
DISTILLER S.A.U. dóna a conèixer el seu Model de Prevenció de Delictes (MPD) que s'ajusta a les 
exigències legals en matèria de responsabilitat penal corporativa i l'objectiu és prevenir que la 
seva estructura jurídica sigui utilitzada per cometre delictes i alhora implementar un bon govern 
corporatiu. 

El MPD consisteix en la detecció de riscos penals associats a l'activitat de DISTILLER S.A.U. i en la 
implementació d'un conjunt de mesures de prevenció dels delictes de blanqueig de capitals, 
finançament de l'terrorisme, suborn, tràfic d'influències, delictes contra la Hisenda Pública, 
corrupció entre particulars, així com de totes aquelles conductes que s'han estimat com 
èticament no tolerables. Aquestes mesures operen a través dels diversos processos de l'Model 
Prevenció de Delictes, l'objectiu és donar compliment als requisits d'un "Model d'organització i 
gestió", d'acord amb l'art. 31bis de el Codi Penal. 

El Model de Prevenció de Delictes consisteix a abordar un seguit d'activitats que permetin 
gestionar i mitigar els riscos associats, els components són els següents: 

1.  Anàlisi de riscos penals 
2.  Mapa de riscos 
3.  Òrgan de supervisió i control 
4.  Codi de Ètic 
5.  Denúncies i Investigacions 
6.  Polítiques i Procediments per mitigar els riscos identificats en el mapa de riscos 
7.  Clàusules contractuals 
8.  Pla de comunicació i formació 
9.  Pla de Seguiment 
10.  Revisió i actualització anual 

S'ha creat un Òrgan de Compliment que és l'encarregat de vetllar per la implementació, 
supervisió i bon funcionament de l'Model de Prevenció de Delictes. 

El bon funcionament i eficàcia de l'MPD és responsabilitat de tots els directius, administradors, 
treballadors i col·laboradors de DISTILLER S.A.U., per això s'ha dissenyat un canal de denúncies 
amb l'objectiu de permetre que cadascú pugui exercir aquest paper actiu com a engranatge de 
sistema preventiu. 

El canal de denúncies permetrà a col·laboradors, socis, proveïdors i clients mantenir un contacte 
directe i segur amb l'Òrgan de Compliance, tenint la possibilitat de realitzar denúncies, facilitant 
amb això la detecció i la prevenció de delictes i / o comportaments inapropiats en / per / amb 
DISTILLER S.A.U. Al seu torn, el denunciant tindrà la garantia que les seves comunicacions seran 
tractades amb el degut resguard i confidencialitat que requereix tot procés d'investigació. 

Les seves denúncies podran ser enviades a buzon@distillersa.com. 

El Canal de denúncies permetrà a col·laboradors, socis, proveïdors i clients mantenir un contacte 
directe i segur amb l'Òrgan de Compliance, tenint la possibilitat de realitzar denúncies, facilitant 
amb això la detecció i la prevenció de delictes i / o comportaments inapropiats en / per / amb 
DISTILLER S.A.U. Al seu torn, el denunciant tindrà la garantia que les seves comunicacions seran 
tractades amb el degut resguard i confidencialitat que requereix tot procés d'investigació. 


