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1. Introducció
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Objectius
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1. Conèixer la nova normativa 

2. Recordar aspectes claus del blanqueig de capitals

3. Recordar les mesures de diligència deguda

4. Recordar altres obligacions del subjectes obligats

5. Donar compliment a l’obligatorietat de formació
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2. Normativa aplicable i 

modificacions
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Normativa en matèria de PBCFT

© 2021 Crowe Global

❖ Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el

finançament del terrorisme (LPBCFT).

❖ Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita

contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme publicada en data 15 de gener de

2020 i entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, en data

16 de gener de 2020

❖ Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de

prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

❖ Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i

lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

❖ Decret 76/2022, del 2-3-2022, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de

juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

NORMATIVA ANDORRANA EN MATÈRIA DE PBCFT

© 2022 Crowe Global
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Altra Normativa en matèria de PBCFT 

© 2021 Crowe Global

❖ Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres

d’entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 7 de setembre de 2018

✓ Guia del Beneficiari efectiu, octubre 2020→ estableix com determinar el Beneficiari Efectiu

✓ CT-02/2019 → Obligació que els subjectes obligats realitzin una revisió dels clients existents per corroborar que no

hi ha hagut canvis pel que fa al beneficiari efectiu, en un període de temps no superior a 5 anys

❖ Comunicat Tècnic 01/2022 relatiu a països considerats d’alt risc segons el GAFI, els quals seran exposats més

endavant.

❖ Comunicat Tècnic 03/2021 relatiu a països considerats d’alt risc segons la UE, els quals seran exposats més

endavant.

❖ Comunicat Tècnic 07/2020 relatiu a l’aplicació de mesures reforçades amb Bòsnia i Hercegovina.

❖ Guia d’aplicació de mesures restrictives (desembre 2019)

❖ Guia de l’Estudi de Risc Individual (juliol 2018)

❖ Nota informativa adreçada al sector immobiliari, de data 1 d’agost de 2018

NORMATIVA I PUBLICACIONS DE LA UIFAND

© 2022 Crowe Global
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LLEI 37/2021 - MODIFICACIONS

© 2021 Crowe Global

❖ Entre altres, s’incorporen com a subjectes obligats:

• Els proveïdors de serveis d’actius digitals

• Comerciants i persones vinculades a obres d’art

• Els gestors i operadors de zones franques

❖ Definició d’actius virtuals i de proveïdors de serveis d’actius virtuals

❖ Nous factors de risc per l’aplicació de Mesures de Diligència Reforçada

❖ Introducció d’un article específic (art. 12 bis. Països d’alt risc) que regula els passos que els subjectes obligats

han de seguir en les relacions de negocis o les operacions que impliquin països d’alt risc designats d’acord amb el

procediment de l’apartat 1 de l’article 6 de la LPBCFT.

© 2022 Crowe Global
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LLEI 37/2021 - MODIFICACIONS

© 2021 Crowe Global

❖ Es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, el Registre

d’Associacions i el Registre de Fundacions, eliminant la necessitat de que les persones sol·licitants hagin

d’acreditar un interès legítim.

❖ Conservació de la documentació (5 anys)

❖ Modificacions al règim sancionador

❖ Es crea el Registre de Comptes Financers i Assimilats

❖ Es regula específicament l’accés a la informació sobre propietats immobiliàries a Andorra.

© 2022 Crowe Global
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LLEI 

21/2019

Llei 37/2021, del 16 de desembre, de

modificació de la Llei 14/2017, del 22 de

juny, de prevenció i lluita contra el

blanqueig de diners o valors i el

finançament del terrorisme

© 2021 Crowe Global

Subjectes 

obligats

Obligació de 

declaració i 

prohibició de 

revelació

Definicions

Informació 

sobre 

beneficiaris 

efectius

Conservació de 

la documentació

Procediments 

interns

Règim 

sancionador

Disposicions 

adicionals

PRINCIPALS MODIFICACIONS

Llei 37/2021

© 2022 Crowe Global
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Subjectes Obligats (art 2 LPBCFT)

Subjectes obligats financers Subjectes obligats no financers

a) Entitats operatives del sistema financer

b) Companyies d’assegurances en el ram de vida

c) Corredors d’assegurances, persones físiques o jurídiques

que, a canvi de remuneració, realitzin activitat de

mediació d’assegurances en el ram de vida

d) Institucions de gir postal

e) Sucursals situades a Andorra dels subjectes indicats

anteriorment

f) Proveïdors de serveis de pagaments autoritzats en virtut

de les lletres f) i h) de l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei

dels serveis de pagament i el diner electrònic, amb les

excepcions que es prevegin reglamentàriament.

g) Els proveïdors de serveis d’actius virtuals.

a) Comptables externs, assessors fiscals i auditors

b) Notaris, advocats i membres d’altres professions jurídiques independents

(en certs casos).

c) Economistes, gestors i proveïdors de serveis a societats, altres entitats

jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures

fiduciàries

d) Agents immobiliaris (compravendes) i lloguers de béns immobles

(+10.000€)

e) Persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què

pagaments s’efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a

10.000 euros (una o diverses operacions)

f) Casinos de joc (presencials i en línia) i altres proveïdors de serveis de joc

d’atzar.

g) Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre

h) Fideïcomissaris o persones que exerceixin un càrrec equivalent en

estructures jurídiques similars als fideïcomisos

i) Comerciants o intermediaris d’obres d’art

j) Persones que emmagatzemin, comerciïn o actuïn com a intermediaris

d’obres d’art

k) Gestors de zones franques i operadors que hi estiguin establerts

© 2022 Crowe Global
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Definicions

Actius virtuals Proveïdors de serveis d’actius virtuals

Qualsevol representació digital

de valor que es pot intercanviar

o transferir digitalment

i que pot ser utilitzada per

efectuar pagaments o com a

inversió.

Qualsevol persona física o jurídica que desenvolupa una o més

de les activitats o operacions següents per a o per compte d’una

altra persona física o jurídica:

I. intercanvi entre actius virtuals i monedes fiduciàries;

II. intercanvi entre una o més formes d’actius virtuals;

III. transferència d’actius virtuals

IV. custòdia o administració d’actius virtuals o instruments que

permeten el control d’actius virtuals

V. participació en serveis financers relacionats amb una

emissió o venda inicial d’un actiu virtual per part d’un

emissor i prestació d’aquests serveis

© 2021 Crowe Global

Article 3 LPBCFT

© 2022 Crowe Global
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Subjectes Obligats (art 2 LPBCFT)

Subjectes obligats no financers

Els agents immobiliaris que duguin a terme activitats relacionades amb la compravenda

d’immobles, i també els agents immobiliaris quan actuïn com a intermediaris en l’arrendament de

béns immobles, però només en relació amb transaccions per a les quals el lloguer mensual sigui

igual o superior a 10.000 euros

© 2022 Crowe Global
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3. Concepte de blanqueig 

de diners i finançament 

del terrorisme (BC-FT)

© 2021 Crowe Global© 2022 Crowe Global
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Concepte de blanqueig de diners o valors

▪ Tràfic d’òrgans, teixits, cèl·lules o gàmetes 

humans

▪ Tràfic d’éssers humans i menors

▪ Estafa, apropiació indeguda i administració 

deslleial

▪ Insolvències punibles

▪ Propietat intel·lectual i industrial

▪ L’ús d’informació privilegiada

▪ Defraudació a la Caixa Andorrana de la Seguretat 

Social

▪ Contraban

▪ La manipulació del mercat

▪ Delicte fiscal agreujat

▪ Tràfic d’immigrants clandestins

▪ Tràfic d’armes, municions i explosius

▪ Tràfic de substàncies nocives

▪ Tràfic il·legal de drogues tòxiques

▪ Medi ambient i recursos naturals

▪ Prostitució

▪ Tràfic de la flora protegida i d’espècies 

amenaçades o protegides

▪ Associacions il·lícites

▪ Concussió i les exaccions il·legals

▪ Corrupció i tràfic d’influències

▪ Finançament il·legal de partits

▪ Malbaratament de cabdals públics

▪ Falsedat de documents

© 2021 Crowe Global

Què és el blanqueig de diners o valors?

