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Carta del President
Em plau presentar-vos la memòria d’activitats de l’Autoritat Financera Andorrana corresponent a
l’exercici 2020 quina finalitat és, no només reflectir les actuacions i els resultats de l’activitat
supervisora i regulatòria de l’AFA durant el llarg de l’exercici, sinó alhora oferir tant una descripció
general de les funcions, dels objectius i de l’organització de l’Autoritat com una descripció global
del sistema financer del Principat d’Andorra en quant a la composició i a les seves principals
magnituds i ràtios.
En un any tan accentuadament condicionat per l’impacte de la crisi sanitària i econòmica derivada
de la declaració de pandèmia per part de l’Organització Mundial de la Salut s’escau destacar no
solament l’estreta col·laboració de l’AFA amb el Govern d’Andorra en els programes de
finançament amb avals públics i moratòries creditícies, sinó també l’òptima adaptació de l’AFA a
les limitacions derivades de les mesures aprovades pel Consell General i pel Govern i alhora el
compliment de les funcions i competències que li són encomanades per la legislació vigent. No
gens menys, és de rebut posar de relleu, tant la resistència del sector financer del nostre país
davant la crisi, com el paper clau que ha tingut en les mesures adoptades pel Govern amb la finalitat
d’amortir les vicissituds provocades per la pandèmia en l’economia de les persones i de les
empreses del Principat. El rol exercit per les entitats bancàries és una mostra més de la fortalesa
del sector financer i la seva transcendència per a l’economia del país.
En aquest sentit, tot i que la tendència a la baixa dels resultats i de la rendibilitat de les entitats
bancàries havia estat estabilitzada l’any 2019 i que la pandèmia ha afectat negativament aital
recuperació, el sector bancari ha sabut fer front amb escreix al llarg del 2020 a la situació generada
per la COVID-19. Així ho demostren les principals magnituds, com l’increment de la ràtio de
solvència CET1 phased-in EBA (18% respecte del 17,5% de l’exercici 2019), l’increment del total de
recursos gestionats (51.650 milions d’euros) i la millora de la qualitat dels seus actius, tal com
mostren la ràtio de morositat, NPL EBA, que ha disminuït fins el 4,8%, i el manteniment confortable
de la ràtio de liquiditat - metodologia, LCR EBA, que s’ha situat en el 187,1%.
L’activitat supervisora prevista per l’AFA s’ha vist pertorbada per la situació de crisi creada per la
pandèmia i ha hagut d’adaptar-se de forma immediata a dita realitat. A l’habitual supervisió off-site
li han estat addicionades altres tasques a fi i efecte de procurar un seguiment dels riscos inherents
a la crisi global, com la petició d’informació ad hoc a les entitats supervisades, també en relació
amb les facilitats creditícies atorgades en el marc del Decret d’aprovació d’un programa d’avals per
a empreses i negocis del Govern i dels Comunicats tècnics núm. 261/20-EB i 261/20-EB bis emesos
a l’efecte, i a l’adopció de les guies de l’Autoritat Bancària Europea relatives a carències i extensions
legislatives i no legislatives dels préstecs i crèdits, sobre la flexibilització de requeriments de capital
i liquiditat i sobre la no distribució de dividends amb càrrec a l’exercici 2019; tot plegat, amb la
finalitat de garantir a les entitats bancàries la capacitat d’injectar el capital necessari per finançar
l’economia del país i cobrir l’absorció d’eventuals pèrdues. En quant a la supervisió in situ, s’han
hagut de posposar per al 2021 aquelles actuacions previstes menys prioritàries i s’han executat
únicament les inherentment fonamentals a dita tasca supervisora i, a tal efecte, s’ha emès el
Comunicat tècnic núm. 262/20-EB.
Pel que respecta a la protecció de l’inversor, l’AFA ha estat especialment activa, amb la publicació
de dos Comunicats tècnics; el núm. 5/2020-SF del 9 d’abril, que preceptua la transparència i la
informació sobre les tarifes, comissions i altres despeses aplicables per part de les entitats als
seus clients i el núm. 7/2020-SF relatiu al contingut que ha de tenir l’informe anual de l’auditor sobre
la protecció d’actius dels clients per part de les entitats que presten serveis d’inversió en relació
amb la custòdia d’instruments financers i dipòsits de fons confiats pels seus clients. Així mateix,
durant el 2020, s’ha atès un total de 27 reclamacions de clients.
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El capítol de la cooperació, nacional i internacional, també mereix una especial menció. L’AFA és
plenament conscient de la transcendència que dita cooperació té per a la seguretat i la viabilitat
del sector financer i durant la darrera dècada, el seu abast s’ha anat incrementant
significativament.
En aquest sentit, a nivell nacional, les responsabilitats de l’AFA són àmpliament significatives i
l’abast de la seva col·laboració amb altres organismes i institucions inclou una cooperació activa
amb la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries, la
Fiscalia General, el Cos de Policia, amb qui, l’agost del 2020, es va signar un Protocol d’Entesa que
enforteix els lligams de cooperació entre ambdues parts, a més de diversos ministeris del Govern
com Finances, Afers Exteriors, Interior, Justícia, Economia, Competitivitat i Innovació, i diversos
departaments de l’Administració General com Tributs i Fronteres, Registre de Societats,
Estadística, i Comerç. Així mateix, l’AFA forma part de diverses comissions i comitès nacionals.
Igualment és destacable la contribució de l’AFA, per mitjà de la col·laboració amb el Ministeri de
Finances, en el procés d’adhesió del Principat d’Andorra al Fons Monetari Internacional i en
l’elaboració i el càlcul de la balança de pagaments del país que s’ha dut a terme per primera vegada
en la història d’Andorra.
Pel que respecta al nivell internacional, l’AFA també coopera estretament amb altres autoritats i
organismes oficials estrangers homòlegs. El gener del 2020, es va signar un Memorandum of
Understanding amb el Banco Central de Uruguay, que es va sumar a la xarxa de protocols d’entesa
amb altres autoritats amb els que ja compta l’AFA.
Finalment, vull concloure amb el reconeixement explícit del Consell d’Administració, que tinc
l’honor de presidir, a totes i cadascuna de les persones que conformen l’equip humà de l’AFA. El
nostre agraïment per la seva feina diària, per l’esforç que han realitzat en un període marcat per
una crisi mundial que ha alterat de manera molt substancial la nostra normalitat fins al moment,
exigint una adaptació en la forma de treballar internament i en el mode de relacionar-se amb les
entitats supervisades. Avui, podem afirmar que els reptes imposats per la pandèmia no només han
estat satisfactòriament superats, sinó que ens han enfortit com a organització i això, sense cap
mena de dubte, no hagués estat possible sense la resiliència i la qualitat de l’equip de l’AFA.
Raül González Fernández
President
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1.

Govern i funcionament de l’AFA

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) és un supervisor independent, amb els seus corresponents
pressupostos i model de finançament, i amb un model de supervisió integrat (entitats bancàries,
serveis d’inversió, assegurances i reassegurances i protecció de l’inversor).
L’AFA és una entitat de dret públic amb patrimoni propi, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar públicament i privada, amb independència de l’Administració general, per desenvolupar les
funcions que li són atribuïdes d’acord amb l’establert a la legislació vigent.
Tal com estableix l’article 23 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de
Finances (en endavant, Llei 10/2013), l’AFA es finança amb els ingressos derivats de l’explotació
del seu patrimoni, amb els derivats del cobrament de taxes o contraprestacions en el marc de
l’exercici de les seves funcions i, en cas de ser necessari, mitjançant subvencions consignades al
pressupost de l’Administració general de l’Estat.
D’altra banda, tal com estableix l’article 24 de la Llei 10/2013, l’AFA administra els seus recursos
propis amb total independència de l’Administració general, respectant els principis d’eficiència,
eficàcia i prudència, i valorant, en cada cas, les circumstàncies dels mercats financers.

1.1. Òrgans de Govern
Els òrgans de govern de l’AFA són el Consell d’Administració i la Direcció General.

Consell d’Administració de l’AFA
El Consell d’Administració es compon de quatre a sis membres, dels quals un President, un
Vicepresident i de dos a quatre Vocals.
El Director General de l’AFA forma part d’ofici del Consell d’Administració, amb veu però sense vot.
Els càrrecs de President, Vicepresident i Vocal del Consell d’Administració tenen una durada de sis
anys. Una mateixa persona pot ser nomenada com a membre del Consell d’Administració de l’AFA
com a màxim per a dos mandats consecutius o tres mandats alterns.
Durant l’any 2020, el Consell d’Administració de l’AFA ha estat compost per:
Sr. Raül González Fernández, President
El Sr. González exerceix com a advocat des de l’any 2001 i amb despatx propi, especialitzat
en dret mercantil i corporatiu, des del 2005. Durant aquests anys, ha acumulat una àmplia
experiència com a administrador i liquidador en el marc de diferents processos judicials. A
més, ha participat en la redacció de diverses lleis andorranes de diferents àmbits.
És President del Consell d’Administració de l’AFA des de l’any 2011.
Sr. Francesc Areny Casal, Vocal
El Sr. Areny es dedica al sector turístic des de fa més de trenta anys, concretament en l’àmbit
de l’hoteleria. En l’àmbit públic, ha estat Cònsol Major de Canillo durant vuit anys i Síndic
General durant vuit anys més. També ha estat membre del Consell d’Administració de la
societat pública Esports de Neu Soldeu-Incles, SA (ENSISA).
Sr. Josep Casal Casal, Vocal
El Sr. Casal ha desenvolupat la seva carrera professional durant una vintena d’anys al sector
bancari, amb responsabilitat de direcció i amb participació en diversos processos
d’implantació de diferents serveis bancaris. També ha exercit de Conseller i de Cònsol al
Comú de Canillo, de Ministre de Serveis Públics i de Ministre de Finances al Govern
d’Andorra, així com de Conseller General al Consell Constituent del que va emanar la
proclamació de la Constitució d’Andorra l’any 1993.
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Sr. David Cerqueda Solé, Vocal
El Sr. Cerqueda, Director General del Negoci Digital de Grupo Godó de Comunicación, ha
desenvolupat una àmplia experiència internacional al sector financer. Destaquen les seves
responsabilitats a l'entitat bancària BNP Paribas, a París i a Londres, on va exercir de VicePresident d’Equity Capital Markets per a la península ibèrica; i a l’entitat financera nordamericana Goldman Sachs, on va exercir diferents responsabilitats a la divisió d’Investment
Banking de Londres, inclosa la d’Executive Director al Financing Group per al Sud d’Europa.
Sr. Armand Pujal Codony, Vocal
El Sr. Pujal ha desenvolupat la seva carrera professional al Banc de França, on va participar
en processos com la implementació de l’euro. Entre els anys 2011 i 2012, va exercir les
funcions de Secretari General del Banc de França, funcions que incloïen la gestió financera,
el conjunt d’activitats de suport i els sistemes d’informació. Actualment també exerceix com
a membre del Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
d’Andorra (AREB).
Sr. Ramón López Galindo, Director General i membre del Consell d’Administració d’ofici,
ambdós càrrecs fins l’11 de setembre de 2020.
Sra. Maripau Naranjo Llanos, Directora de l’Àrea de Supervisió i Directora General Interina
des del 14 de setembre de 2020 fins a la incorporació del nou Director General, prevista el
gener de 2021, i Secretària (no membre).
Durant l’any 2020, el Consell d’Administració de l’AFA s’ha reunit, bé presencialment o
telemàticament, onze vegades (deu vegades, presencialment, durant el 2019); addicionalment,
s’han dut a terme deu acords telemàtics per part de tots els membres per a temes específics (set
vegades, durant el 2019).
L’indicador de la presència dels membres del Consell d’Administració durant els dos últims
exercicis ha estat el següent:
Assistència
2019

Assistència
2020

Sr. Raül González Fernández, President

100%

100%

Sr. Francesc Areny Casal, Vocal

100%

100%

Sr. Josep Casal Casal, Vocal

100%

100%

Sr. David Cerqueda Solé, Vocal

100%

100%

Sr. Armand Pujal Codony, Vocal

100%

100%

Direcció General de l’AFA
La Direcció General està formada pel Director General i dos Directors que exerceixen la direcció
d’una àrea especialitzada d’acord amb l’estructura orgànica de l’AFA.
A 31 de desembre de 2020, la Direcció General de l’AFA està composta per:
la Sra. Maripau Naranjo Llanos, Directora General Interina des del 14 de setembre de 2020,
abans Directora de l’Àrea de Supervisió, i
el Sr. Ateno Villar Granados, Director d'Assegurances, Estudis Tècnics i Processos.
En data 23 de setembre de 2020, el Consell de Ministres del Govern d’Andorra va aprovar, a
proposta del Consell d’Administració de l’AFA, el nomenament del Sr. David Cerqueda Solé com a
nou Director General de l’entitat, amb efecte 1 de gener de 2021, en substitució de qui fou Director
General fins l’11 de setembre, el Sr. Ramón López Galindo. Entre el 14 de setembre i el 31 de
desembre de 2020, la Sra. Maripau Naranjo ocupa el càrrec de Directora General Interina.
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1.2. Objectius de l’AFA
Tal com estableix la Llei 10/2013, els principals objectius de l’AFA són els següents:
promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema financer andorrà;
vetllar per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema financer andorrà i promoure la
confiança en aquest;
vetllar per una adequada protecció dels clients i inversors;
promoure la competitivitat de la plaça financera andorrana als àmbits nacional i
internacional;
garantir la transparència, promoure el desenvolupament ordenat del mercat de les
assegurances i reassegurances i tutelar els drets dels prenedors, els assegurats i els
beneficiaris;
contribuir a reduir el risc sistèmic derivat de la inestabilitat dels mercats en què operen les
entitats operatives del sistema financer andorrà, d’esdeveniments de crèdit de les pròpies
entitats operatives del sistema financer i/o de les seves contrapartides; i
realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.

