
Implementació d’un Programa de Prevenció de Delictes a la 
Fundació ASPRONIS

Davant dels canvis importants que ha experimentat la normativa penal a 
Espanya en els darrers anys, a la Fundació ASPRONIS hem decidit 
implementar un Programa de Prevenció de Delictes (en endavant PPD) 
amb una doble finalitat. Per una banda, una d’essencialment ètica, i de 
l’altra, evitar les conseqüències negatives que la comissió d’un delicte 
podria generar a la Fundació i els seus integrants, així com, per 
descomptat, a les víctimes de qualsevol acte il·lícit.  

La implementació d’un PPD a ASPRONIS ha suposat l’adopció d’una sèrie 
de polítiques i protocols de prevenció de riscos penals. El Patronat de la 
Fundació pretén així tenir un control adequat i la supervisió de la seva 
activitat. Per això, ha designat un Responsable de Compliment Normatiu 
del PPD: Sergi Estruch, director de l’àrea d’Administració i Finances. En 
Sergi té l’encàrrec de dur a terme les mesures preventives i de control 
previstes al PPD, així com contribuir a difondre una cultura de màxim 
respecte pels estàndards ètics i legals a la nostra organització. 

El patronat de la Fundació ASPRONIS ha aprovat un Codi de conducta -un 
instrument de la política de prevenció de delictes- que és d’obligat 
compliment per a totes les persones que treballem a l’entitat. Aquest codi 
concreta els valors i compromisos continguts al nostre Codi ètic de 
manera que determina com cal actuar davant les múltiples situacions 
particulars en què es troben totes les persones que formem part 
d’ASPRONIS. Properament lliurarem a tota la plantilla un exemplar del 
Codi de conducta. Caldrà llegir-lo i que n’acomplim les disposicions.  

Ben segur que el PPD contribuirà al bon funcionament de la nostra entitat. 
Està a les nostres mans, a les de totes les persones que participem i 
treballem en el projecte d’ASPRONIS, garantir la bona marxa de la 
Fundació.  
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