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Prevenció de delictes
per a Entitats Sense
Ànim de Lucre
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DATA 27 de gener 2021

DURADA 4 hores

PROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
CONTINU
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/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Una entitat sense ànim de lucre és una organit-

zació que reinverteix el seus beneficis per poder 

seguir complint amb els seus objectius funda-

cionals. Dins d’aquest ampli sector podem 

distingir les Societats Civils (Organitzacions No 

Governamentals, Organitzacions No Governa-

mentals pel Desenvolupament), les entitats 

d’economia social (cooperatives), les d’associa-

cionisme voluntari (fundacions i associacions) i 

el sector no lucratiu (Empreses Sense Ànim de 

Lucre, Entitats No Lucratives), totes incloses 

dins del tercer sector econòmic als Models de 

Prevenció de Delictes, fent especial menció a la 

Prevenció de Blanqueig de Capitals. 

Les entitats sense ànim de lucre juguen un 

paper vital tant a nivell econòmic com social, i 

és degut a la importància de les seves accions 

que és necessari que compleixin els seus objec-

tius de forma efectiva, eficient i transparent. 

Degut a la vulnerabilitat d’aquestes organitza-

cions al blanqueig de capitals mitjançant 

donacions i finançament de projectes, és 

important protegir la seva integritat i reputa-

ció davant de possibles actes delictius, sent 

necessari un profund coneixement i compli-

ment de la legislació actual en matèria de 

prevenció de blanqueig de capitals.

Per poder assolir el compliment d’aquesta 

normativa, s’han d’identificar els riscos als que 

està exposada la seva activitat i aportar mesu-

res internes per mitigar-los. És necessari que 

tant els membres de la junta directiva com el 

personal coneguin aquestes obligacions per tal 

de reduir els riscos als que s’exposen.  

En aquest seminari introduirem a les persones 

que formen part del tercer sector als Models de 

Prevenció de Delictes, fens especial menció a la 

Prevenció de Blanqueig de Capitals per tal 

d’implementar una estructura de Governança, 

Gestió de Riscos i Compliment Normatiu 

(Governance, Risk management and Complian-

ce -GRC-). 

CRISTINA PRADOS RUIZ 

Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Advoca-
da a Barcelona, especialitzada en Corporate Compliance & Dret Penal 
Corporatiu. Durant els primers anys d’exercici professional es va 
dedicar a la Protecció de Dades al despatx barceloní “Marimón Aboga-
dos”. Més tard, i durant els darrers anys, va col·laborar com a Respon-
sable del Departament Penal de “Adenberg Abogados” i, a “Asesoria 
Penal Corporativa” despatx especialitzat en la Prevenció de Riscos 
Penals empresarials. Actualment, forma part de l’equip de KLAB COM-
PLIANCE SOLUTIONS, despatx professional dedicat al compliment 
normatiu andorrà. Professora col·laboradora de Lidera. 

Introduir al tercer sector en el 

Corporate Compliance i/o la 

Prevenció de Delictes a través

de les associacions sense ànim 

de lucre. 

Aconseguir una visió i aplicació 

pràctica de la matèria de 

prevenció de delictes, del bon 

govern corporatiu i d’un anàlisi 

de riscos que permeti al tercer 

sector implementar una correcta 

ètica de l’entitat. 

Dotar als assistents de les 

nocions bàsiques per poder crear 

un mapa de riscos i valorar la 

seva necessitat d’implementar un 

Model de Prevenció de Delictes 

i/o un Model de Prevenció de 

Blanqueig de Capitals.

OBJECTIUS
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Prevenció de riscos penals. 

Model de prevenció de delictes (MPD): caracte-
rístiques, funcionalitats i beneficis. 

Justificació internacional i comparació entre 
Andorra i els paisos veins. 

Legislació aplicable al Principat.

Desenvolupament d’un model de prevenció al 
Tercer Sector. 

1. FASE I. Diagnòstic. 

2. FASE II. Elaboració. 

3. FASE III. Desenvolupament i validació. 

Blanqueig de capitals del Tercer Sector al Princi-
pat d’Andorra. 

1. Obligacions. 

2. Infraccions i sancions. 

Resolució de dubtes.
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/// CALENDARI

/// INSCRIPCIONS

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores

DURADA: 4 hores 

IMPORT:  260 €

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas  d'anul·lació  de la 

inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans 

de l'inici del programa per tenir dret al reemborsament de 

l’import total. Si es notifica fora d’aquest termini el 

reemborsament serà del 60% de l’import. Les cancel·lacions 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.

MESURES COVID-19 

1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
// A la sala de formació, el màxim d'assistents permesos no podrà superar les deu persones.

// Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el 
mobiliari per garantir una separació mínima d'un metre i mig entre els assistents i entre els 
assistents i el docent.

2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
// És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

// Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.
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