1.3. Funcions de l’AFA
Funcions en tant que autoritat competent nacional
Tal com estableix la Llei 10/2013, l’AFA desenvolupa, entre d’altres, les següents funcions:
exerceix com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades del
sistema financer i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer
que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’AFA d’acord amb la legislació vigent
a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones;
supervisa en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i les entitats
asseguradores i reasseguradores a fi i efecte de comprovar el compliment dels requisits
prudencials establerts a la legislació vigent;
exerceix els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes
aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer sobre les quals la
legislació vigent atorgui aquesta competència a l’AFA.
Als apartats “4.4. Supervisió d’entitats” i “11. Avisos i sancions”, es descriuen les accions dutes a
terme per l’AFA durant els anys 2019 i 2020 en relació amb l’activitat supervisora i amb l’adopció
de mesures supervisores, respectivament.
Addicionalment, l’AFA:
examina i resol qualsevol sol·licitud presentada a l’AFA per a l’obtenció d’una llicència o d’una
autorització per operar al sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent; i
examina i resol les sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes administratius d’acord
amb la legislació vigent i manté actualitzats els corresponents registres de l’AFA.
A l’apartat “4.3. Autoritzacions i registres”, es descriuen les autoritzacions atorgades per l’AFA
durant el 2020.
L’AFA també té assignada la funció de la protecció dels clients i inversors i, en aquest sentit, té la
facultat per publicar avisos i advertències. Les accions dutes a terme durant el 2020 en relació amb
aquesta funció es troben a l’apartat “5. Protecció de l’inversor i educació financera” d’aquesta
memòria.
L’AFA també atén i gestiona les reclamacions que presenten els clients de les entitats
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supervisades. Les activitats dutes a terme durant el 2020 en relació amb aquesta funció es troben
recollides a l’apartat “6. Reclamacions” d’aquesta memòria.
Des d’un punt de vista de regulació, la legislació vigent atorga a l’AFA les funcions de:
emetre, entre d’altres, Comunicats tècnics, Comunicacions i Recomanacions (veure Annex
2), per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb
l’exercici de les activitats bancàries, de les activitats pròpies de les entitats operatives del
sistema financer, i de les entitats asseguradores i reasseguradores; i
emetre, a petició del Govern, informes i dictàmens sobre la legislació relativa al sistema
financer i sobre les demés matèries competència de l’AFA així com proposar, a iniciativa
pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer.
Es pot trobar el detall dels Comunicats tècnics, les Comunicacions i les Recomanacions emesos
per l’AFA durant els anys 2019 i 2020, així com de les activitats vinculades a la regulació en les que
ha col·laborat l’AFA, a l’apartat “14. Regulació” d’aquesta memòria.

Altres funcions atorgades per llei
L’AFA ha estat designada com a Centre Nacional d’Anàlisi (CNA) i com a Centre Nacional
d’Anàlisi de Monedes (CNAM), en tant que autoritat competent per implementar les normes
tècniques necessàries per a l’efectivitat del compliment 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 (en endavant, Llei 17/2013), segons l’establert als articles 5 i 6 d’aquesta
mateixa llei.
Es pot trobar un descriptiu del marc normatiu i de les accions endegades per l’AFA en relació
amb l’euro a l’apartat “10. Euro” d’aquesta memòria.
L’AFA també presta els serveis de tresoreria de l’Estat i duu a terme la gestió financera de
les emissions de deute públic del Principat d’Andorra, prèvia resolució del Govern.
L’AFA recull els dipòsits constituïts en aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials,
amb el criteri bàsic de prudència. En concret, es distingeixen diverses tipologies de dipòsits
que gestiona l’AFA:
▪ Gestió de fons de l’Administració de Justícia
L’AFA és l’encarregada, d’una banda, de rebre els ingressos i efectuar els pagaments per
compte de l’Administració de Justícia en funció de les instruccions rebudes de l’autoritat
judicial i, d’altra banda, d’invertir aquests fons dipositats per l’Administració de Justícia a
l’AFA, en funció de les disponibilitats de cada moment, per optimitzar l’obtenció de
rendiment tot respectant el principi de prudència. El rendiment d’aquestes inversions està
condicionat per la necessitat de mantenir disponibilitats, generalment elevades, que
venen determinades per les previsions de pagaments a realitzar en el dia a dia que l’AFA
rep de l’Administració de Justícia i que requereixen mantenir la majoria de les inversions
a curt termini.
Durant el 2020 i seguint instruccions de l’Administració de Justícia, l’AFA ha rebut 8.391
ingressos i ha efectuat 4.210 pagaments.
▪ Recaptació per compte de l’Administració de Justícia
Inclou els següents conceptes:
-

el cobrament de les taxes judicials, tal com estableix la Llei de taxes judicials, del 22
de juny del 2000. En aquest sentit, l’AFA rep del Govern els segells destinats a la
liquidació de taxes per a les actuacions i els procediments en el marc de la jurisdicció
civil en general, contenciosa i voluntària, i de la jurisdicció administrativa i,
posteriorment, els lliura al Col·legi d’Advocats d’Andorra. Aquest últim en recapta
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trimestralment el valor econòmic, liquida, i ingressa el producte de les taxes judicials
meritades en el període a l’AFA;
-

el cobrament de multes, fotocòpies i honoraris recuperats de les prestacions de
serveis externs de l’Administració de Justícia; i

-

la recaptació de les taxes judicials, les multes i altres conceptes per compte de
l’Administració de Justícia que duu a terme l’AFA i que es transfereix íntegrament al
Govern una vegada l’any. Els imports recaptats durant el 2020 es van transferir al
Govern en data 25 de gener de 2021.

Durant el 2020 i seguint instruccions de l’Administració de Justícia, l’AFA ha rebut 885
ingressos corresponents a la recaptació de fons pel seu compte.
▪ Gestió del fons del saig
L’AFA és l’encarregada de rebre els ingressos i efectuar els pagaments per compte dels
saig, segons s’estableix a la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig. Concretament, les
quantitats rebudes pels saig relatives a les execucions de les resolucions judicials o als
actes administratius han de ser dipositades a l’AFA un cop feta la deducció dels imports
corresponents a les despeses i als honoraris relatius al procediment d’execució, de
conformitat amb el barem aprovat pel Govern.
L’AFA efectua el pagament a favor de la persona executant de les sumes percebudes en
el marc del procediment d’execució, llevat que aquestes sumes es corresponguin a
pagaments fraccionats i la persona executant hagi sol·licitat per escrit que aquests
pagaments es facin en un termini superior.
Durant el 2020, seguint instruccions dels saig, l’AFA ha efectuat 6.279 pagaments.
▪ Gestió dels dipòsits de les residències sense treball
L’AFA és l’encarregada de la gestió dels dipòsits que s’han de satisfer per tal d’obtenir les
autoritzacions de residència contemplades a la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació
de la llei qualificada d’immigració (en endavant, Llei 9/2012), tant per a titulars sense
activitat lucrativa com per a professionals amb projecció internacional, o per als casos
d’autoritzacions de residència, per raons d’interès científic, cultural i esportiu, en aplicació
de la legislació vigent en la matèria.
En concret, l’import a dipositar actualment a l’AFA per a les noves autoritzacions de
residències sense activitat lucrativa (residències passives) està regulat per la Llei 9/2012,
concretament, als articles 96, 99 i 101. Aquests dipòsits no remunerats són de 50.000
euros per al titular principal de l’autorització i de 10.000 euros per a cadascuna de les
persones a càrrec de l’autorització principal.
En cas que es donin de baixa, que s’anul·lin o que no es renovin dites autoritzacions, es
restitueixen els dipòsits, amb la reserva de les retencions que es puguin produir per
incompliment de les obligacions davant de l’Administració.
El procediment de liquidació dels imports dipositats queda establert a l’article 12 del
Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, aprovat pel
Govern d’Andorra per Decret del 18 de juliol de 2012.
▪ Gestió dels dipòsits de les residències i treball per compte propi
En virtut de la Llei 10/2018, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei 9/2012,
tota persona estrangera que vol obtenir una autorització d’immigració de residència i
treball per compte propi, en el moment de la sol·licitud d’autorització d’immigració, ha de
fer efectiu i dipositar a l’AFA l’import de 15.000 euros no remunerats.
En cas que el titular de l’autorització es doni de baixa, o en cas que s’anul·li o no es renovi
l’autorització, es restitueix el dipòsit, amb la reserva de les retencions que es puguin
produir per incompliment de les obligacions contretes al Principat d’Andorra.
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▪ Gestió dels dipòsits de les professions liberals
La gestió dels dipòsits de les professions liberals inclou la totalitat dels dipòsits dels
titulars d'autorització d'exercici de professió liberal en virtut del Reglament dels dipòsits
efectuats en aplicació del Decret d’exercici de professions liberals al Principat d’Andorra
de data 11 de juliol de 1977, del Decret del Consell General de data 15 de desembre de
1977, i de l’Acord del Consell General de data 30 de maig de 1980, de 6-5-98, que estableix
la remuneració dels dipòsits.
Durant l’exercici 2020, s’ha procedit al retorn d’un dipòsit.
▪ Gestió dels dipòsits de reserves en garantia
Mitjançant la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió
prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió (en endavant, Llei 35/2018), es va
derogar la Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions
operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer,
d’11-5-95 i també es va establir el procediment per sol·licitar el retorn del dipòsit efectuat
en qualitat de reserves mínimes de les entitats financeres no bancàries.
Concretament, tan bon punt l’AFA ha verificat que l’entitat sol·licitant compleix amb els
requisits de recursos propis imposats per l’article 45, ha de retornar el dipòsit a les
entitats sol·licitants, les quals estan subjectes als requisits de coixins de capital d’acord
amb l’article 54, al requisit combinat de coixins de capital tal com es defineix a la lletra e)
de l’apartat 1 de l’article 54, així com als altres requisits de capital que l’AFA pot exigir en
mèrits a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 97, tots ells de la Llei 35/2018.
En base a aquesta disposició legal, a 31 de desembre de 2020, s’havien retornat dos
dipòsits de reserves en garantia.
▪ Gestió dels dipòsits previs en el procés de creació d’entitats
L’AFA és l’encarregada de la gestió dels dipòsits previs constituïts per les persones
físiques o jurídiques que desitgen crear una entitat operativa del sistema financer
andorrà. En compliment a l’establert a l’article 8 “Dipòsit previ” de la Llei 35/2010, del 3 de
juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema
financer andorrà modificada per la Llei 10/2013, qualsevol entitat que desitgi crear una
entitat operativa del sistema financer andorrà, ha de procedir a efectuar, abans de
presentar la sol·licitud d’autorització per a la creació de l’entitat en qüestió, un dipòsit no
remunerat a l’AFA per l’import establert a l’esmentat article en funció del tipus d’entitat
que es desitgi constituir, import que es restitueix un cop constituïda la nova entitat o quan
es denega la sol·licitud.
A 31 de desembre de 2020, hi ha una sol·licitud de creació d’entitats operatives del
sistema financer andorrà en curs i pendent de resolució per part de l’AFA.
▪ Gestió de les fiances de les entitats asseguradores domiciliades fora del Principat
d’Andorra
De conformitat amb l’establert a l’article 29.3.d. de la Llei 12/2017, del 22 de juny,
d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra (en
endavant, Llei 12/2017) i a l’article 4.5.g) del Reglament de desenvolupament de la Llei
12/2017 i d’acord amb el que disposa el Comunicat tècnic núm. 17-2020/A, les entitats
asseguradores domiciliades fora del Principat d’Andorra que tinguin oberta una
delegació al Principat han de constituir una fiança per l’import que correspongui de
conformitat amb l’establert a l’article 4.5.g) del referit reglament, mitjançant l’emissió
d’una fiança bancària o dipositant íntegrament aquest import en un compte bancari
titularitat de l’AFA.
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1.4. Recursos Humans
Organigrama
A continuació es presenta l’organigrama de l’AFA a 1 de gener de 2021:

Nombre d’empleats
Durant els últims anys, s’ha dut a terme un reforçament del nombre de persones que formen part
dels recursos humans de l’AFA, especialment des del 2015, com a conseqüència de les previsions
en base a les noves funcions assignades a l’AFA en tant que supervisor del sector financer i
assegurador, fita que es va assolir amb l’aprovació i l’entrada en vigor, en data 5 de juliol de 2018,
de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013.
La plantilla mitja de l’AFA per a l’exercici acabat a 31 de desembre de 2020 ha estat de 26 empleats
(mateix nombre, el 2019).
La plantilla a 31 de desembre de 2020 és de
25 empleats, dels quals 8 homes i 17 dones,
(32% i 68%, respectivament).
La distribució del personal de l’AFA en funció
de les diferents àrees especialitzades és la
següent:

Formació
El 2020, l’AFA ha dedicat a
formació un total de 1.694 hores
del seu personal (1.094 hores, el
2019), principalment en la
millora dels seus coneixements
en relació amb la supervisió
bancària, els mercats i la
protecció de l’inversor, i la
innovació així com en la millora
de les seves capacitats de gestió
documental, en idiomes i en
matèria de riscos laborals.
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1.5. Pressupost
L’AFA és una entitat de dret públic amb patrimoni propi, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar públicament i privada, amb independència de l’Administració general de l’Estat.
Des del 2013, el sistema de finançament de l’AFA és autònom i independent de l’Administració
general, mitjançant la creació de taxes anuals de supervisió a satisfer per les entitats supervisades
i de taxes relatives als processos d’autorització prèvia i d’inscripció d’actes administratius a l’AFA.
La planificació pressupostària de l’AFA té com a objectiu garantir el seu equilibri financer a llarg
termini.
El pressupost del 2020 va ser aprovat pel Consell d’Administració de l’AFA el 13 de setembre de
2019 i s’inclou dins dels Pressupostos de l’Estat del Govern d’Andorra, d’acord amb la Llei 2/2020,
del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020. En aquest pressupost de l’AFA, s’atorguen
crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 47.995 milers d’euros i els
recursos previstos durant l’exercici són de 47.995 milers d’euros.
No obstant això, després de les modificacions pressupostàries motivades per la reconducció de
crèdits provinents de l’exercici 2019 per un import de 82 milers d’euros, segons es contempla a
l’article 25 de la Llei General de les Finances Públiques, de 19-12-96, el pressupost final de l’AFA per
a l’exercici 2020 és de 48.077 milers d’euros.
En seguiment a l’article 8 de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13-4-2000, l’AFA està sotmesa al
control del Tribunal de Comptes.
Ingressos
El total d’ingressos liquidats a l’exercici 2020 és de 40.713 milers d’euros. S’ha executat un 84,7%
del pressupost final previst. A l’exercici 2019, es van liquidar 38.671 milers d’euros.
A continuació es presenta el quadre explicatiu de la liquidació del pressupost d’ingressos dels
exercicis 2020 i 2019:
(en milers d’euros)
Pressupost
inicial

Capítol

Modificació

2020

Pressupost
final
2020

Liquidat
2020

Diferència
pressupost
final i
realitzat

%
Variació
Variació
liquidat
liquidat

Liquidat
2019

Impostos directes

-

-

-

-

-

-

-

n/d

Impostos indirectes

-

-

-

-

-

-

-

n/d

Taxes i altres ingressos

2.505

-

2.505

2.529

24

3.506

(977)

(27,9%)

Transferències corrents

-

-

-

-

-

-

-

n/d

Ingressos patrimonials

1.273

-

1.273

843

(430)

1.286

(443)

(34,4%)

Ingressos corrents

3.778

-

3.778

3.372

(406)

