) Quan s'hagués posat en perill la vida de les persones objecte de la infracció, o s'hagués 
creat el perill de causació de lesions greus.  
4. En les mateixes penes del paràgraf anterior i a més en la d'inhabilitació absoluta de sis a 
dotze anys, incorreran els que realitzin els fets prevalent-se de la seva condició d'autoritat, 
agent d'aquesta o funcionari públic. 
5. Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui responsable 
dels delictes recollits en aquest Títol, se li imposarà la pena de multa de dos a cinc anys, o 
la del triple al quíntuple del benefici obtingut si la quantitat resultant fos més elevada. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l' apartat 7 de l'article 33. 
6. Els tribunals, tenint en compte la gravetat del fet i les seves circumstàncies, les condicions 
del culpable i la finalitat perseguida per aquest, podran imposar la pena inferior en un grau 
a la respectivament assenyalada. 
 

 
Suborn 
Art 427 
(En relació 
amb l'art 424) 

 
Art 424: 1. El particular que oferís o lliurés donatiu o retribució de qualsevol altra classe a 
una autoritat, funcionari públic o persona que participi en l'exercici de la funció pública 
perquè realitzi un acte contrari als deures inherents al seu càrrec o un acte propi del seu 
càrrec, perquè no realitzi o retardi el que hauria de practicar,  o en consideració al seu càrrec 
o funció, serà castigat en els seus respectius casos, amb les mateixes penes de presó i multa 
que l'autoritat, funcionari o persona corrompuda. 
2. Quan un particular lliurarà un donatiu o retribució atenent la sol·licitud de l'autoritat, 
funcionari públic o persona que participi en l'exercici de la funció pública, se li imposaran 
les mateixes penes de presó i multa que a ells els corresponguin. 
3. Si l'actuació aconseguida o pretesa de l'autoritat o funcionari tingués relació amb un 
procediment de contractació, de subvencions o de subhastes convocats per les 
Administracions o ens públics, s' imposarà al particular i, si s'escau, a la societat, associació 
o organització a què representés la pena d' inhabilitació per obtenir  subvencions i ajuts 
públics, per contractar amb ens, organismes o entitats que formin part del sector públic i per 
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gaudir de beneficis o incentius fiscals i de la Seguretat Social per un temps de cinc a deu 
anys. 
 

Article 427 bis: Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui 
responsable dels delictes recollits en aquest Capítol, se li imposaran les penes següents: 
a) Multa de dos a cinc anys, o del triple al quíntuple del benefici obtingut quan la quantitat 
resultant fos més elevada, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de 
presó de més de cinc anys. 
b) Multa d' un a tres anys, o del doble al quàdruple del benefici obtingut quan la quantitat 
resultant fos més elevada, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de 
més de dos anys de privació de llibertat no inclosa en l'anterior incís. 
c) Multa de sis mesos a dos anys, o del doble al triple del benefici obtingut si la quantitat 
resultant fos més elevada, en la resta dels casos. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l'apartat 7 de l'article 33. 
 

 
Tràfic d' 
influències 
Art 430 
(En relació 
amb l'art 429) 

 
Art 429: El particular que influeix en un funcionari públic o autoritat prevalent-se de 
qualsevol situació derivada de la seva relació personal amb aquest o amb un altre funcionari 
públic o autoritat per aconseguir una resolució que li pugui generar directament o 
indirectament un benefici econòmic per a si mateix o per a un tercer, serà castigat amb les 
penes de presó de sis mesos a dos anys,  multa del tant al doble del benefici perseguit o 
obtingut, i prohibició de contractar amb el sector públic, així com la pèrdua de la possibilitat 
d' obtenir subvencions o ajuts públics i del dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals i de 
la Seguretat Social per temps de sis a deu anys. Si obtingués el benefici perseguit, aquestes 
penes s'imposaran en la seva meitat superior. 
 

Art 430: Els que, oferint-se a realitzar les conductes descrites en els dos articles anteriors, 
sol·licitin de tercers donatius, presents o qualsevol altra remuneració, o acceptaren 
oferiment o promesa, seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a un any. Si el delicte 
fos comès per autoritat o funcionari públic se li imposarà, a més, la pena d'inhabilitació 
especial per a càrrec o ocupació pública i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per temps 
d'un a quatre anys. 
Quan d'acord amb el que estableix l'article 31 bis una persona jurídica sigui responsable dels 
delictes recollits en aquest Capítol, se li imposarà la pena de multa de sis mesos a dos anys. 
Ateses les regles establertes a l'article 66 bis, els jutges i tribunals podran així mateix 
imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l' apartat 7 de l'article 33. 
 