Qui converteixi o transmeti fons que provinguin, directa o indirectament, de qualsevol activitat delictiva que

tingui assenyalada una pena de presó el límit mínim de la qual sigui superior a sis mesos, o de qualsevol

delicte inclòs en l’article 409 del Codi Penal andorrà, coneixent-ne la procedència, amb el propòsit d’ocultar

o dissimular-ne l’origen il·lícit o d’ajudar a qualsevol persona que hagi participat en la comissió del delicte

Quins delictes precedents poden derivar en blanqueig de diners? (art. 409 CPA)

© 2022 Crowe Global
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Concepte de blanqueig de diners o valors

© 2021 Crowe Global

L’activitat de blanqueig inclou:

▪ Qui per imprudència greu realitzi les conductes descrites anteriorment, ha de ser castigat amb la pena de

presó de fins 1 any.

▪ Serà castigat amb una pena de presó d’1 a 5 anys i multa de fins el triple del seu valor:

✓ Qui adquireixi, posseeixi o utilitzi fons sabent que, en el moment de rebre’ls, són producte directe o

indirecte d’algun dels delictes exposats a l’art. 409 del Codi penal andorrà

✓ Qui oculti o encobreixi la veritable naturalesa, origen, ubicació, moviments o propietat dels fons, dels

drets legítims, sabent que són producte directe o indirecte, d’alguns dels delictes de l’article 409 del Codi

penal andorrà.

© 2022 Crowe Global
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Concepte de blanqueig de diners o valors:

Generació de diner il·lícit El diner il·lícit s’introdueix al sistema 
financer

Col·locació

Ocultament/
Estratificació

Societat Y 
paga 
Societat X 
una factura 
falsa

Transferència al 
compte bancari 
de la Societat X 

Préstec a la 
Societat Y 

Compra de béns de luxe, inversions financeres 
i immobles 

Integració

▪ Quin és l’esquema

típic de blanqueig de

diners o valors?

Es resumeix en 3 

fases: 

➢ Col·locació

➢Ocultament/

estratificació

➢Integració

Font: Oficina de les Nacions Unides

contra la droga i el delicte

© 2021 Crowe Global

➢ Fases del blanqueig

© 2022 Crowe Global
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Concepte de blanqueig de diners o valors:

Font: Estudi de risc Nacional (ERN) a nivell 

sectorial a Andorra (Desembre 2020). 

© 2021 Crowe Global

Sector financer

© 2022 Crowe Global
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Concepte de blanqueig de diners o valors:

© 2021 Crowe Global

Sector no financer

Font: Estudi de risc Nacional (ERN) a nivell 

sectorial a Andorra (Desembre 2020). 

© 2022 Crowe Global
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Tipologies d’operacions que poden comportar 

operacions de blanqueig

© 2021 Crowe Global
Fonts: Association Certified Anti-Money laundering specialists

(ACAMS) i UIFAND.

❖ Aportació de documentació de suport de difícil verificació, com a únic justificant de l’operació;

❖ Transferències en què els clients es mostren reticents a facilitar informació referent a l’ordenant o

beneficiari;

❖ Operacions reiterades d’imports just per sota dels límits de control establerts per les entitats;

❖ Comptes de clients utilitzades només per mantenir els fons i no per realitzar operacions

❖ Compravenda simultània de determinats valors per crear aparença que s’estan realitzant operacions

bursàtils

❖ Reactivació significativa d’un compte inactiu sense una raó convincent;

❖ Cancel·lació sobtada de comptes sense justificació coherent.

❖ Existència d’empreses pantalla, les qual poden utilitzar-se per ocultar la propietat delictiva dels actius,

registrant-los com a propietats immobiliàries a nom de l’empresa pantalla.

OPERACIONS SUSCEPTIBLES DE GENERAR BLANQUEIG DE DINERS:

© 2022 Crowe Global
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Concepte de finançament del terrorisme

© 2021 Crowe Global

Què és el finançament del terrorisme?

▪ Qui participi en activitats econòmiques d’ajuda o mediació que proporcioni un recolzament financer a les

activitats de cèl·lules terroristes i suport logístic d’aquestes.

▪ El rastre dels fons és lineal. Els diners són utilitzats per propagar les activitats terroristes.

▪ Els mètodes emprats per finançar el terrorisme són similars al blanqueig de fons (el principal objectiu és

encobrir la font d’origen per tal de dificultar el rastre de les persones físiques o jurídiques que financen als

grups terroristes).

▪ A diferència del blanqueig de diners, el finançament del terrorisme persegueix una motivació ideològica.

Tanmateix, l’origen dels fons pot provenir d’una activitat il·lícita o lícita.

Origen del fons Finalitat

Blanqueig de 

diners o valors
il·lícit lícit o il·lícit

Finançament del 

terrorisme
lícit o il·lícit il·lícit

© 2022 Crowe Global
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Fonts: Association Certified Anti-Money laundering specialists

(ACAMS) i UIFAND.

❖ El client utilitza targetes de prepagament, dèbit o crèdit, efectua reintegres d’efectiu en petites quantitats o

realitza pagaments de viatges, hotels, restaurants i altres, en diverses jurisdiccions quan aquesta operativa

no es correspon al perfil del client;

❖ El client fa referència a la previsió de viatjar, visita freqüentment o ha tornat d’una jurisdicció d’alt risc

(incloent-hi ciutats o zones especialment problemàtiques), en especial països (i països adjacents) en

conflicte o inestabilitat política o que són coneguts per donar suport a activitats i organitzacions terroristes;

❖ El client proporciona múltiples variacions de nom, adreça, números de telèfon o identificadors addicionals

sense justificació; adient.

❖ Descripció no acurada de l'ocupació del client o veritable drethavent, normalment declarats com a

estudiants;

❖ Les transferències de fons es realitzen en petites quantitats en un aparent esforç d'evitar controls interns,

com ara la generació d'alertes.

OPERACIONS SUSCEPTIBLES DE GENERAR FINANÇAMENT DEL TERRORISME:

Tipologies d’operacions de finançament del 

terrorisme

© 2022 Crowe Global
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4. Mesures de 

diligència deguda

© 2021 Crowe Global© 2022 Crowe Global
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01 02 03 04

Diligència deguda

Actuacions d’identificació

i verificació del client i

beneficiari efectiu,

avaluació i aplicació de

mesures de seguiment a

clients (art 9 LPBCFT)

Conceptes clau d’aplicació de 

Mesures de Diligència Deguda

Beneficiari Efectiu

Qui controli en últim

terme el client (art

3.3 LPBCFT)

PEP

Persones físiques que

exerceixen o han exercit

funcions públiques

importants (art 3

LPBCFT)

Països d’alt risc

Comunicat Tècnic amb

llista actualitzada de

països d’alt risc (CT-5 i

3/2021)

© 2021 Crowe Global
© 2022 Crowe Global
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Mesures de Diligència Deguda

© 2021 Crowe Global

La identificació i verificació de la identitat del client1.

2. La identificació i verificació de la identitat del beneficiari efectiu

QUINES SÓN LES MESURES DE DILIGÈNCIA DEGUDA?

Avaluació, comprensió i obtenció d’informació sobre el propòsit i índole prevista de la relació de negocis3.

4. Seguiment continu de la relació de negoci

5. Avaluació, comprensió i l’obtenció d’informació per identificar i verificar l’origen dels fons objecte de la

relació de negoci o de l’operació ocasional.

