
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN APROVACIÓ DE LA POLÍTICA DE 
COMPLIANCE PENAL DE CONSELL DELS IL.LUSTRIS COL.LEGIS D´ADVOCATS 
DE CATALUNYA (CICAC) 
 

 

Mitjançant la present Declaració, el Ple del Consell dels Il.lustres Col.legis d´Advocats 
de Catalunya, en l’exercici de les seves funcions estatutàries i conforme al Codi Ètic i 
de bones pràctiques aprovat en data  28 de novembre de 2022, manifesta 
expressament el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les 
normes jurídiques, voluntàries, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes 
principis d’integritat, objectivitat, honestedat, transparència, justícia i servei a la 
ciutadania, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents i la 
societat que es relacionen amb ell com conforme a la seva ètica, alineada amb una 
plena cultura de compliment. 

 
Tot això amb l’objectiu de guiar les seves actuacions i la de tots/es els seus integrants, 
sota els principis de les bones pràctiques, l’ètica i el bon govern. Principis que són també 
assumits per tots/es els/les membres de l’organització, tenint el personal de 
l´organització, des de el seu President, els consellers que conformen el Ple del Consell 
i tots els membres de l´organització, el compromís, entre altres deures, de vetllar pels 
interessos corporatius, amb subjecció i observança de la integritat de l´ordenament 
jurídic, i d’actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, 
responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei col·legial, 
transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honestedat, promoció de 
l’entorn cultural i medi ambiental i respecte a la equitat entre dones i homes. 

 
La Política de Compliance penal del CICAC té l’objectiu de promoure, dins de 
l’organització, una cultura de integra compliment amb la legalitat així com arribar a 
nivells d’excel·lència d´una organització com el CICAC i que faciliti, respecte dels riscs 
penals, la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments 
efectius per a la gestió d’aquests supòsits. 

 
Les funcions estatutàries del CICAC, així com l´aprovació del Codi Ètic i de bones 
practiques, juntament amb les modificacions del Codi Penal precisen en protecció de 
l´organització de la dotació de un sistema corporatiu de prevenció de riscs penals, 
mitjançant un model de compliance penal. 
 
 



 
 
 Així mateix, compta amb la col·laboració dels diferents responsables i gestors de 
processos per assegurar l’existència d’un adequat sistema de control intern dins de les 
seves respectives àrees de responsabilitat i garantir, si s’escau, la deguda diligència en 
la implementació de mesures correctores. 

 
El CICAC posarà en marxa mesures eficaces i proporcionades per la detecció, 
prevenció, mitigació del riscs penals que podrien afectar a l´organització , basades en 
la propia cultura corporativa i mitjançant el model del que aquesta Política forma part.  
 
Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o sospites de comissió d´un 
il·lícit penal, a través dels canals interns de notificació i sempre en col·laboració amb 
tota  l´advocacia de Catalunya.  
 
El CICAC ha establert un sistema de control per prevenir i detectar, en la mesura del 
possible, qualsevol  il·lícit  que pugui afectar a ĺ organització, en qualsevol de les seves formes, 
i corregir el seu impacte, en cas de produir-se. 

 
 

 
 

Barcelona a  28 DE NOVEMBRE DE 2022 

 