 
Delicte d'odi i 
enaltiment 
Art 510 bis 
(En relació 
amb l'art 510) 

 
Art 510: 1. Seran castigats amb una pena de presó d'un a quatre anys i multa de sis a dotze 
mesos: 
a) Els qui públicament fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, 
hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una part d' aquest o contra una persona 
determinada per raó de la seva pertinença a aquell, per motius racistes, antisemites o altres 
referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres 
a una ètnia,  raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, 
per raons de gènere, malaltia o discapacitat. 
b) Els qui produeixin, elaborin, posseeixin amb la finalitat de distribuir, facilitin a terceres 
persones l'accés, distribueixin, difonguin o venguin escrits o qualsevol altra classe de 
material o suports que pel seu contingut siguin idonis per fomentar, promoure, o incitar 
directament o indirectament a l' odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup, una 
part del mateix, o contra una persona determinada per raó de la seva pertinença a aquell,  
per motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia, religió o creences, situació 
familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, 
el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat. 
c) Públicament neguin, trivialitzin greument o enalteixin els delictes de genocidi, de lesa 
humanitat o contra les persones i béns protegits en cas de conflicte armat, o enalteixin els 
seus autors, quan s'haguessin comès contra un grup o una part del mateix, o contra una 
persona determinada per raó de la seva pertinença al mateix, per motius racistes,  antisemites 
o altres referents a la ideologia, religió o creences, la situació familiar o la pertinença dels 
seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o 
identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat, quan d'aquesta manera es 
promogui o afavoreixi un clima de violència, hostilitat, odi o discriminació contra aquests. 
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2. Seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de sis a dotze mesos: 
a) Els qui lesionin la dignitat de les persones mitjançant accions que comportin humiliació, 
menyspreu o descrèdit d' algun dels grups a què es refereix l'apartat anterior, o d'una part 
dels mateixos, o de qualsevol persona determinada per raó de la seva pertinença a ells per 
motius racistes, antisemites o altres referents a la ideologia,  religió o creences, situació 
familiar, la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu origen nacional, 
el seu sexe, orientació o identitat sexual, per raons de gènere, malaltia o discapacitat, o 
produeixin, elaborin, posseeixin amb la finalitat de distribuir, facilitin a terceres persones 
l'accés, distribueixin, difonguin o venguin escrits o qualsevol altra classe de material o 
suports que pel seu contingut siguin idonis per lesionar la dignitat de les  persones per 
representar una greu humiliació, menyspreu o descrèdit d'algun dels grups esmentats, d'una 
part d'ells, o de qualsevol persona determinada per raó de la seva pertinença als mateixos. 
b) Els qui enalteixin o justifiquin per qualsevol mitjà d' expressió pública o de difusió els 
delictes que haguessin estat comesos contra un grup, una part d' aquest, o contra una persona 
determinada per raó de la seva pertinença a aquell per motius racistes, antisemites o altres 
referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, la pertinença dels seus membres 
a una ètnia,  raça o nació, el seu origen nacional, el seu sexe, orientació o identitat sexual, 
per raons de gènere, malaltia o discapacitat, o als qui hagin participat en la seva execució. 
Els fets seran castigats amb una pena d'un a quatre anys de presó i multa de sis a dotze mesos 
quan d'aquesta manera es promogui o afavoreixi un clima de violència, hostilitat, odi o 
discriminació contra els esmentats grups. 
 
3. Les penes previstes en els apartats anteriors s'imposaran en la seva meitat superior quan 
els fets s'haguessin dut a terme a través d'un mitjà de comunicació social, per mitjà d'internet 
o mitjançant l'ús de tecnologies de la informació, de manera que, aquell es fes accessible a 
un elevat nombre de persones. 
 
4. Quan els fets, a la vista de les seves circumstàncies, resultin idonis per alterar la pau 
pública o crear un greu sentiment d'inseguretat o temor entre els integrants del grup, 
s'imposarà la pena en la seva meitat superior, que podrà elevar-se fins a la superior en grau. 
 
5. En tots els casos, s'imposarà a més la pena d'inhabilitació especial per a professió o ofici 
educatius, en l'àmbit docent, esportiu i de lleure, per un temps superior entre tres i deu anys 
al de la durada de la pena de privació de llibertat imposada en el seu cas en la sentència, 
atenent proporcionalment la gravetat del delicte, el nombre de les comeses i a les 
circumstàncies que concorrin en el delinqüent. 
 
6. El jutge o tribunal acordarà la destrucció, esborrat o inutilització dels llibres, arxius, 
documents, articles i qualsevol classe de suport objecte del delicte a què es refereixen els 
apartats anteriors o per mitjà dels quals s'hagués comès. Quan el delicte s'hagués comès a 
través de tecnologies de la informació i la comunicació, s'acordarà la retirada dels 
continguts. 
En els casos en què, a través d'un portal d'accés a internet o servei de la societat de la 
informació, es difonguin exclusivament o preponderantment els continguts a què es refereix 
l'apartat anterior, s'ordenarà el bloqueig de l' accés o la interrupció de la prestació del mateix. 
 