© 2022 Crowe Global
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❖ Quan s’estableixi una relació de negocis

❖ Quan s’efectuï una operació ocasional

▪ Per un valor igual o superior a 15.000 euros, en una o diverses operacions entre les quals

sembli existir algun tipus de relació o,

▪ Quan constitueixi una transferència de fons superior a 1000 euros (prestadors de serveis de

pagaments i proveïdors de serveis d’actius virtuals).

❖ Quan existeixin sospites de blanqueig de diners o valors o, de finançament del terrorisme, amb

independència de qualsevol excepció exempció o llindar.

❖ Quan existeixin dubtes sobre la veracitat, l’adequació o la validesa de les dades d’identificació del

client, obtingudes amb anterioritat.

❖ Quan estiguin tipificades com a susceptibles de comportar operacions de blanqueig o de

finançament del terrorisme o, qualificades d’especial vigilància per la UIFAND, mitjançant comunicats

tècnics.

QUAN S’HAN D’APLICAR LES MESURES DE DILIGÈNCIA DEGUDA?

Mesures de Diligència Deguda

© 2022 Crowe Global
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Identificació del client i 

verificació de la identitat

© 2021 Crowe Global

La identificació del client, i verificació de la seva identitat, es portarà a terme sobre la base de documents, dades o informacions

obtingudes de fonts fiables i independents.

1

Identificació persones físiques

▪ Permís de residència, en cas que nacionalitat i

residència no coincideixin

▪ Passaport;

▪ DNI;

Es pot acceptar una fotocopia autenticada per

notari amb la postil·la.

Identificació persones jurídiques

▪ Escriptura de Constitució de la persona jurídica;

▪ Estatuts;

▪ Poders de representació;

▪ Direcció de la seu social;

▪ Certificat del Registre corresponent;

Cerques a fons públiques i privades

▪ Google Search (fonts d’informació fiables com diaris de prestigi reconegut).

▪ Bases privades com Namebook o Worldcheck.

▪ Comprovar que no es trobi a la Llista del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

© 2022 Crowe Global
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Identificació del client i verificació

de la identitat

© 2021 Crowe Global

1

❖ La informació i el coneixement del client de que es disposi no pot ser estàtic, sinó que ha d’anar variant i si escau, actualitzant-

se, durant el decurs de la relació de negoci, segons una periodicitat definida en funció del risc del client.

❖ S’ha de deixar constància documental de les anàlisis efectuades a fonts obertes (internet) així com de les revisions que es

realitzin en base a fonts privades (Namebook, Worldcheck)

▪ També s’ha de documentar les revisions realitzades en relació a coincidències a fonts privades, incloent els casos de

falsos positius

▪ Una forma de deixar constància de la realització de les revisions de la identitat del client és documentant-ho a les actes de

l’OCIC

❖ S’ha de formalitzar el procés de recerca de clients a les aplicacions externes de fonts privades en el Manual intern i establir

els criteris de percentatges de coincidència, les llistes incloses i l’abast de la verificació.

❖ La periodicitat establerta per la revisió del client en la Llista Consolidada del Consell de Seguretat de les Naciones Unides,

ha de permetre garantir la detecció de persones i entitats vinculades amb les activitats terroristes i el seu finançament.

❖ En aquelles relacions de negoci de major risc, el coneixement del client s’ha de reforçar, per exemple, a través de memoràndums de

PBCFT.

RECOMANACIONS A PARTIR DE NOTES INFORMATIVES DE LA UIFAND:

© 2022 Crowe Global
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Identificació i verificació del 

Beneficiari Efectiu

© 2021 Crowe Global

2

Qui és considerat beneficiari efectiu?

▪ Persona/es que controlin en l’últim terme el client i/o la persona per compte de la qual es realitza l’operació o

activitat.

▪ El beneficiari efectiu inclou la persona/es físiques que, en últim terme, tinguin la propietat o el control d’una

persona jurídica a través de la propietat directa o indirecta d’un percentatge suficient d’accions (>25%).

En relació a la identificació i verificació de la identitat del BE, els subjectes obligats han de:

o Realitzar una revisió de clients existents per corroborar que no hi ha hagut canvis pel que fa al B.E amb una

periodicitat establerta en funció del nivell de risc, però que en cap cas pot ser superior a 5 anys;

o Si no es pot procedir a la identificació i/o verificació del B.E o es tingui dubtes sobre la idoneïtat de la

informació obtinguda per fer-ho, s’ha de realitzar una declaració d’operació sospitosa

© 2022 Crowe Global
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© 2021 Crowe Global Font: Guia del beneficiari efectiu (Octubre 2020)

Identificació i verificació del 

Beneficiari Efectiu

Exemple 2: Propietat directa mitjançant drets de vot i

participació en el capital social

2

Com sé qui és el beneficiari efectiu? (I)

Exemple 1: propietat directa mitjançant participació en el

capital social

© 2022 Crowe Global
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Identificació i verificació del 

Beneficiari Efectiu
2

Com sé qui és el beneficiari efectiu? (II)

Exemple 3: propietat indirecta mitjançant participació en el

capital

Exemple 4: Propietat mitjançant participació tan directa com

indirecta en el capital social

© 2022 Crowe Global
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❖ Exemple 5: Direcció efectiva mitjançant altres mitjans

© 2021 Crowe Global
Font: Guia del beneficiari efectiu (Octubre 2020)

En cas que una vegada esgotats

tots els mitjans, no s’identifiqués a

la persona/es, o en cas que hi

hagués dubtes que la persona/es

identificada sigui el beneficiari

efectiu, serà considerat beneficiari

efectiu la persona/ es físiques que

exerceixin la direcció efectiva a

través d’altres mitjans.

En darrer terme, la persona que

actuï com a conseller delegat

amb poders executius

equivalents.

Identificació i verificació del 

Beneficiari Efectiu

Cap dels “altres accionistes” té un

percentatge de participació en el capital

social, dret de propietat o de vot superior

al 25%, ni exerceix cap tipus de control per

altres mitjans

2
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2

❖ Clients persones jurídiques (estructures complexes):

▪ Realitzar un anàlisi, en base a fonts fiables i independents, de totes les Societats interposades i,

▪ Assegurar-se de tenir tota la documentació necessària per complir amb el propòsit d’identificar i verificar

degudament la identitat → No serà suficient disposar únicament d’una declaració jurada pel client conforme

declara ser el beneficiari efectiu.

❖ Obtenir l’accés a fonts fiables i independents per garantir la identificació i verificació de la identitat del Beneficiari

Efectiu:

▪ Realitzar una cerca del beneficiari efectiu en fonts privades per comprovar si es troba en llistes internacionals.

❖ Reavaluació periòdica de l’anàlisi efectuat per determinar el Beneficiari Efectiu:

▪ La reavaluació ha de permetre la traçabilitat i s’ha d’efectuar en funció del nivell de risc del client i;

▪ En qualsevol cas, la periodicitat de revisió no pot ser superior a 5 anys (CT-02/2019)

❖ Sol·licitud de la declaració del Beneficiari Efectiu conforme el Decret del 5-9-2018

RECOMANACIONS A PARTIR DE NOTES INFORMATIVES DE LA UIFAND:

Identificació i verificació del 

Beneficiari Efectiu

© 2022 Crowe Global
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Identificació i verificació del Client i 

del Beneficiari Efectiu

© 2021 Crowe Global

1 2

INFORMACIÓ CLAU A SOL·LICITAR PER IDENTIFICAR AL CLIENT I AL BENEFICIARI EFECTIU

© 2022 Crowe Global

Identificació de clients / Beneficiari Efectiu

CLIENT 

RESIDENT

Identitat
1) Còpia del Passaport, llegible i en vigor.

2) Còpia del DNI o NIE complert, llegible i en vigor.

Residència

1) Còpia del permís de residència i treball vàlid i en vigor.

2) Còpia del permís de residència sense treball vàlida i en vigor.

3) Certificat de residència emès pel Departament de Tributs

CLIENT NO 

RESIDENT

Identitat
1) Còpia del Passaport, llegible i en vigor.