4.792

(1.420)

(29,6%)

Alienacions d'inversions

-

-

-

-

-

-

-

n/d

Transferències
capital

-

-

-

-

-

-

-

n/d

44.217

82

44.299

37.341

(6.958)

33.879

3.462

10,2%

Actius financers
Passius financers

de

-

-

-

-

-

-

-

n/d

Ingressos de capital

44.217

82

44.299

37.341

(6.958)

33.879

3.462

10,2%

Total pressupost
ingressos

47.995

82

48.077

40.713

(7.364)

38.671

2.042

5,3%
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Els principals epígrafs que composen els ingressos són els següents:
Taxes i altres ingressos
El pressupost final de l’exercici 2020 és de 2.505 milers d’euros. S’ha executat un 100,96% del
pressupost previst, que correspon a 2.529 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar
3.506 milers d’euros.
Ingressos financers
El pressupost final de l’exercici 2020 és de 1.273 milers d’euros. S’ha executat un 66,2% del
pressupost previst, que correspon a 843 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar
1.286 milers d’euros.
Actius financers
El pressupost final de l’exercici 2020 és de 44.299 milers d’euros. S’ha executat un 84,3% del
pressupost previst, que correspon a 37.341 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar
33.879 milers d’euros.
Despeses
El total de despeses liquidades a l’exercici 2020 és de 21.204 milers d’euros i s’ha executat un
44,1% del pressupost final. A l’exercici 2019, es van liquidar 37.729 milers d’euros. La variació està
provocada principalment per l’adquisició de deute públic a llarg termini (actius financers).
A continuació es presenta el quadre explicatiu de la liquidació del pressupost de despeses dels
exercicis 2020 i 2019:
(en milers d’euros)

Capítol

Pressup
ost
inicial
2020

Pressupo
st Final
2020

Modificació

Liquidat
2020

Diferència
pressupost
final i
realitzat

Liquidat
2019

Variació
liquidat

%
Variació
liquidat

Despeses de personal

3.306

-

3.306

2.169

(1.137)

1.860

309

16,6%

Consum de béns corrents i
serveis

2.405

5

2.410

581

(1.829)

661

(80)

(12,0%)

Despeses financeres

1

-

1

-

(1)

-

-

(20,3%)

Transferències corrents

-

-

-

-

-

-

-

n/d

5.712

5

5.717

2.750

(2.967)

2.521

229

9,1%

915

77

992

99

(893)

79

20

25,9%

-

-

-

-

-

-

-

n/d

41.368

-

41.368

18.355

(23.012)

35.129 (16.774)

(47,7%)

Despeses corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

-

-

-

-

-

Despeses de capital

42.283

77

42.360

18.454

Total pressupost despeses

47.995

82

48.077

21.204

-

-

n/d

(23.905)

35.208 (16.753)

(47,6%)

(26.872)

37.729 (16.525)

(43,8%)

Els principals epígrafs que composen les despeses són els següents:
Despeses de personal
El pressupost final de l’exercici 2020 és de 3.306 milers d’euros. S’ha executat un 65,6% del
pressupost previst, que correspon a 2.169 milers d’euros. Tenint en compte que, a l’exercici
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anterior, es van liquidar 1.860 milers d’euros, hi ha hagut un augment d’un 16,6% respecte a
l’import liquidat el 2019.
Despeses corrents: béns i serveis
Durant l’exercici 2020, les despeses en béns i serveis s’han vist reduïdes a conseqüència de la
declaració de la pandèmia de la COVID-19.
Inversions
El pressupost final de l’exercici 2020 és de 992 milers d’euros. Recull els crèdits reconduïts de
l’exercici 2019 per valor de 77 milers d’euros. S’ha executat un 10% del pressupost previst, que
correspon a 99 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar 79 milers d’euros.
Actius financers
El pressupost final de l’exercici 2020 és de 41.368 milers d’euros. S’ha executat un 44,4% del
pressupost previst, que correspon a 18.355 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar
35.129 milers d’euros.
Resultat pressupostari
El resultat pressupostari de l’exercici 2020 ha estat de 19.509 milers d’euros, segons el quadre
explicatiu que es presenta a continuació:
(en milers d’euros)
Capítol
Ingressos corrents
Despeses de funcionament (1)
Ingressos de capital
Despeses de capital
Superàvit o dèficit de gestió
Despeses financeres
Superàvit o dèficit de caixa
Actius financers (ingressos)
Passius financers (ingressos)
Actius financers (despeses)
Passius financers (despeses)
Variació d'actiu i passius financers
Resultat pressupostari

Pressupost
final
2020

Liquidat
2020

% Liquidat
/ Pressupost.
final

Liquidat
2019

Variació
liquidat

% Variació
liquidat

3.778

3.372

89,2%

4.792

(1.420)

(29,6%)

(5.716)

(2.750)

48,1%

(2.521)

(229)

9,1%

-

-

n/d

-

-

n/d

(992)

(99)

10,0%

(79)

(20)

25,9%

(2.930)

523

(17,8%)

2.192

(1.669)

(76,2%)

(1)

-

21,4%

-

-

(20,3%)

(2.931)

523

(17,8%)

2.192

(1.669)

(76,2%)

44.299

37.341

84,3%

33.879

3.462

10,2%

-

-

n/d

-

-

n/d

(41.368) (18.355)

44,4%

(35.129)

16.774

(47,7%)

-

-

n/d

-

-

n/d

2.931

18.986

647,8%

(1.250)

20.236

(1619,4%)

-

19.509

n/d

942

18.567

1969,1%

(*) Les despeses de funcionament inclouen les despeses del personal, el consum de béns i serveis, i les transferències
corrents.
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2.

El sistema financer del Principat d’Andorra

Univers de supervisió
L’abast de supervisió de l’AFA inclou les activitats de les entitats bancàries, les entitats financeres
d’inversió, les societat gestores d’organismes d’inversió col·lectiva i les entitats asseguradores:

** No inclou 75 mediadors.
*** De les quals 6 banca-assegurances.
* No inclou 4 agents financers que actuen
exclusivament per a entitats financeres
d’inversió ni 3 agents financers que actuen
exclusivament per a una societat gestora d’OIC.

Actualment, el sector bancari està format per un total de cinc grups bancaris i compta amb més
de 85 anys d’experiència en aquesta activitat. Tres de les entitats bancàries (Andorra Banc Agrícol
Reig, SA, Crèdit Andorrà, SA i Mora Banc Grup, SA) són de capital andorrà, una (Banc Sabadell
d’Andorra, SA) és filial d’un banc cotitzat espanyol amb un 50,97% de participació i sota la
supervisió del Banc Central Europeu (BCE) i una altra (Vall Banc, SAU) és propietat d’un grup de
capital privat internacional.
Una entitat bancària es troba en resolució, arran de la publicació, per part de l’autoritat
administrativa nord-americana Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), d’una nota que
qualifica Banca Privada d’Andorra, SA (BPA) com a “entitat financera de preocupació de primer ordre
en matèria de blanqueig de capitals” en virtut de la Secció 311 de l’USA Patriot Act.
Les principals àrees de negoci de les entitats del país són la banca privada i la gestió d’actius, les
assegurances, la banca comercial i els serveis de pagament, tant per a particulars com per a
empreses. A més, les entitats bancàries andorranes operen en mercats internacionals a través de
les seves filials.
La gamma de productes i serveis que s’ofereixen, que inclou la banca privada, no és complexa i ha
evolucionat cap a serveis de valor afegit més elevats com la gestió d’actius, en particular, la
intermediació i la gestió discrecional i individualitzada de carteres.
Les entitats financeres d’inversió són relativament petites en comparació amb els volums de les
entitats bancàries, totes elles són independents i se centren en la gestió discrecional i
individualitzada de carteres i en la prestació de serveis d’assessorament financer.
Cinc de les set societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva formen part de grups bancaris
i representen el 97% de la quota de mercat del sector d’inversions.
Addicionalment, a 31 de desembre de 2020, es troben inscrits, als corresponents registres de l’AFA,
quatre agents financers que actuen exclusivament per a entitats financeres d’inversió i tres agents
financers que actuen exclusivament per a una societat gestora d’organismes d’inversió col·lectiva.
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El sector assegurador i reassegurador està compost per 29 entitats asseguradores, de les quals 8
són entitats andorranes, 6 entitats de banca-assegurances i 15 delegacions d’entitats estrangeres
autoritzades a operar al Principat d’Andorra. Addicionalment, a 31 de desembre de 2020, consten
inscrits al Registre de mediadors de l’AFA un total de 75 mediadors, dels quals 52 són corredors
d’assegurances i 23 agents d’assegurances.

Principals xifres de les entitats operatives del sistema financer
A continuació es detalla el total d’actiu i de recursos gestionats per les entitats operatives del
sistema financer andorrà segons la tipologia d’activitat:

(en milers d’euros)

Entitats
Bancàries(1) (EB)

Entitats
Financeres
d’Inversió(2)

Societats Gestores
d’Organismes
d’Inversió
Col·lectiva

Actiu
31/12/2019

AUM
31/12/2019

Actiu
31/12/2020

AUM
31/12/2020

Consolidat:
14.840.692

Consolidat:
49.713.197

Consolidat:
15.169.956

Consolidat:
51.649.642

Individual:
12.392.046

Individual:
21.032.403

Individual:
12.238.282

Individual:
20.399.190

9.040

1.152.125

Nombre
d'entitats
(unitats)

5

9.156

920.688

Participades per
EB andorranes:
35.358

Participades per EB
andorranes(3):
3.078.708

Participades
per EB
andorranes:
38.596

Participades per EB
andorranes(3):
3.886.776

No participades
per EB
andorranes:
1.647

No participades per
EB andorranes(4):
87.002

No participades
per EB
andorranes:
1.630

No participades per
EB andorranes(4):
103.010

11

5

2

Nota: Les dades financeres es mostren segons els estats financers auditats.
(1) No s’inclou Banca Privada d’Andorra, SA, entitat en resolució.
(2)

(3)
(4)

Inclou societats financeres d’inversió, agències financeres d’inversió, societats gestores de patrimonis i assessors
financers.
Els AUM corresponen a recursos gestionats per organismes d’inversió col·lectiva.
Els AUM corresponen a recursos gestionats per organismes d’inversió col·lectiva.(55.957 milers d’euros el 2019 i
59.482 milers d’euros el 2020) i a recursos gestionats d’acord amb els mandats donats pels clients (31.045 milers
d’euros el 2019 i 43.528 milers d’euros el 2020).

A 31 de desembre de 2020, els recursos gestionats per entitats bancàries ascendeixen a 20.399
milions d'euros (51.650 milions d'euros a nivell consolidat). En aquest sentit, 8.411 milions d'euros
corresponen a dipòsits de clients i 11.988 milions d'euros d'actius van ser administrats (fora de
balanç) per entitats bancàries (a nivell consolidat, 10.778 milions d'euros i 40.872 milions d'euros,
respectivament).
A més, a 31 de desembre de 2020, 1.152 milions d’euros d’actius estaven assessorats o gestionats
(fora de balanç) per entitats financeres d’inversió no bancàries (921 milions d’euros el 2019), 3.990
milions d’euros per societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva (3.166 milions d’euros el
2019) amb 76 OIC amb 100 sub-fons (93 OIC amb 118 sub-fons el 2019), aproximadament la
totalitat gestionada per societats participades per grups bancaris.
L’Annex 1 presenta les dades agregades del sistema financer andorrà en funció de la tipologia
d’entitat operativa del sistema financer.
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Presència internacional de les entitats bancàries andorranes
Percentatge de recursos
gestionats per jurisdicció

La internacionalització del sector financer ha endegat un
procés de diversificació de la banca andorrana: els grups
bancaris andorrans tenen filials a Espanya, Luxemburg,
Mònaco, Suïssa, Israel, els Estats Units i a cinc països de
l'Amèrica Llatina. En aquest sentit, més del 50% dels
recursos de clients són gestionats per les filials a
l’estranger dels grups bancaris andorrans.
Les activitats dels grups bancaris a l'estranger reflecteixen
la naturalesa de les activitats que aquests grups realitzen a
Andorra: (i) banca; (ii) gestió d’actius, intermediació,
compra/venda i assessorament; (iii) gestió d’organismes
d'inversió col·lectiva; i (iv) assegurances.
El nombre total d’empleats del sector bancari el 2020 és de
2.655 (dels quals 1.378 a Andorra).

Indicadors de solidesa financera a 31 de desembre de 2020
El sistema financer andorrà ha fet front a la crisi derivada de la pandèmia estant millor preparat
que en crisis anteriors. Durant el 2020, com a resposta a aquesta crisi, les entitats bancàries,
impulsades pel Govern i amb el recolzament de l’AFA, han facilitat el crèdit a l’economia mitjançant
els programes de finançament amb avals públics i moratòries.
El sector bancari andorrà presenta un increment
del total d’actius, de la inversió creditícia bruta i
dels recursos gestionats l’any 2020 respecte al
2019 i consolida la tendència positiva de la sèrie.
Resultats del sector bancari
Els baixos tipus d’interès i la transformació digital
dels darrers anys han erosionat progressivament
el ROE i els resultats des de l’exercici 2014 fins el
2018. Tot i la recuperació dels resultats i del ROE
el 2019, la pandèmia ha afectat negativament el
2020.
Ràtio d’eficiència
La ràtio d’eficiència s’ha incrementat en el
període 2014-2018 i s’ha situat en valors
superiors al 75%. L’any 2019, aquesta ràtio es va
reduir fins al 66,5% i es va mantenir estable al
66,8% durant l’exercici 2020.
Ràtio de solvència
La ràtio de solvència presenta un increment des
de l’any 2018, metodologia CET1 (phased-in) EBA,
i ha passat del 16,6% al 18,0%.
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Ràtio de liquiditat
La ràtio de liquiditat, metodologia LCR EBA,
presenta una caiguda de 40 punts percentuals
fins al 187,1% i es manté confortablement per
sobre dels requeriments.

Qualitats dels actius
La tendència de la qualitat dels actius és de
millora donat que la ràtio NPL ha anat baixant
progressivament fins al 7,3% el 2020 (4,4% sense
Vall Banc, SAU).
La ràtio NPL EBA, que també inclou els préstecs
interbancaris, segueix la mateixa tendència
positiva que la ràtio NPL i disminueix fins al 4,8%
el 2020 (2,9% sense Vall Banc, SAU).

* Inclou Andorra Banc Agrícol Reig, SA; Crèdit Andorrà, SA;
Mora Banc Grup, SA i Banc Sabadell d'Andorra, SA.

