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Centre Nacional d’Anàlisi de Moneda (CNAM) 
 
 
 
 
 
Comunicació EME 01/2018 
Relació de màquines de tractament de monedes i volum de monedes tractades per 
cada màquina de tractament de monedes 
 
 
L’article 5 de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc 
de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (d’ara 
endavant, Llei 17/2013) designa l’INAF com a Centre Nacional d’Análisi de Monedes 
(d’ara endavant, CNAM), l'autoritat competent per recopilar i analitzar la informació 
tècnica i estadística en relació amb la falsificació de monedes d’euro. 
 
En aquest sentit i a fi de desenvolupar les funcions de supervisió, en virtut de 
l’establert als articles 23 i 24.2 de la Llei 17/2013, sol·licitem a les entitats que 
manegen efectiu que complimentin el document Doc MTM amb la informació relativa 
a l’exercici 2017. 
 
En aquest document, s’han d’incloure: 

- la relació de màquines de tractament de monedes emprades durant aquest període, 
independentment de si, a la data del reporting, estan en funcionament o no, i 

- el nombre de monedes tractades per aquestes màquines durant aquest període. 
 
A més, d’entre les monedes rebutjades de cadascuna de les màquines, s’ha d’informar 
d’aquelles monedes d’euro identificades com a presumptament falses o com a no 
aptes per a la circulació, fruit d’una classificació realitzada per la pròpia màquina o 
d’un posterior triatge manual. 
 
El Doc MTM s’ha de reportar a l’adreça supervisioicontrol@inaf.ad abans del 2 de març 
del 2018 i la plantilla corresponent al document Doc MTM es troba disponible a 
l’apartat “INAF” de la secció “INAF EN LÍNIA” de la pàgina web de l’INAF, al qual és 
possible accedir utilitzant la contrasenya i el nom d’usuari que van ser facilitats a les 
entitats per part d’aquest Institut. 
 
Així mateix, s’estableix l’obligació de la tramesa periòdica de dita informació 
mitjançant el Doc MTM amb caràcter anyal, la qual haurà de ser tramesa abans del 31 
de gener de cada exercici. 
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D’altra banda, amb l’objectiu de dur a terme les tasques de supervisió abans 
esmentades relacionades amb la Llei 17/2013 i el Reglament que la desenvolupa, 
s’indica a les entitats que manegen efectiu que hauran de tenir disponible la 
documentació que s’esmenta a continuació: 

1. contracte de manteniment de les màquines de tractament de monedes de què 
disposi l’entitat; i 

2. pla de manteniment que abasti la totalitat de les màquines de tractament de 
monedes emprades, amb la identificació i informació del servei de manteniment de 
cada màquina. 

 
 
Andorra la Vella, 19 de febrer del 2018 
 