2) Còpia del DNI o NIE complert, llegible i en vigor.

Residència
1) Còpia del permís de residència fora d’Andorra.

2) Documentació que certifiqui la residència fora d’Andorra.

DOMICILI PERMANENT

1) Rebuts domiciliats amb antiguitat no superior a 3 mesos.

2) Impostos domiciliats amb antiguitat no superior a 1 any.

3) Contracte de lloguer

4) Escriptura de propietat

Identificació de clients persones jurídiques

IDENTITAT
1) Escriptura de Constitució

2) Estatus de la Societat, Associació o Fundació.

VERIFICACIÓ

1) Registre de Societats.

2) Poders de representació (si escau).

3) Certificat de beneficiari efectiu del registre corresponent.
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Propòsit i índole de la relació 

de negocis

© 2021 Crowe Global

Així mateix, adopten les mesures adequades per garantir que els tercers els transmetin immediatament, prèvia sol·licitud, les

corresponents còpies de la documentació d’identificació i verificació d’identitat i altra documentació que pugui ser rellevant

sobre la identitat del client o del beneficiari efectiu, així com la documentació, la informació o les dades sobre el propòsit i l’índole

de la relació de negocis.

3

Què s’entén per relació de negoci?

“Relació empresarial, professional o comercial vinculada a l’activitat professional dels subjectes obligats i que, en

el moment en el qual s’estableix el contacte, pretengui tenir una certa durada”

Aspectes a comprovar:

❖ Avaluació, comprensió i obtenció d’informació sobre el propòsit i l’indole prevista de la relació de negocis.

Un exemple de possibles mesures seria l’establiment i aplicació de procediments de verificació de les activitats declarades

pels clients.

Els esmentats procediments tindrien en compte el diferent nivell de riscos i es basarien en l’obtenció de documents dels

clients vinculats a la seva activitat declarada o obtenció d’informació sobre els clients en fonts públiques

Els subjectes obligats obtenen dels tercers en qui deleguin, la informació necessària sobre els requisits de

diligència deguda

© 2022 Crowe Global
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Seguiment continu de la relació 

de negocis

© 2021 Crowe Global

4

Què implica aquesta mesura de diligència?

▪ Requerir que els pagaments s’efectuïn a través d’un compte a nom del client a una entitat financera subjecte a

estàndards de diligència deguda equivalents;

▪ Indagacions a fonts públiques i privades periòdicament;

▪ Assegurar que el risc inherent del client no ha variat, segons l’operativa i la identificació del client. En cas d’augmentar

el risc del client, s’haurien d’aplicar mesures de diligència reforçada.

❖ Deixar constància escrita de les anàlisis relatives als procediments interns de control d’operacions i, garantir que es

realitzen en base a documentació suport (ex: escriptures).

▪ Es recomana deixar constància documental a les actes de l’OCIC.

RECOMANACIONS A PARTIR DE NOTES INFORMATIVES DE LA UIFAND:

© 2022 Crowe Global
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5

Com es duu a terme la implementació d’aquesta mesura de diligència?

▪ Analitzar la documentació obtinguda i comprovar si la mateixa és suficient per justificar l’origen de fons establert
pel client al KYC

▪ Verificar que l’origen dels fons és consistent amb l’operativa i el coneixement que es té del client

RECOMANACIONS A PARTIR DE NOTES INFORMATIVES DE LA UIFAND:

▪ No confondre la justificació de l’activitat del client amb l’origen dels fons, considerant que la justificació d’una és

suficient per acreditar ambdues.

✓ Una manca d’avaluació de la suficiència de la documentació relativa a l’origen de fons, pot implicar un risc pel que

fa a la correcta detecció de l’activitat sospitosa.

▪ Deixar constància escrita de l’anàlisi efectuada en relació a l’origen dels fons i de la conclusió sobre la

suficiència de la documentació obtinguda.

© 2022 Crowe Global

Avaluació, comprensió i obtenció d’informació 

per identificar i verificar l’origen de fons
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PERSONA FÍSICA

ORIGEN DELS 

FONS
TIPUS INFORMACIÓ / DOCUMENTACIÓ SUPORT

PROPIS

ESTALVIS
1) Nòmines recents

2) IRPF presentant a l’Administració Tributaria.

VENDA D’UN 

IMMOBLE
1) Escriptura de compravenda de l’immoble.

HERÈNCIA
1) Escriptura d’acceptació d’herència.

2) Document acreditatiu de liquidació d’impostos pertinents presentat a l’Administració Tributaria.

DONACIÓ
1) Escriptura de Donació

2) Contracte de Donació.

PRÉSTEC ENTRE 

PARTICULARS

1) Escriptura

2) Contracte de préstec.

FINANÇAMENT HIPOTECARI
1) Certificat bancari que acrediti la concessió de la hipoteca al comprador. S’ha d’indicar l’import i la

persona a qui se li ha concedit la hipoteca.

FONS PROPIS + FINANÇAMENT 

HIPOTECARI

1) Tota la documentació anterior relativa a la procedència dels fons propis.

2) Tota la documentació anterior relativa al finançament hipotecari.

5

INFORMACIÓ CLAU A SOL·LICITAR A LES PERSONES FÍSIQUES

© 2022 Crowe Global

Avaluació, comprensió i obtenció d’informació 

per identificar i verificar l’origen de fons
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PERSONA JURÍDICA

ORIGEN DELS 

FONS
TIPUS INFORMACIÓ / DOCUMENTACIÓ SUPORT

PROPIS

BENEFICIS DE 

L’ACTIVITAT

1) Impost de Societats

2) Declaració IGI presentat davant de l’Administració Tributària.

3) Comptes anuals auditats (si escau)

VENDA D’UN IMMOBLE 1) Escriptura de compravenda de l’immoble.

PRÉSTEC PRIVAT (SOCIS 

O TERCERS)

1) Escriptura de préstec

2) Contracte de préstec

AMPLIACIÓ DE CAPITAL
1) Escriptura d’ampliació de capital

2) Acord d’ampliació de capital.

FINANÇAMENT HIPOTECARI
1) Certificat bancari que acrediti la concessió de la hipoteca al comprador. S’ha d’indicar l’import i

la persona a qui se li ha concedit la hipoteca.

FONS PROPIS + FINANÇAMENT 

HIPOTECARI

1) Tota la documentació anterior relativa a la procedència dels fons propis.

2) Tota la documentació anterior relativa al finançament hipotecari.

Avaluació, comprensió i obtenció d’informació 

per identificar i verificar l’origen de fons
5

INFORMACIÓ CLAU A SOL·LICITAR A LES PERSONES JURÍDIQUES

© 2022 Crowe Global
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5.1 Know Your Customer:

El Formulari KYC
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QUÈ PODRIA INCLOURE EL FORMULARI KYC DE PERSONA FÍSICA?

Formulari KYC

❖ Dades personals: Nom i cognoms; Nacionalitat, Data naixement; Telèfon; Mail; Direcció i codi postal, etc.

❖ Document d’identificació: Passaport o DNI; Targeta o permís de residència, etc.

❖ Persona políticament exposada: determinar si el client ho és i, en cas de ser-ho, indicar: període, país, càrrec o

relació

❖ Dades Laborals: lloc de treball i càrrec; activitat de l’empresa o negoci; Direcció; Telèfon; etc.

❖ Clàusules: protecció de dades; Declaració d’advertència de l’abast de la Llei 14/2017, etc.

© 2022 Crowe Global
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Formulari KYC

❖ Raó social: Jurisdicció i domicili social; Telèfon; Pàgina web; Mail de contacte; etc.

❖ Document d’identificació: Escriptura de constitució; Estatuts; Poders de representació (si escau); Certificació del

registre corresponent pel que fa al Beneficiari efectiu; etc.

❖ Dades del/s representants: Nom complert; Document identificatiu; Nacionalitat i residència; si compleix o ha

complert funcions públiques en territori nacional o estranger; etc.