Principals xifres del sector de les assegurances i reassegurances
A continuació es detallen les primes d’entitats asseguradores a 31 de desembre de 2020:
(en milers d'euros)
Nombre d'entitats
Primes
brutes
emeses vida

TOTAL

de les quals
operen en ram
de vida

de les quals
operen en
rams no vida

de les quals
operen en
rams de vida i
no vida

Entitats banca assegurances

6

6

-

-

69.291

Entitats andorranes

8

2

2

4

57.331

Delegacions d'entitats estrangeres

15

3

9

3

45.297

29

11

11

7

171.919

Tipus d’entitats asseguradores

A 31 de desembre de 2020, el total de primes brutes ascendeix a 171,9 milions d'euros, dels quals
aproximadament el 61% correspon a rams de no vida i vida temporal anual renovable (TAR) i el
39% restant a altres productes de vida, principalment a productes Unit Linked.
A la següent taula es mostra el ranking per classe de ram no vida i vida TAR en funció del
percentatge de primes brutes emeses estimades.
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Ranking per classe de ram
Malaltia
Automòbil
Multirisc
Incendis
Responsabilitat civil
Vida
Dependència
Accidents
Altres danys a béns
Defensa jurídica
Decessos
Assistència
Transports
Crèdit
Assistència sanitària
Caució
Pèrdues pecuniàries diverses

3.

%
29,33%
26,72%
14,71%
6,90%
6,30%
5,25%
3,58%
2,19%
2,03%
1,20%
0,75%
0,46%
0,44%
0,12%
0,04%
0,00%
0,00%

En relació amb la ràtio de solvència de les entitats
asseguradores andorranes a nivell individual, la
mitjana de la ràtio de solvència del capital de
solvència obligatori (CSO) és de 2,29 i la mitjana
de la ràtio de solvència del mínim capital obligatori
(MCO) és de 4,23.

Individual

CSO

MCO

Màxim

6,12

9,74

Percentil 75

2,48

5,29

Mitjana

2,29

4,23

Percentil 50

2,05

4,31

Percentil 25

1,43

3,17

Mínim

1,28

1,05

Supervisió macroprudencial
L’Autoritat Financera Andorrana és l’autoritat del sistema financer andorrà i un dels seus
principals objectius és vetllar per salvaguardar l’estabilitat i la reputació del sistema financer
andorrà, tal com està establert a l’article 4 de la Llei 10/2013 i a l’article 12 de la Llei 12/2017.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2018 i del Decret del 6-03-2019 pel qual s'aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018 (en endavant, Reglament de
desenvolupament de la Llei 35/2018), es designa l’AFA com a l’autoritat per a l’adopció i la
implementació de mesures macroprudencials per a les entitats bancàries i les societats
financeres d’inversió.
Consegüentment, per tal d’assolir l’objectiu d’estabilitat del sistema financer, l’AFA té a la
seva disposició una sèrie d'instruments macroprudencials amb què abordar riscos
sistèmics de naturalesa cíclica i estructural.
En concret, en seguiment a l’establert a l’article 318 del Reglament de desenvolupament de
la Llei 35/2018, si l’AFA observa canvis en la intensitat del risc macroprudencial o sistèmic
del sistema financer andorrà capaços de comportar perjudicis greus per al sistema financer
i l’economia real del Principat d’Andorra i considera que aquest risc s’afrontaria millor
mitjançant mesures més estrictes, ho ha de notificar al Consell General, al Govern i, si escau,
a altres autoritats competents supranacionals i a organismes internacionals responsables
de la gestió del risc macroprudencial.
El 2020, en el context de la pandèmia de la COVID-19, l’AFA ha decidit no activar el coixí de
capital contra riscos sistèmics i així es va comunicar mitjançant la publicació, en data 7 de
maig de 2020, del Comunicat tècnic núm. 262/20-EB.

4.

Supervisió microprudencial

En l’àmbit de la supervisió microprudencial, les funcions de l’AFA, segons l’establert a la Llei
10/2013 són, entre d’altres:
Exercir com a autoritat competent i supervisora sobre totes les entitats supervisades del
sistema financer i sobre aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer
que estiguin o puguin estar subjectes a la supervisió de l’AFA d’acord amb la legislació vigent
a fi i efecte de vetllar pel compliment de la normativa aplicable a aquestes persones.
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Supervisar en base consolidada les entitats operatives del sistema financer i,
consegüentment, els grups d’entitats operatives del sistema financer entesos com a tots
aquells grups de societats en què la societat dominant és una entitat operativa del sistema
financer o té com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats
operatives del sistema financer, i aquells grups en què, incloent una o més entitats
operatives del sistema financer, l’activitat d’aquestes sigui la més important del grup.
Exercir les potestats de control i supervisió en el sector de les assegurances i
reassegurances d’acord amb l’establert als articles 8 a 12 i següents de la Llei 12/2017.

4.1. Prioritats supervisores per al 2021
A continuació es detallen les prioritats supervisores per al 2021:
i) l’adequació del capital i la consistència dels processos d’avaluació de l’adequació del capital,
incloses la capacitat de les entitats per dur a terme proves de resistència interna i la
realització de proves de resistència supervisores;
ii) la gestió del risc de crèdit per part de les entitats per tal de reflectir adequadament els
efectes de la pandèmia;
iii) la sostenibilitat del model de negoci en un context de rendibilitat baixa; i
iv) el govern corporatiu, conjuntament amb la millora de la qualitat de les dades a disposició de
l’alta direcció i de la informació per a la bona presa de les decisions i per a la gestió dels
riscos.
Per a cadascuna de les prioritats es duran a terme diverses iniciatives de supervisió; en molts dels
casos, la implementació completa pot estendre’s a diversos exercicis.

4.2. Examen de supervisió del 2020
La crisi provocada per la declaració de la pandèmia per COVID-19 ha obligat a replantejar les
prioritats i actuacions supervisores previstes al programa d’examen supervisor per al 2020 i
adaptar-les als principals riscos derivats de la pandèmia.
Després de la declaració, per part de l’OMS, de pandèmia de coronavirus COVID-19, l’11 de març
de 2020, i en seguiment a les recomanacions del Govern d’Andorra, l’AFA ha comunicat de manera
immediata el seu pla de contingència, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en els serveis prestats
per part d’aquesta autoritat i assegurar que la supervisió prudencial pogués continuar de manera
operativa en aquestes noves circumstàncies.
Des d’un primer moment, l’activitat de supervisió s’ha reorientat a assegurar un seguiment adequat
dels riscos associats a la pandèmia centrant-se en el seu impacte sobre el perfil de risc de les
entitats i sobre els seus plans de continuïtat. Consegüentment, des de l’AFA, s’ha requerit
informació ad-hoc per tal de fer aquest seguiment de manera immediata.
En aquest context, a nivell internacional, tant governs com bancs centrals i altres organismes
reguladors i supervisors han adoptat i publicat un conjunt ampli de mesures i recomanacions per
tal de mitigar l’impacte de la pandèmia sobre l’economia i sobre l’estabilitat financera. A Andorra,
entre aquestes mesures, cal destacar les moratòries legislatives i no legislatives atorgades, tant
pel Govern com per l’Andorran Banking (ABA), els programes de préstecs tous atorgats pel Govern,
així com les mesures adoptades per l’AFA, tot amb l’objectiu d’atorgar finançament a l’economia
per part de les entitats bancàries, flexibilitzar els requeriments de capital i liquiditat i reduir la
càrrega operativa de les entitats.
L’AFA ha seguit la mateixa tendència i ha emès diverses recomanacions adoptant les guies de
l’Autoritat Bancària Europea en matèria de carències i extensions, legislatives i no legislatives, dels
préstecs i crèdits aplicades arrel de la crisi sanitària (veure apartat “14. Regulació” d’aquesta
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memòria per a més detall).
Així mateix, l’AFA, alineada amb les recomanacions del BCE, ha recomanat a les entitats la no
distribució als seus accionistes de dividends amb càrrec al resultat de l’exercici 2019, amb
l’objectiu de garantir que es pugui disposar del capital necessari per tal de poder continuar oferint
finançament a l’economia i l’absorció de potencials pèrdues. Addicionalment, ha recomanat que
les entitats siguin prudents amb la remuneració variable mitjançant polítiques de retribució
conservadores.
Per tant, a la supervisió off-site habitual s’han afegit altres tasques com el seguiment de les
mesures establertes pel Govern de moratòries legislatives i avals públics, l’impacte sobre la qualitat
dels actius, la liquiditat, la solvència, els efectes de la crisi sobre la rendibilitat i la revisió dels plans
de contingència de les entitats.
Aquesta supervisió off-site es complementa amb la supervisió in situ. Arran de la crisi per la COVID19, s’ha replantejat el pla inicial i únicament s’han realitzat les inspeccions in situ que s’han
considerat estrictament essencials per a l’exercici de les funcions de l’AFA i s’han posposat per al
2021 les que han estat considerades com a no prioritàries. Consegüentment, durant el 2020, s’han
dut a terme un total de vint inspeccions (veure apartat 4.4 d’aquesta secció).
Pel que fa a les proves de resistència, tenint en compte que l’article 94 de la Llei 35/2018 estableix
que “com a mínim cada tres anys, l’AFA ha de sotmetre les entitats que supervisa a proves de
resistència amb la finalitat de supervisió, a fi de facilitar el procés de revisió i avaluació previst a
l’article 91”; l’AFA ha decidit posposar aquest exercici degut a les circumstàncies actuals.
Com a part del seu procés de supervisió de les entitats i en l’àmbit de les seves competències,
l’AFA també supervisa el compliment del règim d’idoneïtat dels accionistes amb participació
qualificada, de l’alta direcció i dels responsables de les funcions de control de les entitats en tot
moment durant l’exercici del càrrec (veure apartat 4.4 d’aquesta secció).
Finalment, en data 10 de juny de 2020, es va requerir a les entitats asseguradores que
proporcionessin a l’AFA tota una sèrie d’informacions relativa a les assegurances del ram de
vehicles, en concret, se’ls va trametre un qüestionari amb els següents objectius:
Determinar si les “assegurances de mans” vigents en aquell moment complien o no amb
l’obligació d’assegurar degudament als vehicles.
Com a resultes de la informació obtinguda, es va emetre la Comunicació 2-2020/A –
“Regularització de les assegurances de vehicles a motor al Principat d’Andorra” per mitjà de
la qual es va requerir a totes les entitats asseguradores que regularitzessin aquestes
assegurances abans de l’1 de gener de 2021 conforme a la legislació vigent aplicable en
matèria d’assegurances.
Obtenir informació sobre les exclusions tipus catàstrofe, delictiva i altres contemplades a
les pòlisses d’assegurances, prenent en consideració que no hi ha cap norma legal a Andorra
que reguli aquest tema.
En relació amb el Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils (FAGA) i el Bureau d’Andorra,
preveure la necessitat de realitzar canvis legislatius per donar millor i més cobertura als
sinistres de vehicles a motor i incloure els afectats per una fallida o els derivats d’exclusions
tipus catàstrofe, delictiva i altres.

4.3. Autoritzacions i registres
Llicències i canvis en l’estructura del sistema financer
L’AFA és l’autoritat del sistema financer que examina i resol qualsevol sol·licitud per a l’obtenció
d’una llicència o autorització per operar al sistema financer andorrà d’acord amb la legislació vigent
i, d’aquesta manera, manté actualitzats els corresponents registres.
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L’AFA també autoritza la posterior adquisició de participacions qualificades en entitats operatives
del sistema financer i en entitats asseguradores i reasseguradores, seguint les provisions
establertes a la legislació vigent.
Addicionalment, l’AFA autoritza la creació i/o adquisició d’entitats, amb vocació de permanència i
amb participació qualificada, així com l’obertura de sucursals a l’estranger o d’oficines de
representació per part de les entitats operatives del sistema financer i de les entitats
asseguradores i reasseguradores, incloses les adquisicions de participacions que impliquin
l’assoliment d’una participació qualificada. Així mateix, també autoritza els canvis en els
percentatges de participació de les entitats operatives del sistema financer en altres societats quan
suposin l’augment o la reducció d’un percentatge igual o superior al 10% en la seva participació en
la societat participada. Pel que fa als canvis que suposin un percentatge inferior al 10% i igual o
superior al 3%, aquests actes estan únicament subjectes a inscripció.
Durant els anys 2019 i 2020, s’han atorgat les següents autoritzacions pel que fa a modificacions
de l’estructura del sistema financer andorrà.

Entitats bancàries

Entitats
financeres
d'inversió

Entitats
asseguradores

TOTAL

Creació d’entitats

-

1

1

2

Autorització prèvia - Canvis en l’accionariat
d’entitats supervisades

1

1

3

5

Inscripció - Canvis en l’accionariat d’entitats
supervisades

2

1

1

4

Autorització prèvia – Creació de sucursals /
adquisicions o canvis en participacions per
entitats supervisades

10

1

-

11

Inscripció - Creació de sucursals / adquisicions
o canvis en participacions per entitats
supervisades

15

3

-

18

TOTAL

28

7

5

40

2019

Entitats bancàries

Entitats
financeres
d'inversió

Entitats
asseguradores

TOTAL

Creació d’entitats

-

1

-

1

Autorització prèvia - Canvis en l’accionariat
d’entitats supervisades

1

-

4

5

Inscripció - Canvis en l’accionariat d’entitats
supervisades

1

-

-

1

Autorització prèvia – Creació de sucursals /
adquisicions o canvis en participacions per
entitats supervisades

3

-

-

3

Inscripció - Creació de sucursals / adquisicions
o canvis en participacions per entitats
supervisades

9

-

-

9

TOTAL

14

1

4

19

2020
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Els darrers dos anys, s’han atorgat dues llicències d’assessor financer, una a Risk Capital
Management ASF, SLU, amb número d'inscripció ASF-01/19 i un altra a Consilium Capital 1972
ASF, SL, amb número d'inscripció ASF-01/20; i el 2019, es va atorgar una llicència a una nova entitat
asseguradora, CA Vida Assegurances, SA que opera al ram de vida.
Pel que fa a les entitats bancàries, el 2018, l’AFA tenia atorgades set llicències bancàries, dues al
grup Mora Banc. Amb efecte 27 de setembre de 2019, es va inscriure, al corresponent registre de
l’AFA, la baixa de la llicència de l’entitat bancària Mora Banc, SAU com a conseqüència de la fusió
impròpia per absorció de l’entitat 100% propietat del banc Mora Banc, SAU (societat absorbida) per
part de Mora Banc Grup, SA (societat absorbent).
Durant l’any 2020, l’AFA també ha examinat i autoritzat un expedient en relació amb el canvi de
l’accionariat d’una entitat bancària (cinc expedients durant el 2019 en entitats operatives del
sistema financer i en entitats asseguradores i reasseguradores). Addicionalment i pel que fa a la
categoria de “creació de sucursals / adquisicions o canvis en participacions per entitats
supervisades”, destaquen, durant l’any 2019, la constitució a Espanya d’una agència de valors
depenent d’una entitat bancària andorrana i la d’una societat amb l’objecte social d’agent financer
depenent d’una filial d’una entitat bancària andorrana. Pel que fa a l’any 2020, destacar que una
entitat bancària andorrana ha adquirit una participació de control d’una entitat financera espanyola.
La resta d’autoritzacions prèvies dins d’aquesta categoria es corresponen a adquisicions o canvis
de participacions en entitats participades.