Art 510 bis: Quan d'acord amb el que estableix l' article 31 bis una persona jurídica sigui 
responsable dels delictes compresos en els dos articles anteriors, se li imposarà la pena de 
multa de dos a cinc anys. Ateses les regles establertes a l' article 66 bis, els jutges i tribunals 
podran així mateix imposar les penes recollides en les lletres b) a g) de l'apartat 7 de l'article 
33. 
En aquest cas serà igualment aplicable el que disposa el número 3 de l'article 510 del Codi 
Penal. 
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Finalment, transcrivim una altra sèrie de delictes que, sense ser aplicables a les persones 
jurídiques, hem afegit al present pla de prevenció per tal d'evitar la seva comissió pels integrants 
de l'entitat i d'establir mesures de control i prevenció davant la seva possible comissió. 

 

 
Abusos sexuals 
Art 181 ss 

 

Art 181: 1. El que, sense violència o intimidació i sense que hi hagi consentiment, realitzés 
actes que atenguin contra la llibertat o indemnitat sexual d'una altra persona, serà castigat, 
com a responsable d'abús sexual, amb la pena de presó d'un a tres anys o multa de divuit a 
vint-i-quatre mesos. 
2. Als efectes de l'apartat anterior, es consideren abusos sexuals no consentits els que 
s'executin sobre persones que es trobin privades de sentit o del trastorn mental de les quals 
s'abusi, així com els que es cometin anul·lant la voluntat de la víctima mitjançant l'ús de 
fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia a tal efecte. 
3. La mateixa pena s'imposarà quan el consentiment s'obtingui prevalent-se el responsable 
d'una situació de superioritat manifesta que coarti la llibertat de la víctima. 
4. En tots els casos anteriors, quan l'abús sexual hi assisteixi en accés carnal per via vaginal, 
anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres 
vies, el responsable serà castigat amb la pena de presó de quatre a deu anys. 
5. Les penes assenyalades en aquest article s'imposaran en la seva meitat superior si 
concorregués la circumstància 3. a o la 4. a , de les previstes a l'apartat 1 de l'article 180 
d'aquest Codi 
Art 182: 1. El que, intervenint engany o abusant d'una posició reconeguda de confiança, 
autoritat o influència sobre la víctima, realitzi actes de caràcter sexual amb persona major 
de setze anys i menor de divuit, serà castigat amb la pena de presó d'un a tres anys. 
2. Quan els actes assisteixin en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de 
membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, la pena serà de presó de 
dos a sis anys. La pena s'imposarà en la seva meitat superior si concorregués la circumstància 
3a, o la 4a, de les previstes a l'article 180.1 d'aquest Codi. 
 

Art 183: 1. El que realitzés actes de caràcter sexual amb un menor de setze anys, serà 
castigat com a responsable d'abús sexual a un menor amb la pena de presó de dos a sis anys. 
2. Quan els fets es cometin emprant violència o intimidació, el responsable serà castigat pel 
delicte d'agressió sexual a un menor amb la pena de cinc a deu anys de presó. Les mateixes 
penes s'imposaran quan mitjançant violència o intimidació afectés un menor de setze anys a 
participar en actes de naturalesa sexual amb un tercer o a realitzar-los sobre si mateix. 
3. Quan l'atac assisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de 
membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà 
castigat amb la pena de presó de vuit a dotze anys, en el cas de l'apartat 1, i amb la pena de 
dotze a quinze anys,  en el cas de l'apartat 2. 
4. Les conductes previstes en els tres apartats anteriors seran castigades amb la pena de presó 
corresponent en la seva meitat superior quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 
a) Quan l'escàs desenvolupament intel·lectual o físic de la víctima, o el fet de tenir un 
trastorn mental, l'hagués col·locat en una situació de total indefensió i en tot cas, quan sigui 
menor de quatre anys. 
b) Quan els fets es cometin per l'actuació conjunta de dues o més persones. 
c) Quan la violència o intimidació exercides revistes són un caràcter particularment 
degradant o vexatori. 
d) Quan, per a l'execució del delicte, el responsable s'hagi prevalgut d'una relació de 
superioritat o parentiu, per ser ascendent, o germà, per naturalesa o adopció, o afins, amb la 
víctima. 
e) Quan el culpable hagués posat en perill, de forma dolosa o per imprudència greu, la vida 
o salut de la víctima. 
f) Quan la infracció s'hagi comès en el si d'una organització o d'un grup criminal que es 
dedicarà a la realització d'aquestes activitats. 
5. En tots els casos previstos en aquest article, quan el culpable s'hagués prevalgut de la seva 
condició d'autoritat, agent d'aquesta o funcionari públic, s'imposarà, a més, la pena 
d'inhabilitació absoluta de sis a dotze anys. 
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Art 183 bis: El que, amb finalitats sexuals, determini un menor de setze anys a participar 
en un comportament de naturalesa sexual, o li faci presenciar actes de caràcter sexual, encara 
que l'autor no hi participi, serà castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys. 
Si li hagués fet presenciar abusos sexuals, encara que l'autor no hi hagués participat, 
s'imposarà una pena de presó d'un a tres anys. 
 

