COMISSIÓ GESTORA
DEL FONS ANDORRÀ DE GARANTIA DE DIPÒSITS (FAGADI)
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AD500 Andorra la Vella

Comunicat núm. 2/2020 CGFAGADI - Nota informativa
Ajornament de terminis del reporting periòdic en relació amb la situació excepcional dels mercats
financers internacionals.
Amb l’objectiu de contribuir a evitar la propagació del COVID 19 i la salut dels treballadors de les
entitats operatives del sistema financer i, a la vegada, donar compliment a l’establert a 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) en relació amb les funcions
d’aquesta Comissió Gestora i tenint en compte les mesures adoptades pel Govern d’Andorra des
del passat dia 12 de març, la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de dipòsits (FAGADI)
ha decidit adoptar una sèrie de mesures amb la finalitat que les entitats del sistema financer
andorrà puguin destinar els seus esforços a minorar l’impacte d’aquesta situació.
A més, la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per
la pandèmia de SARS-CoV-2 al Capítol quart. Mesures en relació amb el sector financer i,
concretament, a l’article 15 Pròrroga del termini de tramesa dels estats financers de les entitats,
preveu que pel, que fa als estats financers auditats de les entitats, es prorroga la data límit
d’aquestes trameses a l’AFA fins al 30 d’abril del 2020.
Així doncs, la mesura que la Comissió Gestora ha decidit adoptar és que la tramesa anual de les
dades a tancament de l’exercici 2019 dels estats financers auditats requerides al document
FGDAUD que els membres del FAGADI han de trametre anualment abans del 30 d’abril segons
l’establert al Comunicat núm. 1/2019 CGFAGADI relatiu al Càlcul anual de la base de cobertura del
FAGADI; podrà ser tramesa a la Comissió Gestora fins el 15 de maig del 2020.
No obstant això, aquesta pròrroga no impedeix la presentació puntual de la tramesa anual a
aquelles entitats que estiguin en disposició de fer-ho.
Andorra la Vella, 16 d’abril del 2020