Autoritzacions de l’alta direcció, de funcions de control, i altres autoritzacions i
registres
Addicionalment, l’AFA examina i resol altres sol·licituds d’autorització i/o d’inscripció d’actes
administratius d’acord amb la legislació vigent i manté actualitzats els corresponents registres de
l’AFA.
Un detall de les autoritzacions d’actes administratius no inclosos anteriorment atorgades per l’AFA
durant els anys 2019 i el 2020 es mostra a continuació:
Entitats
Bancàries

Participades
/ filials

Societats
Gestores
d'OIC

Entitats
Financeres
d'Inversió

Entitats
Asseguradores

26

-

13

4

10

40

78

32

6

10

-

166

3

-

1

-

17

-

21

Inscripció Nomenaments / canvis
dels auditors externs

1

-

1

-

17

-

19

Autorització prèvia - Altres

13

10

1

7

19

-

50

Inscripció – Altres

12

19

4

3

19

38

95

TOTAL

95

107

52

20

92

38

404

2019
Autorització prèvia –
Nomenaments / canvis
dels membres de l'alta
direcció o dels
responsables de les
funcions de control
Inscripció –
Nomenaments / canvis/
renovacions / baixes dels
membres de l'alta direcció
o dels responsables de
les funcions de control i la
funció actuarial
Autorització prèvia Nomenaments / canvis
dels auditors externs

Mediadors

TOTAL

53
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Entitats
Bancàries

Participades
/ filials

Societats
Gestores
d'OIC

Entitats
Financeres
d'Inversió

Entitats
Asseguradores

18

-

4

4

24

-

50

25

-

4

3

7

-

39

3

-

-

1

1

-

5

3

-

-

1

1

-

5

7

14

1

3

3

-

28

Inscripció – Altres

10

21

4

3

1

13

52

TOTAL

66

35

13

15

37

13

179

2020
Autorització prèvia Nomenaments / canvis /
renovacions dels
membres de l'alta
direcció o dels
responsables de les
funcions de control
Inscripció –
Nomenaments / canvis /
renovacions / baixes
dels membres de l'alta
direcció o dels
responsables de les
funcions de control i la
funció actuarial
Autorització prèvia Nomenaments / canvis
dels auditors externs
Inscripció –
Nomenaments / canvis
dels auditors externs
Autorització prèvia –
Altres

Mediadors TOTAL

Durant el 2020, l’AFA ha analitzat i autoritzat cinquanta actes relacionats amb el nomenament, la
renovació o canvis de membres del Consell d’Administració, de la Direcció General i dels
responsables de les funcions de control (cinquanta-tres durant el 2019). La inscripció d’aquests
actes al registre inclou les noves incorporacions, els canvis, les baixes i les renovacions de càrrecs.
Addicionalment i pel que fa al sector financer, aquesta Autoritat ha considerat pertinent emetre un
comunicat per tal d’informar les entitats supervisades de les expectatives del supervisor en relació
amb la renovació dels membres del Consell d’Administració així com de la corresponent
documentació a aportar. En aquest sentit, en data 29 de juny de 2020, l’AFA ha emès el Comunicat
tècnic núm. 6/2020-SF mitjançant el qual se sotmet a autorització prèvia i posterior inscripció, la
renovació del càrrec dels membres del Consell d’Administració de les entitats operatives del
sistema financer.
A més d’aquest procés d’avaluació de la idoneïtat que es realitza a conseqüència dels actes iniciats
per les entitats operatives del sistema financer i les entitats asseguradores, aquesta Autoritat
realitza una supervisió contínua dels membres de l’alta direcció i dels responsables de les funcions
de control.
Fruit d’aquest procés de supervisió contínua, aquesta Autoritat ha considerat pertinent emetre la
“Guia sobre la dedicació de temps i la complementació de càrrecs de l’alta direcció (CAD)” per
facilitar i establir uns criteris per a la complementació del Comunicat tècnic núm. 2/2019-SF
“Requeriment d’informació periòdica del detall de càrrecs de l’alta direcció de les entitats operatives
del sistema financer”.
Aquesta guia està basada en el document Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of
the suitability of members of the management body and key function holders under Directive
2013/36/EU and Directive 2014/65/EU, en tant que orientacions de bones pràctiques internacionals,
i ressalta la importància, per a les entitats operatives del sistema financer, de tenir una alta direcció
que estigui capacitada per a l’exercici de les seves responsabilitats i que la seva composició ha de
contribuir a la gestió eficient de l’entitat i a un procés equilibrat d’adopció de decisions.
Pel que fa al auditors externs, ens remetem a l’apartat “9. Auditors Externs” d’aquesta memòria.
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Finalment, comentar que, a la categoria “Altres”, tant de les autoritzacions prèvies com de les
inscripcions, es recullen diverses tipologies d’actes entre els que predominen les modificacions
dels estatuts socials, l’exempció de constitució de comissions delegades del Consell
d’Administració i les ampliacions de capital social, així com l’externalització de funcions i les
ampliacions de capital pel que fa a les entitats asseguradores l’any 2020. Pel que fa a mediadors,
també inclosos en aquest concepte, s’ha de ressaltar que, en seguiment a l’establert a la disposició
addicional tercera de la Llei 12/2017, durant el 2019, es van inscriure trenta-set mediadors. Així
mateix, durant el 2020 s’han inscrit tretze mediadors (dels quals set són corredors i sis són agents),
i s’ha donat de baixa un mediador al corresponent registre de l’AFA, tot i que aquestes activitats es
troben excloses de l’àmbit d’aplicació segons l’establert a l’article 5 de la Llei 12/2017.

4.4. Supervisió d’entitats
Context
La supervisió bancària a la Unió Europea es basa en normes i principis harmonitzats recollits, en
gran mesura, a la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013,
relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de
crèdit i les empreses d’inversió (en endavant, “Directiva 2013/36” o “CRD IV”). L’article 97 d’aquesta
directiva estableix el procés de revisió i avaluació supervisores (PRAS) que requereix que les
autoritats competents examinin els sistemes, les estratègies, els procediments i els mecanismes
implementats per les entitats per donar compliment al paquet CRD IV i per assegurar una bona
gestió i la cobertura dels seus riscos. En aquest context, les autoritats competents han d’avaluar
els riscos als quals les entitats estan o poden estar exposades, els riscos que una entitat pot
suposar per al sistema financer i els riscos identificats durant les proves d’estrès.
Andorra ha incorporat al seu marc jurídic aquesta directiva mitjançant l’aprovació de la Llei 35/2018
(veure apartat “14. Regulació” d’aquesta memòria per a més detall).
En aquest sentit, l’AFA és el supervisor prudencial del sistema financer andorrà i, tal com estableix
l’article 99 de la Llei 35/2018, ha de dur a terme el procés de revisió i avaluació supervisores i ha
d’aplicar les mesures de supervisió que li atorga la referida llei. En concret, l’article 91 estableix el
PRAS.
Pel que fa al sector de les assegurances i reassegurances, la Unió Europea va establir un nou règim,
conegut com a Solvència II, amb l’aprovació de la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i
del Consell, del 25 de novembre de 2009, sobre l’assegurança de vida, l’accés a l’activitat
d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici. Aquest règim de Solvència II, juntament amb les
regles que dicta l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació (EIOPA, per les seves
sigles en anglès) i els criteris que emanen de l’Associació Internacional de Supervisors
d’Assegurances (IAIS, per les seves sigles en anglès), constitueixen el marc necessari dins del qual
s’han de basar la regulació i la supervisió de la indústria andorrana de l’assegurança i la
reassegurança.
En aquest sentit, Andorra va incorporar aquesta directiva al seu marc jurídic mitjançant l’aprovació
de la Llei 12/2017, a la que s’ha fet referència anteriorment.

Organització de la supervisió – procés de revisió i avaluació supervisores (PRAS)
El model de supervisió de l’AFA pren en consideració els Core Principles for Effective Banking
Supervision publicats pel Basel Committee on Banking Supervision així com les Directrius revisades
sobre procediments i metodologies comuns per al procés de revisió i avaluació supervisores i les
proves de resistència supervisores, que modifiquen les directrius EBA/GL/2014/13, de 19 de
desembre de 2014 (revisades el juliol 2018).
El PRAS s'aplica de forma proporcional a les entitats sota la supervisió de l’AFA segons el programa
d’examen supervisor establert tenint en compte el principi de proporcionalitat, és a dir, la mida,
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l’estructura i l’organització interna de l’entitat, així com la naturalesa, l’àmbit i la complexitat de les
seves activitats.
El programa d’examen de supervisió preveu principalment dos tipus d’actuacions supervisores: (i)
la supervisió “off-site”, és a dir, la supervisió prudencial que es basa en la informació recollida
mitjançant la tramesa periòdica així com per altres mitjans i (ii) la supervisió “on-site” realitzada
mitjançant inspeccions in situ.
Aquestes actuacions són una forma fonamental d’actuació i revisió supervisores i formen part de
les activitats de supervisió que alimenten el perfil de risc d’una entitat.

Supervisió off-site
La supervisió off-site consisteix en analitzar les xifres clau i els informes periòdics que les entitats
han de presentar a l’AFA. Es complementa amb reunions amb l’alta direcció, amb els responsables
de les funcions clau i amb els auditors externs.
Les fonts d’informació fonamentals són la tramesa periòdica i altres informes rebuts de les
entitats, especialment de les àrees de compliment i d’auditoria interna, els informes d’auditors
externs i l’input rebut, tant de les inspeccions in situ com de les reunions mantingudes amb l’alta
direcció i amb els responsables de les funcions de control.
A més del risc de crèdit, del risc de mercat i del risc operacional, la revisió i l’avaluació efectuades
per l’AFA inclouen els següents aspectes:
a) l’exposició al risc de concentració i la seva gestió per part de les entitats, inclòs el compliment
per part seva dels requisits establerts al capítol quart del títol III i a l’article 20 de la Llei 35/2018;
b) la solidesa, l’adequació i la forma d’aplicació de les polítiques i dels procediments establerts per
les entitats per a la gestió del risc residual associat a l’ús de tècniques reconegudes de mitigació
del risc de crèdit;
c) l’adequació dels fons propis de què disposa una entitat respecte als actius que hagi titulitzat,
tenint en compte el fons econòmic de l’operació, inclòs el grau de transferència de riscos
aconseguit;
d) l’exposició al risc de liquiditat, el seu mesurament i la seva gestió per part de les entitats,
incloses la realització d’anàlisi d’escenaris alternatius, la gestió de factors reductors de risc (en
particular, el nivell, la composició i la qualitat dels coixins de liquiditat) i els plans de contingència
efectius;
e) l’impacte dels efectes de diversificació i la manera en què aquests efectes es tenen en compte
en el sistema d’avaluació del risc;
f) la ubicació geogràfica de les exposicions de les entitats;
g) el model empresarial de l’entitat; i
h) l’avaluació del risc sistèmic.
La revisió i l’avaluació efectuades per l’AFA inclouen els sistemes de govern corporatiu de les
entitats, la seva cultura, els seus valors corporatius i la capacitat dels membres de l’òrgan
d’administració per exercir les seves funcions. En portar a terme aquesta revisió i avaluació, l’AFA
ha de tenir accés, com a mínim, a les ordres del dia, a la documentació de suport de les reunions,
a les actes de les reunions de l’òrgan d’administració i de les seves comissions delegades i als
resultats de l’avaluació interna i/o externa de l’actuació del òrgan d’administració.
Per tal de realitzar l’activitat supervisora detallada anteriorment, l’equip de supervisió off-site duu a
terme les següents accions:
Anàlisis de les dades, principalment pel que fa a solvència, liquiditat i grans exposicions, i
dels indicadors de riscos (KRI). Aquestes anàlisis són principalment quantitatives i tenen
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per objectiu avaluar el compliment dels requeriments reguladors.
La informació rebuda per part de les entitats inclou, entre d’altres:
▪ la tramesa periòdica basada en FINREP, COREP, IP Losses, Large Exposures, Leverage
Ratio, Liquidity, Asset Encumbrance, AMM i dades estadístiques;
▪ l’informe de solvència;
▪ l’informe d'autoavaluació del capital i de la liquiditat (IACL); i
▪ l’informe anual sobre situació financera i de solvència (ISFS).
Anàlisis d’informació quantitativa i qualitativa. La informació rebuda per part de les entitats
inclou, entre d’altres:
▪ informació i documentació específiques requerides per l’AFA a cada entitat; i
▪ documentació facilitada per les entitats a l’AFA segons requeriments específics i
comunicacions tècniques (públiques i no públiques) que requereixen que les entitats
informin; a tall d’exemple:
-

Comunicació EB 02/2014 i Comunicació 1-2019/A “Requeriment de comunicació en
relació amb fets rellevants que poguessin tenir un impacte en el risc reputacional del
sistema financer andorrà”;

-

Comunicat tècnic núm. 220/11 “Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o
inscripció. Consideracions, criteris i documentació”; i

-

Comunicat tècnic núm. 4-2018/A “Creació del Registre d’Actuaris de l’Autoritat
Financera Andorrana”.

