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Comunicat núm. 1/2019 CGFAGADI 
Ref. Càlcul anual de la base de cobertura del FAGADI 
 
Els articles 12 i 26 de la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de 
Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions (d’ara en endavant, Llei 
20/2018) que entrà en vigor el passat 4 d’octubre del 2018 preveu que la Comissió Gestora 
del Fons de Garantia de Dipòsits (d’ara en endavant, CGFAGADI), calculi i requereixi 
anualment, abans del 31 de maig, l’import de les aportacions anuals ordinàries per 
constituir la part ex-ante que cadascun dels membres ha de realitzar al Fons de garantia de 
Dipòsits de les entitats membres del FAGADI, segons les dades sobre dipòsits 
corresponents als estats financers anuals auditats de cadascun dels membres. 
 
Per tal de donar compliment a aquesta premissa, se sol·licita als membres del FAGADI que 
facilitin a l’AFA anualment, abans del 30 d’abril, les dades a tancament de l’exercici dels 
estats financers auditats requerides al document FGDAUD. La plantilla associada a aquest 
document per facilitar la tramesa de l’esmentada informació es troba actualment disponible a 
la secció “Fons de garantia” de la pàgina web de l’AFA. Aquesta informació haurà de ser 
tramesa per correu electrònic a fagadi@afa.ad. 
 
No obstant això, es permet que la primera tramesa que correspon al tancament del 2018, 
sigui enviada com a molt tard, de forma excepcional, el 13 de maig del 2019. 
 
D’altra banda i per tal de donar compliment a l’establert a l’apartat 5 de l’article 4 de la Llei 
20/2018, vulguin procedir, si escau, a informar puntualment aquesta Autoritat de les 
modalitats i les condicions que regulen el sistema de garantia de dipòsits i d’inversions del 
país d’acollida on estiguin constituïdes les sucursals estrangeres de les entitats bancàries i 
entitats financeres d’inversió andorranes a fi i efecte que la CGFAGADI pugui valorar la seva 
idoneïtat. 
 
 
Andorra la Vella, 26 d’abril del 2019 
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