❖ Dades del/s beneficiari efectiu (Societat Mercantils): Nom complert; Document identificatiu; Nacionalitat i

residència; si compleix o ha complert funcions públiques en territori nacional o estranger; etc.

❖ Consell d’Administració (Societats); Assamblea General (associacions); Patronat (fundacions): Nom complert;

Document identificatiu; Nacionalitat i residència; si compleix o ha complert funcions públiques en territori nacional o

estranger; etc.

❖ Dades de l’activitat: Activitat; Facturació anual (Aprox); etc.

❖ Clàusules: protecció de dades; Declaració d’advertència de l’abast de la Llei 14/2017, etc.

QUÈ PODRIA INCLOURE EL FORMULARI KYC DE PERSONA JURÍDICA?

© 2022 Crowe Global
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Acreditació de l’activitat 

© 2020 Crowe Global

Activitat persona física

Empleat compte aliè 

(Assalariat)

1) Rebut de nòmina amb antiguitat no superior a 3 mesos.

2) Extracte bancari on es vegi un cobrament de nòmina.

3) Declaració IRPF del darrer exercici o equivalent.

4) Darrer rebut de col·legi professional (si escau).

5) Punts de la CASS amb antiguitat no superior a 3 mesos.

Empleat compte propi

(professió liberal/empresari)

1) Rebut d’una factura del professional amb antiguitat no superior a 3 mesos.

2) Extracte bancari on es vegi el cobrament d’una factura del professional.

3) Declaració IRPF darrer exercici o equivalent.

4) Declaració IGI darrer exercici o equivalent.

5) Declaració del cens d’obligats tributaris.

6) Darrer rebut col·legi professional (si escau)

7) Punts de la CASS o equivalent amb antiguitat no superior a 3 mesos.

8) Memòria d’activitats.

Pensionista / Jubilat 1) Rebut pensió o subsidi.

Rendista

1) Declaració IRPF darrer exercici o equivalent (si aplica).

2) Contractes d’arrendament de béns.

3) Certificats del registre de la propietat.

Altres sense ocupació
1) Declaració IRPF darrer exercici o equivalent (si aplica).

2) Extracte bancari del darrer any del compte de procedència dels fons.

© 2021 Crowe Global© 2022 Crowe Global
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PEP’s

Persones físiques que exerceixin o han exercit funcions públiques importantsa)

QUI ES CONSIDERA PEP? (I)

QUÈ ES CONSIDEREN “FUNCIONS PÚBLIQUES IMPORTANTS”?

❖ Caps d’estat, Caps de Govern, Ministres, Subsecretaris i Secretaris d’Estat;

❖ Parlamentaris;

❖ Membres del Tribunal de Comptes o dels Consells de Bancs Centrals, del Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional;

❖ Membres dels òrgans d’administració, gestió o de supervisió d’empreses de propietat estatal;

❖ Membres d’òrgans directius de partits polítics;

❖ Ambaixadors i alts funcionaris de forces armades;

❖ Cònsols majors i menors, Conselleres de finances i urbanisme i, càrrecs anàlegs en altres Estats;

❖ Directors, directors adjunts i membres del consell d’administració d’organitzacions internacionals

© 2022 Crowe Global
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PEP’s

El cònjuge, fills i els seus conjugues i pares de persones políticament exposades a més de persones

reconegudes com a afins

b)

QUI ES CONSIDERA PEP? (II)

❖ Persones físiques de les qui sigui notori que són beneficiaris efectius d’una entitat jurídica o una altra estructura

jurídica juntament amb alguna persona políticament exposada, o que mantenen amb elles qualsevol altre tipus de

relació empresarial estreta

❖ Persones físiques que siguin beneficiaris efectius únics d’una entitat jurídica o una altra estructura jurídica que

notòriament s’hagi constituït de facto en benefici d’una persona políticament exposada

La LPBCFT estableix que, al tractar-se d’una categoria de clients a qui els apliquen mesures de diligència reforçada, la

seva acceptació ha de ser autoritzada per l’OCIC o l’alta direcció

La condició de PEP finalitza passats 12 mesos de la seva funció pública

QUI ES CONSIDERA AFÍ A UN PEP?

© 2022 Crowe Global



© <Current Year> <Member Firm Legal Name> 46

Risc molt elevat. Prohibida la relació comercial o transacció financera 

Risc elevat. Aplicar mesures de diligència reforçades.

Jurisdiccions amb deficiències estratègiques. Aplicar mesures de diligència reforçades.
R.D. Corea del Nord

R. Islàmica Iran  

Cambodja   

Emirats Àrabs

Filipines

Iemen    

Síria   

Burkina Faso

Myanmar 

Pakistan

Països d’alt risc segons el FATF -

GAFI (CT-1/2022  

Albania

Sudan del Sud   

Nicaragua 

Panamà

Jamaica   

Barbados 

Senegal

Haiti

Illes Caiman

Malta

Marroc

Uganda   

Jordània

Mali

Turquia
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Risc molt elevat. Prohibida la relació comercial o transacció financera 

Risc elevat. Aplicar mesures de diligència reforçades.

Jurisdiccions amb deficiències estratègiques. Aplicar mesures de diligència reforçades.

R.D. Corea del Nord

R. Islàmica Iran  

Cambodja   

Botswana   

Ghana

Iemen    

Iraq

Siria

Mauricio

Myanmar 

Pakistan

Països d’alt risc segons la 

Unió Europea (CT-03/2021)  

© 2019 Crowe Global

Afganistan

Uganda   

Zimbabue

Nicaragua 

Panamà

Jamaica   

Barbados 

Bahames

Trinitat i Tobago

Vanuatu
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5.2. Quines mesures s’han 

d’aplicar?

El càlcul del Risc Inherent 

dels Clients

© 2021 Crowe Global© 2022 Crowe Global
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Risc inherent del client

Art. 4 del Reglament del Text Refós 

de la Llei 14/2017 

❖ Categoria del risc del client

ALT

REDUÏT

MITJÀ

Els clients s’han de categoritzar en

funció del risc determinat per part del

subjecte obligat (art. 4 Reglament

14/2017).

Per tal de resumir les exigències legals

i cobrir les disposicions generals abans

descrites, recomanem realitzar un

qüestionari del client (KYC) a fi de

poder demanar tota la informació

necessària i utilitzar eines de gestió

documental per tal d’ordenar-la i

custodiar-la.

Els subjectes obligats han d’aprofitar

qualsevol relació de negoci per

actualitzar el risc del client.

© 2021 Crowe Global© 2022 Crowe Global
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Risc inherent del client

e.
Persona políticament 

exposada (PEP)

Client no és PEP 0

Client és PEP 13

Client ha sigut  PEP 1

f.

Indicadors en relació a 

l’activitat econòmica del 

client

Indicadors de risc baix 0

Iindicadors de risc mig 2

Indicadors de risc alt (ús intensiu 

d’efectiu)
13

g.

Origen del fons dels clients 

persones físiques: fons 

propis i/o  finançament 

hipotecari

Estalvis bancaritzats 0

Herència 1

Donació 2

Altres tipus d’origen, per exemple: 

efectiu, venda d’un altre immoble o 

loteria

2

h.
Origen del fons de les 

persones jurídiques

Activitat empresarial 0

Patrimoni dels socis 1

Ampliació de capital (extern) 2

i. Tipus de relació de negoci
Relació presencial 0

Relació no presencial 1

j. Tipus d’operació

Recurrent inferior a 10.000 € 0

Operacions ocasionals                

(màx 10.000 €)
1

Operacions ocasionals (superior a 

10.000 €)
2

CONCEPTE DESCRIPCIÓ PUNTUACIÓ

© 2021 Crowe Global

COM PUC CALCULAR EL RISC INHERENT DEL CLIENT?