A més, l’AFA també revisa la següent informació per tal d’avaluar la qualitat de
l’organització i els riscos que incorren les entitats:
▪ estats financers anuals auditats (individuals i consolidats);
▪ annex als estats financers auditats;
▪ estats financers individuals i consolidats de totes les societats participades per les
entitats (encara que no es procedeixi a la seva consolidació), juntament amb l’informe
d’auditoria, independentment del tipus de societat de què es tracti;
▪ informe complementari d’auditoria;
▪ carta de recomanacions dels auditors externs, que inclou les debilitats del marc de
control intern identificades durant la seva auditoria;
▪ informe anual de blanqueig;
▪ informe anual d’auditoria interna en relació amb el disseny i l’efectivitat operativa del
sistema de control intern i de gestió de riscos de l’entitat, segons el previst a l’article 11
de la Llei 8/2013, de 9 de maig de 2013, sobre els requisits organitzatius i les condicions
de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció dels
inversors, l’abús de mercat i els acords de garantia financera (en endavant, Llei 8/2013);
▪ informes de la funció de compliment normatiu; i
▪ informes de la funció de gestió de riscos.
Reunions bilaterals amb els accionistes i l’alta direcció de les entitats operatives del
sistema financer i de les entitats asseguradores i reasseguradores. De manera
sistemàtica i assídua, l’AFA es reuneix amb l’alta direcció de les entitats supervisades.
Aquest diàleg és un mitjà important per debatre sobre el model de negoci i l’estratègia de
les entitats, les seves perspectives i els riscos als que s’enfronten. També permet dialogar
sobre les perspectives reguladores i les expectatives de les entitats en relació amb la
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transparència de la supervisió prudencial.
Reunions bilaterals amb els responsables de les funcions de control de les entitats
supervisades. L’AFA té molt en compte els treball de les funcions de control de les entitats
a l’hora d’avaluar la qualitat de l'organització i la gestió del risc. En aquest sentit, no
únicament analitza la informació proporcionada per aquestes funcions sinó que, si ho
considera pertinent, també duu a terme reunions amb els responsables de les funcions de
control.
Reunions bilaterals amb els actuaris de les entitats supervisades. L’AFA es reuneix,
sempre que ho considera pertinent i com a mínim un cop l’any, amb els actuaris de cada
entitat supervisada amb l’objectiu de tractar temes d’interès del supervisor.
Reunions bilaterals amb la firma auditora de les entitats supervisades. L’AFA es reuneix,
sempre que ho considera pertinent i com a mínim un cop l’any, amb el auditors externs
amb l’objectiu de tractar temes rellevants relacionats amb l’auditoria que duen a terme a
les entitats (veure apartat 9 “Auditors Externs” per a més detall de les accions dutes a
terme).
En aquest sentit, en el marc de l’exercici de les seves potestats de supervisió, l’AFA ha mantingut
el següent nombre de reunions:
2019
Entitats
operatives
del sistema
financer

Entitats
asseguradores

2020

TOTAL

Entitats
operatives
del sistema
financer

Entitats
asseguradores

TOTAL

Reunions amb accionistes

3

1

4

-

-

-

Reunions amb l’alta direcció

66

17

83

40

17

57

Reunions amb responsables
de les funcions de control i de
la funció actuarial

13

-

13

1

-

1

Reunions amb auditors
externs

29

11

40

15

-

15

TOTAL

111

29

140

56

17

73

Supervisió in situ
La supervisió in situ es realitza en base al programa d’examen de supervisió seguint un enfocament
basat en riscos. Les principals àrees tractades els darrers anys sota la supervisió in situ per part
de l’AFA s’han centrat en el govern corporatiu (revisió de la segona i tercera línies de defensa), la
solvència de les entitats asseguradores, la gestió del risc de crèdit, la protecció de l’inversor, l’abús
de mercat i les inspeccions relacionades amb la falsificació i el frau de l’euro.
A continuació es detalla el nombre de les inspeccions in situ dutes a terme durant els anys 2019 i
2020:
2019

2020

Nombre d’inspeccions in situ

13

8

Entitats bancàries

10

6

Entitats financeres d’inversió

-

-

Entitats asseguradores

1

1

Altres entitats supervisades

2

1
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Cal destacar que, durant l’exercici 2019, es va realitzar, per primera vegada una inspecció conjunta
amb la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) a una entitat bancària, en matèria de
blanqueig de capitals, per tal d’aprofitar sinèrgies entre ambdues autoritats.
Addicionalment, també el 2019, es va dur a terme una inspecció in situ a l’entitat Assegurances
Generals, SA amb la que posteriorment es van adoptar mesures de control especial (veure apartat
“11. Avisos i sancions” d’aquesta memòria).
Pel que fa a les inspeccions dutes a terme durant el 2020, aquestes han estat marcades per la
pandèmia mundial que ha afectat significativament les tasques inicialment planificades. En aquest
sentit, en data 7 de maig de 2020, s’emet el Comunicat tècnic núm. 262/20-EB, on es detallen una
sèrie de mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la crisi per la COVID-19.
Entre d’altres, s’informa les entitats operatives del sistema financer que, en el marc del programa
d’examen de supervisió previst a l’article 93 de la Llei 35/2018, durant l’exercici 2020, l’AFA només
realitzarà les inspeccions in situ considerades com a estrictament essencials per a l’exercici de les
seves funcions i que es posposaran per al 2021 les que es considerin com a no prioritàries.
En aquest context, s’han dut a terme tres inspeccions de govern corporatiu (revisió de les segona
i tercera línies de defensa), una inspecció de risc de crèdit, una inspecció dels requeriments de
solvència de les entitats asseguradores i tres inspeccions relacionades amb la falsificació i el frau
de l’euro.

Supervisió en base consolidada
A 31 de desembre de 2020, els cinc grups bancaris i un assegurador estaven supervisats de forma
consolidada. La supervisió consolidada es duu a terme en funció de la situació consolidada de les
entitats matrius, entre les quals quatre són entitats bancàries constituïdes segons la legislació
andorrana i una és una asseguradora.
Un dels cinc grups bancaris forma part d’un grup bancari considerat com a significatiu a nivell
europeu i la seva supervisió està inclosa en la supervisió consolidada exercida pel BCE.
A nivell consolidat, més enllà de les principals ràtios consolidades, l’AFA presenta una atenció
especial a la funció de grup exercida per l’entitat matriu. D’aquesta manera, exerceix una revisió
específica de la forma en què la matriu comunica les seves polítiques i estratègies a les filials, dels
controls establerts a nivell de grup, de com duu a terme la supervisió de l’organització, de les
activitats de les filials i de les seves exposicions.

Reporting
En el marc del procés de transformació i digitalització que està duent a terme l’AFA els darrers
anys, durant l’exercici 2020, s’ha culminat el desenvolupament de la nova plataforma “Tramesa
d’informació” que es troba disponible a l’Oficina Virtual de la web de l’AFA.
L’objectiu és que, a través d’aquesta nova eina, les entitats supervisades trametin periòdicament
tota la informació requerida a l’AFA, tret de les trameses periòdiques que es realitzen a través de
les plataformes ABACUS/Regulator i SuperA. D’aquesta manera, se simplifica i clarifica tot el procés
de tramesa d’informació cap al supervisor.
La posada en funcionament de la nova plataforma ha tingut lloc durant el mes de gener del 2021 i
les entitats han pogut reportar satisfactòriament les trameses relatives al tancament de l’exercici
2020.
Així doncs, amb aquesta nova eina, es referma el compromís de l’AFA de continuar millorant els
canals de comunicació amb les entitats supervisades, apostant per canals virtuals i per la seguretat
de la informació, que suposa un pas més en el procés de digitalització que es troba en constant
evolució.
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5.

Protecció de l’inversor i educació financera

Protecció de l’inversor
El 9 d’abril de 2020, s’emet el Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF “Transparència i informació als
clients: tarifes, comissions i despeses efectivament aplicables” amb el qual es recorda que les
entitats operatives del sistema financer han d’actuar amb transparència i comunicar als seus
clients, en temps i forma, la informació necessària per permetre que els clients puguin prendre les
seves decisions amb coneixement íntegre dels riscos i dels costos associats als serveis, als
productes i a les operacions.
El 7 de juliol de 2020, s’emet el Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF “Informe anual de l’auditor sobre
protecció d’actius de clients” mitjançant el qual es fixa el contingut de l’informe, així com els mitjans
i els terminis per a la seva tramesa. Aquest informe ha de ser elaborat pels auditors externs i té
com a finalitat que l’auditor formuli una opinió sobre l’adequació dels procediments i de les
mesures de control implementats per les entitats en l’àmbit de l’activitat relacionada amb la
custòdia dels instruments financers i dels dipòsits de fons dels clients. Aquest comunicat és
d’aplicació per a les entitats que presten serveis d’inversió en relació amb la custòdia d’instruments
financers i de dipòsits de fons confiats pels seus clients. En el cas de les entitats bancàries, l’opinió
de l’auditor s’ha de referir exclusivament a l’adequació dels sistemes i controls establerts per
aquestes per complir amb les regles referides a la custòdia i a l’administració dels instruments
financers.

Publicitat d’organismes d’inversió col·lectiva
Segons s’estableix a la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió
col·lectiva de dret andorrà (en endavant, Llei 10/2008), concretament, a l’article 58 “Publicitat dels
OIC”, amb caràcter previ a la seva publicació s’ha d’enviar una còpia de tota publicitat a l’AFA.
Durant el 2020, s’han revisat vuit publicitats d’OIC (set durant el 2019).

6.

Reclamacions

L’AFA atén i gestiona les reclamacions de clients de les entitats supervisades presentades davant
d’aquesta autoritat.
Quan l’anàlisi de la reclamació evidencia un problema de supervisió prudencial que pot estar més
enllà de la reclamació del client individual, l’AFA efectua controls específics en el marc de la
supervisió.
Els informes emesos per l’AFA en relació amb les reclamacions formulades per clients d’entitats
supervisades no tenen caràcter resolutiu respecte de les responsabilitats contractuals entre el
client i l’entitat, matèria que està reservada als tribunals jurisdiccionals.
Durant l’any 2020, l’AFA ha rebut un total de vint-i-set noves reclamacions (disset durant el 2019).
Les principals temàtiques sobre les que versen les reclamacions han estat, en la seva majoria,
relacionades amb les comissions que les entitats supervisades han cobrat als seus clients i han
qüestionat tant la seva oportunitat en el cobrament com el seu increment.
Addicionalment, en data 9 d’abril de 2020, l’AFA emet el Comunicat tècnic núm. 5/2020-SF, amb
què es recorda a les entitats les seves obligacions d’actuar amb transparència i la forma en què
s’han de comunicar als clients les modificacions de les tarifes, comissions i/o despeses.
Al següent quadre s’agrupen les reclamacions dels anys 2019 i 2020 per temàtiques:
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Temàtica

2019

2020

Comissions

4

6

Operacions bancàries
(cancel·lació de préstecs, retards en la gestió de transferències, etc.)

4

11

Comercialització de productes d’inversió

2

1

Falsificació de signatura

1

-

Cancel·lació de comptes

1

2

Tipus d’interès (euríbor negatiu)

1

-

Testamentaria

1

-

Cas BPA

1

3

Assegurances

-

4

Improcedents

2

-

TOTAL

17

27

Del total de vint-i-set reclamacions rebudes durant l’any 2020, deu s’han presentat en dossiers que
no estaven complets i no s’han pogut gestionar per manca de documentació a proporcionar per
part dels reclamants.
Pel que fa a la resta de reclamacions, únicament quatre estaven pendents de resolució a final d’any
i actualment estan resoltes (tres pendents a final del 2019 de les disset reclamacions rebudes).

7.

Consultes

L’AFA rep i resol consultes nacionals i estrangeres en relació amb el marc jurídic aplicable al
sistema financer andorrà.
La següent taula mostra el nombre de consultes per temàtica dels dos darrers exercicis:
Temàtica

2019

2020

Creació d’entitats

21

37

Autorització per operar

7

22

Factoring / Leasing / Renting

7

3

Blockchain / Criptomoneda / ICO

4

4

Fintech

-

2

Crowdfunding

-

2

Capital risk

-

1

OIC de dret estranger

9

3

Assegurances

63

56

Altres

36

74

TOTAL

147

204

Durant l’any 2020, s’ha donat resposta a un total de cent- vuitanta-una consultes i s’ha continuat
amb el procés d’anàlisi i resposta a les consultes pendents. El termini mig de resposta ha estat de
12 dies (16 dies el 2019).
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8.

Innovació & fintech

Fintech és el terme utilitzat per descriure l'impacte de les noves tecnologies en els serveis
financers. Aquestes tecnologies han donat lloc a nous serveis i models de negoci implantats, tant
per les institucions financeres vigents com per nous participants, i poden beneficiar, tant els
consumidors com les empreses, atès que permeten un millor accés als serveis financers i
ofereixen una opció més àmplia d’operacions i més eficiència.
En seguiment a l’establert a l’article 3.2 de la Llei 10/2013, amb l’objectiu de promoure la
competitivitat de la plaça financera andorrana a nivell nacional i internacional, l’AFA aposta per les
noves tecnologies fintech i, en general, pels avanços tècnics i regulatoris al sector financer
prioritzant sempre la protecció dels inversors.

Genèric
Des del 29 de juny de 2020, l’AFA forma part de la Fintech Network de la International Organization
of Securities Commissions (IOSCO) amb l’objecte de participar dins del grup de treball i la xarxa de
distribució d’informació vinculada amb novetats amb temàtica fintech. La Fintech Network va ser
establerta pel Consell de l’IOSCO el maig de 2018 per compartir informació i coneixements sobre
tecnologies emergents i riscos per al sistema financer.
En data 24 de novembre de 2020, l’AFA ha participat a la Fintech Network de l’IOSCO.

Consultes
El total de consultes realitzades per temes d’innovació durant els anys 2019 i 2020 es detallen a
continuació:
2019

2020

Blockchain /Criptomoneda

4

4

Entitats de mitjans de pagament i de diner electrònic

2

15

Crowdfunding

-

2

Capital risk

-

1

Fintech

-

2

TOTAL

6

24

Reunions
El total de reunions realitzades per temes d’innovació durant els anys 2019 i 2020 es detalla a
continuació:

9.

2019

2020

Blockchain / Criptomoneda / ICO

6

3

Entitats de mitjans de pagament

2

1

TOTAL

8

4

Auditors externs

En seguiment a l’establert a l’article 19 de la Llei 8/2013, les entitats operatives del sistema financer
han de tenir contractada en tot moment una entitat auditora responsable de l’auditoria externa dels
seus comptes anuals. Aquesta designació ha de ser aprovada per la junta general d’accionistes de
les entitats operatives del sistema financer, responsable del nomenament dels auditors externs, a
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partir d’una proposta del Consell d’Administració i prèvia autorització de l’AFA.
A continuació es detallen les autoritzacions atorgades per part de l’AFA, durant els anys 2019 i
2020, per a canvis i nomenaments de les entitats auditores de les entitats supervisades així com
la seva inscripció al corresponent registre de l’AFA:

Entitats
bancàries

2019
Autorització prèvia – Nomenaments / canvis dels
auditors externs
Inscripcions – Nomenaments / canvis dels
auditors externs

Societats
Entitats
gestores d'OIC asseguradores

TOTAL

3

1

17

21

3

1

17

21

TOTAL

6

2

34

42

2020

Entitats
bancàries

Entitats
financeres
d’inversió

Entitats
asseguradores

TOTAL

Autorització prèvia – Nomenaments / canvis dels
auditors externs

3

1

1

5

Inscripcions – Nomenaments / canvis dels
auditors externs

3

1

1

5

TOTAL

6

2

2

10

En aquest sentit, pel que fa al sector de les assegurances i reassegurances, el febrer de 2019, es
va emetre el Comunicat tècnic núm. 6-2019/A en relació amb l’autorització de l’entitat auditora
responsable i mitjançant el qual es van autoritzar les entitats auditores de totes les entitats
asseguradores autoritzades a operar al Principat d’Andorra. La resta d’autoritzacions i inscripcions
corresponen al procés de business as usual de nomenaments d’auditors externs per part de les
entitats supervisades.
Addicionalment, com a part de la supervisió duta a terme per l’AFA i en seguiment a l’establert al
Comunicat tècnic núm. 224/12, amb caràcter anual i permanent es duen a terme reunions amb el
responsable de l’auditoria del grup bancari de l'entitat auditora corresponent. Així mateix, el
Comunicat tècnic núm. 7-2019/A també estableix aquesta obligatorietat de reunions anuals i
permanents per a les entitats asseguradores i delegacions d’entitats estrangeres, en què, a més de
l’auditor extern, ha de participar l’actuari.
L’objecte principal de les referides reunions és comentar:
l’aplicació del pla comptable en la presentació, tant dels estats financers públics com dels
estats financers reservats, del banc, l’entitat financera o l’entitat asseguradora, a nivell
individual i del grup que encapçala;
el contingut dels corresponents informes complementaris i d’altres informes o informacions
requerits per l’AFA;
els temes específics de cada entitat; i
els temes d’actualitat que siguin d’interès per al sistema financer andorrà.
En aquest sentit, durant el 2020, l’AFA ha mantingut quinze reunions amb auditors externs (un total
de quaranta el 2019, vint-i-nou de les quals amb auditors d’entitats operatives del sistema financer
i onze amb auditors de les entitats d’assegurances).

