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Prevenció de blanqueig
de capitals per a les 
operacions immobiliàries
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DATA 28 d’abril 2021

DURADA 4 hores

 

PROGRAMA DE 
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/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

CRISTINA PRADOS RUIZ 

Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Advocada 
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 Abogados”. Més 
tard, i durant els darrers anys, va col·laborar com a Responsable 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 COMPLIANCE 
SOLUTIONS, despatx professional dedicat al compliment normatiu 
andorrà. Professora col·laboradora de Lidera. 

Actualitzar els coneixements 

legislatius i normativa jurídica 

que afecta a les immobiliàries en 

matèria de prevenció del 

blanqueig de capitals. 

Aconseguir una visió general de 

les obligacions de la legislació 

vinculada al compliment 

normatiu de prevenció del 

blanqueig. 

Dotar als assistents amb les 

pautes per implementar models 

de prevenció a les seves 

organitzacions.

OBJECTIUS

La prevenció de blanqueig de capitals s’ha 

convertit en una obligació per a totes aquelles 

persones afectades degut a les seves implica-

cions legals. Subjectes al compliment de la 

normativa vigent  es troben totes aquelles 

persones que realitzin activitats relacionades 

amb la compravenda d’immobles, factor que 

implica que sigui necessari un coneixement 

detallat tant de la legislació com de les seves 

implicacions.

En aquest seminari facilitarem les eines i 

coneixements fonamentals sobre les implica-

cions legals relacionades amb la prevenció de 

blanqueig de capital de totes aquelles persones 

que treballen amb operacions immobiliàries. 

També repassarem les obligacions legals dels 

subjectes obligats i oferirem les eines 

necessàries per tal de valorar la situació de 

l’empresa amb relació al seu grau de compliment 

i la necessitat d’implementar un model de 

prevenció. Finalment, centrarem l’atenció en 

les infraccions i sancions establertes en aquesta 

matèria.



Normativa aplicable. 

Subjectes obligats: persones implicades en opera-
cions immobiliàries.

Visió global de la implementació efectiva d’un 
sistema de PBC/FT. 

Obligacions legals.

A. Estudi de risc individual.

B. Manual de procediments

 - Mesures de diligència deguda.

 - Comunicacions d’operacions 
sospitoses.

 - Mesures restrictives.

 - Protecció de dades.

 - Requeriments de la UIFAND.

 - Auditories. 

C. Mecanismes de control intern.

D. Plans de formació anual. 

E. Revisions periòdiques.

Infraccions i sancions. 

Resolució de dubtes.
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ONLIVE LEARNING
CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Degut a l’actual situació per la COVID-19 i les mesures recomanades pel Ministeri de Salut, des 
de Lidera oferim en tots els nostres seminaris 10 places presencials i 10 en format onLive 
Learning.

Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es 
connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense 
perdre els beneficis de la presencialitat.

Quines són aquestes millores tecnològiques?

// Càmera panoràmica, perquè no perdis cap detall.

// Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els 
assistents presencials.

// Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els 
companys sense cap dificultat.

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.

/// CALENDARI
HORARI: de 09.30 a 13.30 hores

DURADA: 4 hores 
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LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

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.

/// INSCRIPCIONS
IMPORT: 260 €

LA TEVA EMPRESA ES TROBA EN SITUACIÓ 
D’ERTO?

Que això no pari el creixement del teu equip.

Des de Lidera som conscients de l’actual situació de moltes empreses, que degut a la 

COVID-19 es troben en situació d’ERTO o similar. Creiem que en un context com 

l’actual, formar-nos ens ajudarà a seguir creixent com a professionals, i és degut a 

aquest convenciment que des de Lidera volem oferir invitacions a aquelles empreses 

que, afectades per la COVID-19 i en situació d’ERTO, estiguin interessades en assistir 

als nostres programes presencials.

Si t’interessa assistir a aquest programa,
no dubtis en contactar amb nosaltres.
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