CONCEPTE DESCRIPCIÓ PUNTUACIÓ

a.
Residència o domicili fiscal 

del client

Persona física o jurídica Resident 0

Resident a un país de baix risc 1

Resident a un país d’alt risc 13

b. Nacionalitat del client

Andorra, Estats membres de la

Unió Europea i països amb

sistemes eficaços de PBCFT o que

tinguin un baix nivell de corrupció

1

Països amb sistemes ineficaços de

PBCFT o que tinguin un alt nivell

de corrupció

2

c. Tipus d’estructura jurídica

Persona física 1

Persona jurídica amb estructura

simple
1

Persona jurídica amb estructura

complexa / Accions al portador
13

d. 
Informació a fonts 

públiques consultades

No consta informació negativa 0

Consta informació negativa 13

© 2022 Crowe Global
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✓ Formalitzar per escrit el sistema de classificació de risc dels clients, especificant els factors de risc i el mètode de càlcul.

▪ S’ha de tenir en compte que, la LPBCFT estableix uns supòsits de risc pels quals és obligatori l’adopció de mesures de diligència

reforçada (articles 12 a 17 LPBCFT).

✓ És recomanable datar les avaluacions de risc i, establir un procediment formal per revisar la seva vigència, en funció del

nivell de risc del client.

✓ En cas que es disposi d’un sistema informàtic per la gestió de la documentació, s’ha de definir la parametrització de l’eina

per efectuar el càlcul del risc de manera que s’evitin els canvis manuals.

✓ Deixar constància escrita de qualsevol modificació del nivell de risc prèviament assignat

▪ Es recomana deixar constància documental a les actes de l’OCIC

✓ Assignar una classificació de risc de BC/FT a nivell de client i no de cartera, en els casos en que un mateix client intervingui

en diverses carteres, amb l’objectiu d’ajustar al màxim la documentació obtinguda.

Risc inherent del client
CLASSIFICACIÓ DEL RISC DE CLIENTS I REAVALUACIÓ DEL NIVELL DE RISC

RECOMANACIONS A PARTIR DE NOTES INFORMATIVES DE LA UIFAND:

© 2022 Crowe Global



© <Current Year> <Member Firm Legal Name> 52

Mesures de Diligència Deguda

© 2021 Crowe Global

Nova actuació pel que fa l’abast de les mesures de diligència deguda (art 9.3 Text Refós

LPBCFT)

✓ Els subjectes obligats determinen l’abast de les mesures de diligència deguda en funció del risc.

✓ Els subjectes obligats prenen en consideració, entre d’altres, les variables següents per avaluar els riscs de

blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme:

a) el propòsit del compte o de la relació amb el client;

b) el nivell d’actius que va a dipositar el client o el volum de les operacions a realitzar;

c) la regularitat o durada de la relació de negocis.

En qualsevol cas, els subjectes obligats han d’estar en disposició de demostrar a la UIFAND que les mesures

de diligència deguda que han adoptat són apropiades als riscos de blanqueig de diners o valors i de

finançament del terrorisme que hagin identificat.
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Mesures de Diligència Deguda

❖ Les mesures de diligència deguda poden ser simplificades o reforçades

• Mesures de diligència 
simplificades (art. 11 
Text Refós Llei 14/2017)-

• Mesures de diligència 
reforçades (art. 12-17 
Text Refós Llei 14/2017)+

Mesures de 
diligència 
deguda

© 2021 Crowe Global

NORMA GENERAL

Les mesures de diligència deguda han de ser aplicades abans de l’establiment de la relació de negoci

EXCEPCIÓ

La verificació de la identitat del client i del B.E pot ser completada durant l’establiment de la relació de negoci

quan sigui necessari per no interrompre el desenvolupament normal de les activitats

© 2022 Crowe Global



© 2018 Crowe Horwath International 54

5.3. Quan es podrien aplicar 

mesures de diligència 

deguda simplificada? 
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Mesures de diligència deguda 

simplificada 

1. Factors de risc en funció del client
- Societats cotitzades

- Administracions o empreses públiques

- Clients residents de baix risc

2. Factors de risc en funció de l’àrea

geogràfica
- Estats membres de la UE

- Països amb sistemes eficaços de lluita contra el

BC i FT

- Països que, segons fonts fiables, tinguin un nivell

baix de corrupció

- Països amb mesures compatibles amb les

recomanacions del GAFIReduir la informació requerida sobre el

propòsit i índole prevista de la relació de

negoci i quan el risc de la relació de

negocis sigui baix, basant-se amb

l’origen dels fons.

3. Productes (entre altres):

- Pòlisses d’assegurança de vida amb prima anual no

superior a 1000 € o prima única no superior a 2500

€.

- Pòlisses d’assegurança per a plans de pensions no

rescatables anticipadament.

Abans d’aplicar mesures de DDS, els subjectes obligats han de determinar que la relació de negocis o operació presenta un risc baix

La UIFAND pot publicar directrius sobre l’adopció de mesures simplificades de diligència deguda. 

En aquells casos en que la relació de negoci presenti un grau de risc reduït, d’acord amb els següents factors:

© 2021 Crowe Global

Quan s’han d’aplicar mesures de diligència deguda simplificada? (Art. 11 Text Refós Llei 14/2017)
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5.4. Quan es practiquen les 

mesures de diligència 

deguda reforçada? 
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Mesures de diligència deguda 

reforçades  

❖Operacions o relacions de negoci amb PEP’s (persones políticament exposades).

❖ Familiars i persones reconegudes com a afins de PEP’s.

❖ Operacions amb persones físiques o entitats jurídiques establertes en països determinats per la UIFAND com països d’alt risc.

❖ Persones o estructures jurídiques que constitueixen vehicles de gestió del patrimoni personal (patrimonials).

❖ Client que amb la seva activitat econòmica fa un ús intensiu d’efectiu.

❖ Estructures societàries poc habituals o excessivament complexes.

❖ Operacions de banca privada.

❖ Operacions i productes que poden afavorir l’anonimat.

❖ Relacions o operacions comercials a distància, sense signatura electrònica.

❖ Pagaments rebuts de tercers no associats.

❖ Nous productes i noves pràctiques comercials.

© 2021 Crowe Global

Obligació d’aplicar mesures de diligència deguda reforçada (Art. 12-17 Text Refós Llei 14/2017)
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Mesures de diligència deguda 

reforçades  

Factors de risc en funció del client:

a) Relació de negocis desenvolupada en circumstàncies excepcionals;

b) Clients residents a les àrees geogràfiques d’alt risc en aplicació dels factors que estableix el punt 3;

c) Persones o estructures jurídiques que constitueixen vehicles de gestió del patrimoni personal;

d) Societats amb accionistes nominals o accions al portador;

e) Activitats econòmiques que fan un ús intensiu d’efectiu;

f) Estructures societàries poc habituals o excessivament complexes, considerant la naturalesa de les activitats;

g) Clients nacionals d’estats no membres de la unió europea que sol·liciten la residència o la nacionalitat andorrana a canvi de

transferències de capital, adquisició de béns o bons de l’estat, o inversions en societats andorranes.

© 2021 Crowe Global

Obligació d’aplicar mesures de diligència deguda reforçada (Art. 12 LPBCFT)
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Mesures de diligència deguda 

reforçades  

© 2021 Crowe Global© 2022 Crowe Global

Factors de risc en funció del producte, el servei, l’operació o el canal de distribució:

a) Banca privada;

b) Productes o operacions que podrien afavorir l’anonimat;

c) Relacions o operacions comercials a distància, sense certes salvaguardes com mitjans d’identificació electrònica pertinents d’acord amb

la llei 35/2014, del 27 de novembre, de certificació i confiança electrònica;

d) Pagaments rebuts de persones no identificades o tercers no associats;

e) Nous productes i noves pràctiques comercials, inclosos nous mecanismes de lliurament, i utilització de noves tecnologies en

desenvolupament per a productes nous o ja existents;

f) Operacions relacionades amb el petroli, armes, metalls preciosos, productes del tabac, objectes culturals i altres elements

d’importància arqueològica, històrica, cultural i religiosa, o amb valor científic singular, així com el marfil i les espècies

protegides.