34/68

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’AFA
Informe anual 2020

10. Euro
10.1. Context i marc normatiu
L’euro és la moneda utilitzada per les institucions de la Unió Europea i la moneda oficial de
l’Eurozona.
L’1 de gener de 2002 va començar a circular l’euro i el 28 de febrer de 2002 els bitllets i monedes
nacionals van deixar de ser de curs legal. D’aquesta manera, l’euro es va convertir en la nova
moneda oficial a dotze països.
Amb el pas del temps, altres països de fora de la Unió Europea, com la Ciutat del Vaticà, Mònaco o
San Marino, van adoptar la moneda a través d’acords mantinguts amb països de la Unió Europea
(França en el cas de Mònaco i Itàlia en els casos de la Ciutat del Vaticà i San Marino).
Posteriorment, aquests acords van ser renegociats amb la Unió Europea.
Al Principat d’Andorra, en no disposar de moneda oficial ni haver signat amb cap estat un acord
per adoptar la seva moneda, la pesseta espanyola i el franc francès circulaven de facto i van ser
substituïts de forma sistemàtica per l’euro a partir de l’1 de gener de 2002. El 5 de juliol de 2003, el
Govern d’Andorra va adreçar una sol·licitud formal a la Unió Europea per negociar un acord
monetari que permetés a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda legal i que, en
conseqüència, també permetés l’emissió de les seves pròpies monedes destinades a la circulació
o a la col·lecció.
Després d’un llarg període de negociacions amb la Direcció General d’Afers Econòmics i Financers
de la Comissió Europea, el 30 de juny de 2011, es va procedir a la signatura, a Brussel·les, de l’Acord
Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.
De conformitat amb el citat Acord Monetari, Andorra té el dret d’utilitzar l’euro com a moneda
oficial, segons estableixen el Reglament del Consell (CE) núm. 1103/97, del 17 de juny de 1997,
sobre determinades disposicions relatives a la introducció de l’euro i el Reglament del Consell (CE)
974/98 del 3 de maig de 1998 sobre la introducció de l’euro. Per tant, el Principat d’Andorra té el
dret d’emetre monedes d’euros i monedes de col·lecció denominades diners i té l’obligació de
donar curs legal als bitllets i a les monedes d’euro emesos per l’Eurosistema i pels Estats membres
que han adoptat l’euro.
El Principat d’Andorra ha de vetllar perquè les normes de la Unió Europea sobre els bitllets i les
monedes d’euros, incloses les normes relatives a la protecció de l’euro contra la falsificació, siguin
aplicades al seu territori.
Per a més informació, es pot consultar la Llei 17/2013 així com el Reglament que desenvolupa
aquesta llei.

10.2. Supervisió
El Centre Nacional d’Anàlisi (CNA) i el Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM) són les
autoritats competents per implementar les normes tècniques necessàries per a l’efectivitat del
compliment de la Llei 17/2013. Segons l’establert respectivament als articles 5 i 6 de la Llei
17/2013, s’atribueix a l’AFA la designació del CNAM i del CNA.
Les principals activitats supervisores dutes a terme per l’AFA en aquesta matèria són l’anàlisi de
monedes i bitllets presumptament falsificats i les inspeccions in situ a màquines de monedes
d’euro i a màquines de bitllets d'euro.
Així mateix, en tant que CNA i CNAM, en data 9 de desembre de 2020, l’AFA ha emès una nota
informativa de rellevància sobre aquesta matèria amb què informa les entitats bancàries d’una
temptativa de canvi de bitllets d’euro deteriorats obtinguts de manera il·lícita, per tal que les entitats
puguin prendre les mesures de precaució escaients i les accions necessàries per evitar aquests
actes delictius.
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Finalment, en aquest context, es duu a terme formació al personal responsable de les entitats de
la manipulació de bitllets i/o monedes.

Anàlisi de monedes i bitllets presumptament falsificats
Durant el 2020, un total de sis monedes d’euros presumptament falsificades s’han detectat,
informat i lliurat al CNAM per part d’entitats operatives del sistema financer (setze monedes el
2019).
Pel que fa als bitllets d’euro, durant el 2020, s’han detectat i lliurat al CNA cent-seixanta bitllets
d’euro i un bitllet de dòlar americà presumptament falsos per part d’entitats operatives del sistema
financer (el 2019, dos-cents-quaranta-cinc bitllets d’euro i dos bitllets de dòlar americà).

Inspeccions in situ a màquines de monedes d’euro i màquines de bitllets d'euro
Inspeccions in situ a màquines de processament de monedes euro
El 2016, per primer vegada, el CNAM va realitzar proves a les màquines de processament de
monedes euro. Des d’aleshores, aquestes proves s’han realitzat anualment a Andorra, a
diferents entitats bancàries i també a l’empresa principal de transport de fons, per tal de verificar
el bon funcionament d’un nombre representatiu de màquines de processament de monedes.
Les inspeccions es duen a terme d’acord amb el procediment establert per l’European Technical
& Scientific Centre i amb les directrius d’implementació del Reglament (UE) núm. 1210/2010 del
Parlament Europeu i del Consell de15 de desembre de 2010 relatiu a l’autentificació de les
monedes d’euros i el tractament de les monedes d’euros no aptes per a la circulació.
Durant el 2020, s’han dut a terme tres inspeccions in situ a màquines de tractament de monedes
d’euro a bancs i proveïdors d’efectiu (mateix nombre el 2019).
Inspeccions in situ a màquines de processament de bitllets d’euro
En virtut de l’article 33 de la Llei 17/2013, que incorpora al marc jurídic andorrà l’establert a
l’article 10 de la Decisió del Banc Central Europeu del 16 de setembre de 2010 sobre la
comprovació de l’autenticitat i aptitud dels bitllets en euros i sobre la seva recirculació, durant el
2019, es van dur a terme sis inspeccions in situ a màquines de tractament de bitllets euro amb
l’objectiu de monitoritzar que les màquines comproven no només l’autenticitat dels bitllets
d’euro sinó també la seva aptitud.
Durant el 2020, en el context de la pandèmia mundial per la COVID-19, no s’han dut a terme
inspeccions in situ a màquines de tractament de bitllets d’euros atès que aquestes no es van
considerar com a essencials durant el procés de revisió del programa d’examen supervisor.

Formació al personal responsable de la manipulació de bitllets i/o monedes
En seguiment a l’establert a la Llei 17/2013, l'1 de juny de 2017 es va organitzar, per primera vegada,
una sessió formativa conjuntament amb el Banco de España per al personal responsable de la
manipulació de bitllets i/o monedes. Entre els assistents a la formació hi va haver personal
d’entitats bancàries, personal del principal proveïdor de serveis de transport de fons, representants
de les autoritats andorranes de supervisió i membres del Departament de Policia.
L’any 2020, arran de la pandèmia mundial de la COVID-19, les sessions formatives s’han dut a
terme internament mitjançant un conjunt de documents i tutorials facilitats pel banc d’Espanya
amb l’objectiu de facilitar el procés de compartir coneixements.
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11. Avisos i sancions
L’AFA exerceix els poders disciplinari i sancionador sobre les entitats supervisades i sobre totes
aquelles persones, físiques o jurídiques, fora del sistema financer, sobre les quals la legislació
vigent atorgui aquesta competència a l’AFA.
El 2020, s’ha conclòs l’expedient sancionador, registrat amb el número EB-04/95-01/15, incoat
contra Banca Privada d’Andorra, SA i contra tots el membres del seu Consell d’Administració i
diversos membres de la Direcció General i, consegüentment, d’acord amb el que s’estableix a la
Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, de 27-11-97 (en endavant, LRRD), s’han
posat sancions per les següents infraccions:
infracció molt greu de l’article 15.c) de la LRRD, per “l’exercici d’activitats econòmiques que
no siguin pròpies del sistema financer, o alienes al seu objecte social”;
infracció molt greu de l’article 15.g) de la LRRD per “la negativa a facilitar informació a
l’Autoritat Financera Andorrana o la falta de veracitat en la informació facilitada que impedeixi
conèixer determinats aspectes de la situació econòmica de l’entitat”;
infracció greu de l’article 16.h) de la LRRD pel fet de “deixar de complir els requisits
organitzatius i les condicions de funcionament que s’estableixin en la legislació vigent”; i
infracció greu de l’article 16.d) de la LRRD pel fet de “no tenir la comptabilitat en la forma
legalment prescrita o portar-la amb anomalies que dificultin el coneixement de les situacions
econòmica, patrimonial i financera de l’entitat”.
El 2019, es va incoar un expedient sancionador, registrat amb el número EB-02/07-01/17, contra
Crèdit Andorrà, SA i tots els membres del seu Consell d’Administració que es va concloure amb
sancions per una infracció molt greu de l’article 15, lletra d) de la LRRD per “incompliment durant
un període de 6 mesos, o més, de les normes de solvència, liquiditat i concentració de risc establertes
als articles 6,11, 12, 15 i 17 de la Llei de regulació dels criteris de solvència i liquiditat de les entitats
financeres, de 29-2-96. Concretament, per l’incompliment de l’obligació de mantenir un límit màxim
de concentració de riscos.
Igualment, mitjançant Providència de data 30 de maig de 2019, l’AFA va incoar un expedient
sancionador, registrat amb el número A-700340-G-01/19, contra l’entitat asseguradora
Assegurances Generals, SA (en endavant, AGA) com a presumpta autora i responsable de les
infraccions molt greus de l’article 54, apartats e), g) i j) de la Llei 12/2017 i contra tots els membres
del Consell d’Administració de l’entitat en tant que presumptes subjectes responsables de les
possibles infraccions comeses per la referida entitat. Aquest expedient sancionador està
actualment suspès, ad cautelam, per prejudicialitat penal d’acord amb l’establert per l’article 59.4
de la Llei 12/2017.
Així mateix, el 2019, l’AFA va imposar dues sancions administratives per infraccions lleus a entitats
supervisades d’acord amb l’article 17 de la LRRD i amb l’article 79 e) de la Llei 10/2008.
Durant el 2020, l’AFA no va formular cap avís (4 avisos el 2019) a entitats supervisades.

Cessació de pagaments i fallida d’Assegurances Generals, SA
Durant l’any 2020, aquesta Autoritat, en la seva qualitat d’administradora judicial de la fallida de
l’entitat asseguradora Assegurances Generals, SA (en endavant, AGA), s’ha encarregat de gestionar
i validar els crèdits comunicats pels creditors per tal de constituir el corresponent registre de
crèdits, tot d’acord amb el que queda establert en el marc legislatiu andorrà.
La fallida d’AGA es va fer pública mitjançant l’edicte de data 2 de desembre de 2019, publicat al
BOPA extra número 105, del 4 de desembre de 2019. En el marc d’aquest procediment concursal,
l’AFA va ser nomenada administradora judicial i se la va habilitar perquè procedís a efectuar les
operacions previstes als articles 60 i concordants del Decret de cessació de pagaments i fallida de
data 4 d’octubre de 1969.

37/68

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’AFA
Informe anual 2020

12. Cooperació Nacional
12.1. Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND)
L’AFA coopera amb la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND), autoritat competent en
matèria de la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en el marc
d’una relació de cooperació mútua, de manera recíproca, en l’exercici de les seves funcions de
supervisió i control així com en els processos d’autorització de les entitats supervisades per l’AFA.
El 30 de novembre de 2012, es va signar un memoràndum d'entesa entre la UIFAND i l'AFA. En
seguiment a les noves competències assignades a l’AFA en tant que supervisor d’assegurances i
reassegurances, el 12 de març de 2019, es va signar un nou acord amb la UIFAND, en substitució
de l’anterior, amb el qual queda palesa la voluntat de continuar la cooperació entre ambdues
autoritats
A continuació es mostra un detall de la cooperació amb la UIFAND per als exercicis 2019 i 2020:

2019

2020

Sol·licituds de cooperació

23

17

Altres comunicacions rebudes per AFA

21

8

Altres comunicacions enviades per AFA

13

10

TOTAL

57

35

A més de la cooperació anteriorment esmentada, l’AFA també coopera amb la UIFAND en els
treballs endegats per aquesta Autoritat en relació amb l’Estudi de Risc Nacional pel que fa al
sistema financer. En aquest sentit, durant el darrer terç del 2019, des de la UIFAND es van
començar els preparatius per iniciar les diligències escaients per actualitzar l’Estudi de Risc
Nacional, amb l’inici dels treballs el gener 2020. Durant el 2020, s’ha estat col·laborant amb la
UIFAND en aquesta matèria i l’Estudi de Risc Nacional ha estat publicat el 2021.

12.2. Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB)
L’AFA coopera amb l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en el marc dels
processos de reestructuració i resolució d’entitats bancàries.
Durant el 2020, s’han tramès dues comunicacions dirigides a l’AREB i s’han rebut dues
comunicacions per part de l’AREB (una tramesa i una rebuda, durant el 2019).