Art 183 ter: 1. El que a través d'internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la 
informació i la comunicació contacti amb un menor de setze anys i proposi concertar una 
trobada per tal de cometre qualsevol dels delictes descrits als articles 183 i 189, sempre que 
tal proposta s'acompanyi d'actes materials encaminats a l'acostament,  serà castigat amb la 
pena d'un a tres anys de presó o multa de dotze a vint-i-quatre mesos, sense perjudici de les 
penes corresponents als delictes en el seu cas comesos. Les penes s'imposaran en la seva 
meitat superior quan l'acostament s'obtingui mitjançant coacció, intimidació o engany. 
2. El que, a través d'internet, del telèfon o de qualsevol altra tecnologia de la informació i la 
comunicació contacti amb un menor de setze anys i realitzi actes dirigits a enganyar-lo 
perquè li faciliti material pornogràfic o li mostri imatges pornogràfiques en les quals es 
representi o aparegui un menor, serà castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys. 
 

Art 183 quater: El consentiment lliure del menor de setze anys exclourà la responsabilitat 
penal pels delictes previstos en aquest Capítol, quan l'autor sigui una persona propera al 
menor per edat i grau de desenvolupament o maduresa. 
 

 
Delictes  
contra els 
treballadors 
Art 311 ss 

 

Seran castigats amb les penes de presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos: 
1.º Els que, mitjançant engany o abús de situació de necessitat, imposin als treballadors al 
seu servei condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixin o 
restringeixin els drets que tinguin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o 
contracte individual.  
2.º Els que donin ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors sense comunicar 
la seva alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui o, si s'escau, sense haver 
obtingut la corresponent autorització de treball, sempre que el nombre de treballadors 
afectats sigui almenys de: 
a) el vint-i-cinc per cent, a les empreses o centres de treball que ocupin més de cent 
treballadors, 
b) el cinquanta per cent, a les empreses o centres de treball que ocupin més de deu 
treballadors i no més de cent, o 
c) la totalitat dels mateixos, en les empreses o centres de treball que ocupin més de cinc i no 
més de deu treballadors. 
3.º Els que, en el supòsit de transmissió d'empreses, amb coneixement dels procediments 
descrits en els apartats anteriors, mantinguin les referides condicions imposades per un altre. 
4.º Si les conductes ressenyades en els apartats anteriors es duguessin a terme amb violència 
o intimidació s'imposaran les penes superiors en grau. 
 

Art 313: El que determinés o afavorís l'emigració d'alguna persona a un altre país simulant 
contracte o col·locació, o usant d'un altre engany semblant, serà castigat amb la pena prevista 
en l'article anterior. 
 

Art 314: Els que produeixin una greu discriminació en l'ocupació, públic o privada, contra 
alguna persona per raó de la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, 
raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o discapacitat, per 
ostentar la representació legal o sindical dels treballadors, pel parentiu amb altres 
treballadors de l'empresa o per l'ús d' alguna de les llengües oficials dins de l'Estat espanyol,  
i no restableixin la situació d'igualtat davant la llei després de requeriment o sanció 
administrativa, reparant els danys econòmics que s'hagin derivat, seran castigats amb la pena 
de presó de sis mesos a dos anys o multa de 12 a 24 mesos. 
 

Art 316: Els que amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant 
legalment obligats, no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors exerceixin la 
seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin així 
en perill greu la seva vida, salut o integritat física, seran castigats amb les penes de presó de 
sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos. 
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Art 318: Quan els fets previstos en els articles d'aquest títol s'atribueixin a persones 
jurídiques, s'imposarà la pena assenyalada als administradors o encarregats del servei que 
hagin estat responsables dels mateixos i als qui, coneixent-los i podent remeiar-lo, no 
haguessin adoptat mesures per a això. En aquests supòsits l'autoritat judicial podrà decretar, 
a més, alguna o algunes de les mesures previstes a l'article 129 d'aquest Codi. 
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