Factors de risc en funció de l’àrea geogràfica:

a) Països d’alt risc en els termes que estableix l’article 6 d’aquesta llei;

b) Països que, segons fonts fiables i independents, tinguin nivells significatius de corrupció o altres activitats delictives;

c) Països objecte de sancions, embargaments o mesures similars adoptades per la unió europea o per les nacions unides;

d) Països que ofereixin finançament o suport a activitats terroristes, o en el territori dels quals operin organitzacions terroristes.
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Mesures de diligència deguda 

reforçades  

© 2021 Crowe Global

Obligació d’aplicar mesures de diligència deguda reforçada (Art. 12 bis LPBCFT)

© 2022 Crowe Global

1. En les relacions de negocis o les operacions que impliquin països d’alt risc designats d’acord amb el procediment de l’apartat 1 de l’article

6 d’aquesta Llei, els subjectes obligats han de fer el següent:

a) Obtenir Informació Addicional Sobre El Client I El Beneficiari O Els Beneficiaris Efectius;

b) Obtenir Informació Addicional Sobre El Propòsit I L’índole Prevista De La Relació De Negocis;

c) Obtenir Informació Sobre L’origen Dels Fons I L’origen Del Patrimoni Del Client I Del Beneficiari O Els Beneficiaris Efectius;

d) Obtenir Informació Sobre Els Motius De Les Operacions Previstes O Efectuades;

e) Obtenir L’autorització De L’alta Direcció Per Establir O Mantenir La Relació De Negocis;

f) Fer Un Seguiment Continu Reforçat De Les Relacions De Negocis, Augmentant El Nombre I La Freqüència Dels Controls Aplicats I
Seleccionant Patrons Transaccionals Que Requereixin Un Examen Més Detallat.”
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Mesures de diligència deguda 

reforçades 

Augmentar volum d’informació obtinguda

- Informació sobre el client i el beneficiari

efectiu, o l’estructura de la propietat i

control, de manera que el risc associat a la

relació de negocis sigui ben entès

▪ Informació sobre familiars i afins

▪ Informació d’activitats econòmiques

▪ Informacions adverses en mitjans

(escrutini + complert)

Augmentar la freqüència de les revisions 

de clients

-Determinar si el perfil de risc del client

ha canviat

- Assegurar que qualsevol canvi del perfil

de risc del client és identificat, valorat i

ajustat

Augmentar les fonts d’informació per verificar la

identitat del client i del beneficiari efectiu
Deixar constància escrita d’una valoració

que ha d’estar a disposició de la UIFAND.
-Primer pagament a través d’un compte a nom del client

-Verificar que l’origen del patrimoni i dels fons són

consistents amb el coneixement del client

Art. 10 Reglament de la Llei 14/2017 
© 2021 Crowe Global

Les mesures de diligència deguda reforçada poden incloure:
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5. L’Òrgan de control intern 

i comunicació (OCIC)
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Òrgan de control intern i 

comunicació (OCIC)

© 2020 Crowe Global

3

© 2021 Crowe Global

Característiques i obligacions (art. 40.2 LPBCFT):

▪ Obligació de designar un OCIC: unipersonal o col·legiat (Membres han de formar part de l’alta direcció o ser

directius de la Societat)

➢ S.O no financers persones físiques: la condició d’OCIC recau en la mateixa persona física titular de les

activitats.

▪ Composició de l’OCIC ha d’estar adaptada a l’estructura, la complexitat i la grandària del negoci.

▪ Representant davant la UIFAND (Membre de l’OCIC), el qual té les següents funcions

Efectuar les 

declaracions de sospita 

Rebre les sol·licituds i 

requeriments de la UIFAND.

Definir sistemes i procediments de 

control intern per prevenir BC/FT.
1 2 3

Requisits dels membres de l’OCIC (art. 15 Reglament LPBCFT):

▪ Ser designats per l’òrgan de govern o per la direcció general.

▪ Disposar de la professionalitat, experiència i coneixement en matèria de PBCFT necessaris, per dur a terme les seves

funcions dins de l’òrgan de control intern de manera efectiva.

▪ Disposar de la potestat per proposar a l’alta direcció, totes les mesures i mitjans necessaris per tal de garantir la

PBCFT.

© 2022 Crowe Global
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Òrgan de control intern i 

comunicació (OCIC)

© 2020 Crowe Global© 2021 Crowe Global

Funcions de l’OCIC:

▪ Formació del personal

▪ Autoritzar l’admissió o no de clients d’alt risc (per exemple: PEP’s)

▪ Exercir la potestat disciplinària en el cas d’incompliment de les obligacions legals i reguladores, i de les polítiques

internes de la Societat

▪ Rebre les declaracions d’operacions sospitoses, analitzar-les i realitzar la comunicació d’operacions sospitoses a la

UIFAND.

Recomanacions sobre què documentar a l’OCIC:

▪ Deixar constància en les actes que es comprova la pàgina web de la UIFAND veure si hi ha novetats;

▪ Realitzar un seguiment d’aquells clients d’alt risc i documentar-lo;

▪ Quan es facin cerques a Namebook, deixar constància,

▪ Informació sobre el pla de formació pel personal

© 2022 Crowe Global
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6. Altres 
obligacions dels 
subjectes obligats
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01 02 03

Formació dels 

empleats i personal 

específic 

Altres obligacions dels subjectes 

obligats 

Conservació de la 

documentació 

• És proporcionada al risc,
activitat i grandària del
subjecte obligat.

• La UIFAND pot informar
de pràctiques dels
autors de blanqueig, bé
mitjançant programes de
formació o Comunicats
tècnics.

• El subjecte obligat haurà

de conservar, durant un

període mínim de 5 anys,

tota la documentació,

dades i informació

l’obtenció de la qual

requereix la Llei de

prevenció de blanqueig i

finançament de terrorisme.

• Procediments de control i

polítiques internes establertes per

escrit en relació a:

- Admissió de clients

- Comunicació

- Gestió de riscos

© 2021 Crowe Global

Procediments de 

control intern
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Formació 

© 2021 Crowe Global

▪ Ha d’estar adaptada a les responsabilitats dels empleats;

▪ Ha de ser aprovada per l’OCIC;

▪ L’OCIC ha de formalitzar a les actes l’aprovació del pla de formació;

▪ Ha d’anar dirigida als empleats i al personal específic que, per la seva posició, estigui més exposada

a possibles operacions de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

COM HA DE SER LA FORMACIÓ EN MATÈRIA DE PBCFT?

RECOMANACIÓ DEL GAFI:

▪ Es recomana que les formacions en matèria de PBCFT exigides per l’article 42 de la Llei LPBCFT, es duguin a

terme anualment
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Conservació de la documentació 

© 2021 Crowe Global

Obligació de conservació de la documentació:

▪ El subjecte obligat haurà de conservar, durant un període mínim de cinc anys, tota la

documentació, dades i informació que requereix la Llei LPBCFT des de la data de finalització de

les relacions de negocis amb els clients

▪ Els subjectes obligats financers han de digitalitzar les dades i la informació del client i el seu

beneficiari efectiu

QUINA DOCUMENTACIÓ HA DE CONSERVAR-SE?

▪ Documentació sobre la identitat del client i beneficiari efectiu;

▪ Naturalesa i data de les transaccions;

▪ Informació i documentació sobre l’origen dels fons;

▪ Propòsit i índole de la relació de negoci;

▪ KYC, etc.
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Procediments de control intern

❖ Els subjectes obligats han d’establir per escrit polítiques internes i procediments de control en les matèries següents (art. 17 Reglament 

14/2017) 

❖ Les polítiques i procediments han de ser aprovades per l’alta direcció i desenvolupades per l’òrgan d’administració de l’entitat i 

estar adaptades a grandària del negoci.

✓ Política d’admissió de clients basada en l’avaluació i la gestió de riscos

✓ Diligència deguda respecte la identificació del client i el beneficiari efectiu

✓ Obtenció de la informació i verificació de la identitat del client i beneficiari efectiu

✓ Mesures de confidencialitat, conservació de documents i actualització de dades

✓ Canal i procediment intern de comunicació d’indicis de possibles operacions sospitoses a l’OCIC

✓ Canal i procediment de comunicació d’operacions sospitoses a la UIFAND

✓ Canal específic, independent i anònim per a la comunicació d’infraccions a nivell intern (art 91.3 Text Refós LPBCFT)

✓ Polítiques i procediments adequats per assegurar alts estàndards ètics en la contractació d’empleats, directius i agents

© 2021 Crowe Global

Els subjectes obligats disposen de

procediments adequats per a què els seus

empleats o persones en posició comparable,

puguin comunicar infraccions a nivell intern

a través d’un canal específic, independent i

anònim, proporcionat a la naturalesa i

grandària del subjecte obligat.
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7. Règim sancionador
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Règim sancionador

© 2021 Crowe Global

▪ Incompliment de les obligacions de diligència deguda relatives a la identificació o verificació dels seus

beneficiaris efectius

▪ L’incompliment de l’obligació d’establir procediments de control intern adequats i suficients

▪ Incompliment de declarar operacions sospitoses

▪ Incompliment de l’obligació d’efectuar un estudi de risc individual

▪ Incompliment del deure de guardar secret

▪ L’incompliment de les obligacions de conservació de documents

▪ La comissió de més de tres infraccions greus durant el termini d’un any

▪ Incompliment de l’obligació de facilitar a la UIFAND la informació sol·licitada per aquesta unitat.

INFRACCIONS MOLT GREUS

Sancions a persones jurídiques Sancions a persones físiques

Multa de 90.001 a 1.000.000 d’euros Multa de 25.001 a 300.000 euros, i

Restriccions temporals o definitives de determinades operacions Susp. temporal mínima de 6 mesos o suspensió definitiva

Revocació o modificació de l’autorització d’activitat Restriccions temporals o definitives de det. operacions

Prohibició temporal o definitiva de la prestació de serveis de

pagament

Revocació o modificació de l’autorització d’activitat 
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Règim sancionador

© 2021 Crowe Global

▪ L’incompliment de l’obligació d’obtenir la informació sobre el propòsit i l’índole prevista de la relació de negoci amb el

client

▪ L’incompliment de l’obligació de seguiment continuat de les operacions i de les relacions de negoci

▪ L’incompliment de les mesures de DDR

▪ L’incompliment de l’obligació de designar un OCIC

▪ No identificar o verificar l’origen dels fons objecte de la relació de negoci

▪ Incompliment d’establir procediments de control intern quan això no constitueixi una infracció molt greu

▪ Incompliment de comunicats tècnics emesos per la UIFAND

▪ Comissió de més de tres infraccions lleus durant un any

▪ Les conductes de les infraccions molt greus quan no s’hagin comès de manera greu, reiterada o sistemàtica

INFRACCIONS GREUS

Sancions a persones jurídiques Sancions a persones físiques

Multa de 15.001 fins a 90.000 euros Multa de 3.001 a 25.000

Restricció temporal de determinades operacions Suspensió temporal d’entre 1 i 6 mesos
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Règim sancionador

© 2021 Crowe Global

▪ Són infraccions lleus qualsevol incompliment de les normes d’aquesta Llei no considerades

específicament com a infracció greu o molt greu.

INFRACCIONS LLEUS

Sancions a persones jurídiques Sancions a persones físiques

Multa de 600 fins a 15.000 euros Multa de 300 a 3000 euros

Amonestació escrita Amonestació escrita
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14. Tendències de BC-FT 
durant la crisi sanitària 
del SARS-CoV-2
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Tendències de BC/FT durant la crisi 

sanitària del SARS-CoV-2

De les enquestes que es van fer a les jurisdiccions del MONEYVAL, van sorgir 2 categories de possibles amenaces en

matèria de BC/FT:

❖ Les mesures de confinament i la limitació del moviment físic de persones, van incrementar la demanda de

comunicacions i compres en línia, augmentant significativament els riscos de seguretat cibernètica pels usuaris.

❖ Les autoritats han observat un augment dels correus electrònics que contenen enllaços a llocs web maliciosos i

fitxers adjunts per obtenir informació de pagament personal.

❖ Els autors poden oferir vacunes, màscares de protecció i medicaments; fent-se passar per llocs web

governamentals que s’utilitzen per robar dades personals.

1. CIBERDELINQÜÈNCIA

❖ Un factor clau que segons els informes del Moneyval ha obert les portes als abusos i a la corrupció, està relacionat

amb la facilitat dels procediments de contractació pública per garantir el ràpid lliurament de

subministraments mèdics molt demandats, fet que va crear possibles vulnerabilitats que podrien ser utilitzades

pels delinqüents.

2. CORRUPCIÓ

Font: Informe del Moneyval de 2 de setembre de 2020 sobre les principals tendències de blanqueig de diners 

i finançament del terrorisme arran de la crisi sanitària del SARS-CoV-2)© 2022 Crowe Global
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❖ S'ha incrementat considerablement l'ús de pagaments no en efectiu i targetes de pagament, així

com l'ús de la banca electrònica i mòbil en el segment de clients privats;

❖ En relació amb els dipòsits en efectiu, la majoria de jurisdiccions van informar d’una disminució dels

mateixos durant la pandèmia COVID-19. En ocasions, es va observar un augment temporal de les

retirades d’efectiu a l’inici del període de confinament, principalment a causa de les expectatives

econòmiques negatives, la introducció del règim d’aïllament i l’anunci de dies inhàbils,

❖ No es va informar de cap augment notable en l’ús d’actius virtuals per part de la població. Quan

parlem ”d’actius virtuals” ens referim a activitats de blockchain o criptomonedes.

PRINCIPALS CANVIS REFLEXATS EN EL COMPORTAMENT FINANCER DE LA

POBLACIÓ

Font: Informe del Moneyval de 2 de setembre de 2020 sobre les principals tendències de blanqueig de diners 

i finançament del terrorisme arran de la crisi sanitària del SARS-CoV-2)

Tendències de BC/FT durant la crisi 

sanitària del SARS-CoV-2
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❖ L'augment de l'ús d'efectiu, especialment la retirada d'efectiu, com a resultat de l'ajuda

governamental, juntament amb la natural inclinació de la població a retenir efectiu durant el

tancament. Tot i que es tracta d'operacions legítimes, la tendència general podria ser utilitzada pels

delinqüents com a "encobriment" de BC/FT mitjançant diners en efectiu;

❖ Autoritats competents en matèria de BC/FT de diverses jurisdiccions, han observat riscos relacionats

amb el ràpid augment de serveis remots al client, degut a la càrrega de treball variable, una reducció

de les hores de treball i un teletreball sistemàtic. En aquestes condicions, preocupava que, a causa del

reduït nombre d'empleats en contacte directe amb els clients, es poguessin produir omissions en la

realització de les accions i de les mesures de diligència deguda aplicables

RISCOS DETECTATS PER LES AUTORITATS EN RELACIÓ A LA CRISI SANITÀRIA

DEL SARS-COV-2:

Font: Informe del Moneyval de 2 de setembre de 2020 sobre les principals tendències de blanqueig de diners 

i finançament del terrorisme arran de la crisi sanitària del SARS-CoV-2)

Tendències de BC/FT durant la crisi 

sanitària del SARS-CoV-2
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MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA

ATENCIÓ!

Luís Hernández Navarro

Supervisor de Crowe Andorra
+376 800 480 

luis.hernandez@crowe.ad
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