12.3. Cos de Policia d’Andorra
L’AFA coopera amb el Cos de Policia d'Andorra en diversos àmbits relacionats amb el sistema
financer.
Amb la voluntat d’enfortir la cooperació entre ambdues autoritats, el 6 d'agost de 2020, l’AFA i el
Cos de Policia d’Andorra van signar un Protocol d’Entesa que permet establir formalment un marc
d’assistència mútua per exercir les seves respectives funcions encomanades per llei de manera
més efectiva. Així, es proporciona el marc formal per a l’intercanvi d’informació i l’assistència
tècnica o en qualsevol altre aspecte relacionat amb l’exercici de les seves funcions
A continuació es mostra un detall de la cooperació amb la Policia per als exercicis 2019 i 2020:
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2019

2020

Sol·licituds de cooperació

23

17

Altres comunicacions rebudes per AFA

1

-

Altres comunicacions enviades per AFA

1

1

TOTAL

25

18

12.4. Associacions professionals
En seguiment a l’establert a l’article 4 de la Llei 8/2013, totes les entitats operatives del sistema
financer estan adherides a una associació professional que, a més de vetllar pels interessos
generals dels seus membres, ha de prendre aquelles iniciatives orientades a millorar els estàndards
tècnics del sector; propiciar una cooperació sectorial respectuosa amb l’exercici de la competència
recíproca; assegurar la transparència en l’aplicació de condicions als clients i procurar el
compliment de les normes deontològiques inherents a la professió.
En aquest sentit, l’ABA i l’Associació d’Entitats Financeres d’inversió (ADEFI) són els interlocutors
habituals de l’AFA per a les qüestions d’interès general de les entitats operatives del sistema
financer.
Pel que fa al sector de les assegurances i reassegurances, les entitats asseguradores andorranes
són membres de l’Associació de Societats Andorranes d’Assegurances i Reassegurances (ASAAR);
les delegacions d’entitats estrangeres són membres de l’Associació d’Assegurances d’Andorra
(AAA) i les entitats de banca-assegurança són membres de l’ABA. Addicionalment, alguns
mediadors d’assegurances també són membres de l’Associació de Corredors Professionals
d’Andorra (ACPA).
A continuació es detallen les comunicacions rebudes i enviades entre l’AFA i les associacions
professionals durant els anys 2019 i 2020:
ABA

ADEFI

2019

2020

2019

2020

Comunicacions rebudes per l’AFA

3

9

3

2

Comunicacions enviades per l’AFA

17

39

20

17

TOTAL

20

48

23

19

12.5. Presència a comissions i comitès a nivell nacional
L’AFA també té presència a diverses comissions i/o comitès a nivell nacional, com:
la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi);
la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions (SAGI);
la Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme;
el Consell Andorrà d’Estadística (CAE);
la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació (CGFRJ); i
el Comitè Tècnic de les NIIF.
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Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi)
La Comissió Gestora té com a objectiu dur a terme les actuacions que siguin necessàries per al
bon funcionament del Fagadi i vetllar perquè els beneficiaris rebin els imports màxims establerts
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 (en endavant, Llei 20/2018).
La Comissió Gestora del Fagadi està formada per sis vocals: dos designats per l’AFA, un designat
pel Ministeri de Finances, un designat per l’AREB d’entre els membres del seu Consell
d’Administració i/o de la seva Direcció General i dos designats per les entitats bancàries
andorranes a través de l’ABA.
L’AFA duu un registre dels nomenaments i cessaments dels vocals de les comissions gestores.
Tots els vocals han de ser persones amb coneixements idonis, experiència professional adequada
per exercir la seva funció i reconeguda honorabilitat empresarial i professional, en els termes
definits a la legislació vigent en matèria de règim jurídic i govern corporatiu d’entitats del sistema
financer.
En tant que membre de la Comissió Gestora del Fagadi, un representant de l’AFA n’és el President
i l’AFA ha de donar compliment a les funcions que li són atorgades mitjançant les disposicions de
la Llei 20/2018. En aquest sentit, arran de l’aprovació de l’esmentada llei, a la reunió mantinguda en
data 20 de desembre de 2018, es va crear aquesta Comissió.
Consegüentment, els membres representants de l’AFA han assistit a totes les reunions d’aquestes
comissions mantingudes (i) durant el 2019, el dia 31 de maig i (ii) durant el 2020, els dies 29 de
maig i el 15 de juliol.

Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions (SAGI)
Correspon a la Comissió Gestora dur a terme les actuacions que siguin necessàries per al bon
funcionament del SAGI i vetllar perquè els beneficiaris rebin els imports màxims establerts a la Llei
20/2018.
La Comissió Gestora del SAGI està formada per sis vocals: dos designats per l’AFA, un designat
pel Ministeri de Finances, un designat per l’AREB d’entre els membres del seu Consell
d’Administració i/o de la seva Direcció General, un designat per les entitats financeres andorranes
d’inversió a través de l’ADEFI i un designat per les entitats bancàries andorranes a través de l’ABA.
L’AFA duu un registre dels nomenaments i cessaments dels vocals de les comissions gestores.
Tots els vocals han de ser persones amb coneixements idonis, experiència professional adequada
per exercir la seva funció i reconeguda honorabilitat empresarial i professional, en els termes
definits a la legislació vigent en matèria de règim jurídic i govern corporatiu d’entitats del sistema
financer.
En tant que membre de la Comissió Gestora del SAGI, un representant de l’AFA n’és el President i
l’AFA ha de donar compliment a les funcions que li són atorgades mitjançant les disposicions de
la Llei 20/2018. En aquest sentit, arran de l’aprovació de l’esmentada llei, a la reunió mantinguda en
data 20 de desembre de 2018, es va crear aquesta Comissió.
Consegüentment, els membres representants de l’AFA han assistit a totes les reunions d’aquestes
comissions mantingudes (i) durant el 2019, el dia 31 de maig i (ii) durant el 2020, el dia 29 de maig.

Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i Finançament del Terrorisme
La Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme és un òrgan
tècnic i consultiu del Govern d’Andorra en matèria de detecció, prevenció i lluita contra el blanqueig
de diners o valors i del finançament del terrorisme.
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Aquesta Comissió es regeix segons les disposicions establertes a la Llei 14/2017, del 22 de juny,
de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (en
endavant, Llei 14/2017).
La Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme té per objecte
la coordinació de les diverses autoritats competents en matèria de detecció, prevenció i lluita
contra el blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i la proliferació d’armes de
destrucció massiva i el seu finançament.
La Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme està integrada
pels següents membres:
a) el Cap de la UIFAND, que la presideix, i tres membres d’aquesta Unitat nomenats pel seu Cap;
b) el Fiscal General de l’Estat;
c) el Director del Departament de Policia i el Cap de la unitat del Departament de Policia
encarregada de la investigació dels casos de blanqueig de diners o valors i de finançament del
terrorisme;
d) el Director General del Departament de Tributs i Fronteres o el Director adjunt en qui aquest
delegui;
e) quan es tractin temes que afectin el sistema financer andorrà, un representant de l’AFA,
designat pel Director General de l’AFA;
f) quan es tractin temes que afectin les relacions exteriors del Principat d’Andorra i, en tot cas, en
relació amb les funcions de la Comissió regulades al capítol novè d’aquesta llei, un representant
del Ministeri d’Afers Exteriors, designat pel Ministre corresponent;
g) quan es tractin temes que afectin el Registre de Societats Mercantils, el Registre d’Associacions
i/o el Registre de Fundacions, un representant d’aquests departaments, segons correspongui; i
h) ocasionalment, es pot demanar l’assistència a la Comissió de representants d’altres
organismes, departaments, serveis o àrees, d’assessors i/o dels col·legis professionals, la
Cambra de Notaris o altres entitats que agrupen els subjectes obligats per la llei, per tractar
punts concrets de l’ordre del dia.
L’AFA, en tant que membre de la Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament
del Terrorisme, que adquireix un format renovat per incloure noves funcions a través dels canvis
establerts a la Llei 14/2017, ha assistit a totes les reunions d’aquesta Comissió mantingudes (i)
durant el 2019, els dies 16 de gener, 23 de maig i 18 de setembre i (ii) durant el 2020, el 15 de gener.
Arran de la situació extraordinària viscuda durant el 2020, durant aquest exercici, les reunions de
la Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme s’han dut a
terme en un àmbit restringit amb l’objectiu de donar compliment en tot moment a les
recomanacions del Govern en el context de la situació d’emergència sanitària mundial.

Consell Andorrà d’Estadística (CAE)
El Consell Andorrà d’Estadística és un òrgan, adscrit al Ministeri competent en matèria estadística,
que assisteix les institucions i els òrgans del sistema estadístic del Principat d’Andorra per al millor
govern de l’estadística oficial andorrana. Es va constituir el 22 de febrer de 2018 com un òrgan
consultiu i de participació sobre els programes i plans d’estadística oficials i altres aspectes
relacionats amb aquest àmbit.
De conformitat amb la Llei 28/2017, del 30 de novembre del Pla d’estadística 2018-2021 (en
endavant, Llei 28/2017) , s’estableix que el Consell Andorrà d’Estadística està compost per quinze
membres, entre els quals un membre de l’AFA.
La voluntat que dimana de la Llei 28/2017 és que el Consell Andorrà d’Estadística sigui plural i
representi tots els actors socials, tenint en compte els informants, els productors i els usuaris de
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les estadístiques públiques d’Andorra.
Per aquest motiu, l’organisme presidit pel Ministre responsable en matèria estadística, amb la
persona responsable del Departament d’Estadística com a secretari del Consell, compta també
amb representants del Consell General, dels Comuns, amb quatre representants dels usuaris, la
comunitat científica, la societat civil i els enquestats, representants de l’AFA, de les parapúbliques,
de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, dels sindicats, de la Confederació Empresarial
Andorrana i de l’Agència de Protecció de Dades Personals.
L’AFA, en tant que membre del Consell Andorrà d’Estadística, ha assistit a totes les reunions
mantingudes (i) durant el 2019, els dies 9 d’abril i 25 de novembre i (ii) durant el 2020, el 17 de
novembre.

Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació (CGFRJ)
Segons l’establert a la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, la Comissió
Gestora del Fons de Reserva de Jubilació està constituïda per cinc membres, entre els quals una
persona d’entre el personal de l’AFA o un expert extern, nomenada o nomenat pel Consell
d’Administració de l’AFA.
Aquesta Comissió forma part dels òrgans de govern del Fons de Reserva de Jubilació juntament
amb el Consell d’Administració del Fons de Reserva, que són qui estableixen l'estratègia d'inversió.
En concret, entre les seves competències estan la definició, la implementació i el seguiment de la
política d’inversió del Fons.
Amb data 26 d’abril de 2019, la Sra. Maria Cosan Canut va ser proposada pel Consell
d’Administració de l’AFA, com a experta externa de la Comissió Gestora el Fons de reserva de
jubilació, en substitució del Sr. Ramón López Galindo. Aquest acord va ser ratificat en data 30 de
maig de 2019.

Comitè Tècnic de les NIIF
En data 11 de desembre de 2018, es va crear el Comitè Tècnic com a òrgan consultiu del Govern
d’Andorra en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà i dels
organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, d’acord amb l’establert a l’article 4 del Decret pel
qual s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als
organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà de conformitat amb les normes internacionals
d’informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per
Andorra (NIIF-Andorra), (en endavant, Decret del 22 de desembre de 2016).
La competència d’aquest Comitè és l’emissió d’un dictamen dirigit al Govern d’Andorra en què
s’avaluen la conveniència i la necessitat d’adoptar totes les NIIF-UE prèviament adoptades a la Unió
Europea així com de modificar les NIIF-UE ja incorporades.
El Comitè Tècnic està compost per cinc membres, un designat pel Govern d’Andorra, dos designats
pel Consell d’Administració de l’AFA i dos experts independents contractats, un designat pel Govern
d’Andorra i l’altre designat pel Consell d’Administració de l’AFA. Actualment, un membre de l’AFA
té el càrrec de President del Comitè.
Les competències del Comitè Tècnic, tal com s’estableix a l’article 2 del Reglament intern de
funcionament del Comitè Tècnic com a òrgan consultiu del Govern d’Andorra en matèria de
comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà i dels organismes d’inversió
col·lectiva de dret andorrà, segons el Decret del 12-12-2018, són les següents:
realitzar el seguiment de les novetats en matèria comptable de conformitat amb les normes
internacionals d’informació financera adoptades per la Unió Europea;
obtenir i analitzar l’opinió del sector financer, sempre que el canvi normatiu previst pugui tenir
un impacte rellevant sobre el sector;
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elaborar un dictamen, per a la consideració del Govern d’Andorra, en què s’avaluïn la
conveniència i la necessitat:
▪ d’adoptar totes les NIIF-UE i les seves interpretacions relacionades que hagin estat
prèviament adoptades per la Unió Europea, perquè les apliquin les entitats operatives del
sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà; i
▪ de modificar les NIIF-UE incorporades prèviament al marc comptable aplicable a les entitats
operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret
andorrà;
elaborar, si escau, un esborrany de Decret amb la proposta de resolució a adoptar per part del
Govern d’Andorra; i
assessorar sobre la conveniència i la necessitat de promulgar les NIIF-UE i/o la interpretació
relacionada que sigui objecte d’adopció per a la seva aplicació per part de les entitats operatives
del sistema financer andorrà i dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.
Les reunions que ha celebrat el Comitè Tècnic durant els dos últims exercicis han estat les
següents:
el 19 de febrer de 2019, per tal d’adoptar normes aplicables a partir de l’1 de gener de 2019;
el 2 d’octubre de 2019 i l’1 de juliol de 2020, amb l’objectiu d’adoptar nomes aplicables a partir
de l’1 de gener de 2020; i
el 27 de novembre de 2020, amb l’objectiu d’adoptar nomes aplicables a partir de l’1 de gener
de 2021.

12.6. Altres presències a nivell nacional
En el marc de les seves funcions, l'AFA treballa conjuntament amb altres autoritats i organismes
nacionals, entre d’altres, els següents:
Ministeri de Finances
Col·labora amb les agències de rating (sovereign i entitats) així com amb assessoraments en
l’elaboració d’avantprojectes legislatius vinculats directament al sistema financer.
El nombre de reunions mantingudes amb agències de rating l’any 2020 ha estat de 4, el mateix
nombre que el 2019.
Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació
Col·labora en consultes relatives a desenvolupaments legislatius que puguin estar relacionats
amb el sistema financer.
Administració de Justícia
Col·labora amb l’Administració de Justícia en relació amb el recull dels dipòsits constituïts en
aplicació de la legislació vigent i de decisions judicials.
Registre de Societats
Col·labora amb el Registre de Societats duent a terme assessorament sobre les sol·licituds de
constitució o modificació de societats que plantegin dubtes sobre la seva pertinença i/o
adequació, o no, al sistema financer. Durant el 2020, l’AFA ha dut a terme 142 informes per al
Registre de Societats.
Departament de Tributs i de Fronteres del Ministeri de Finances
Col·labora amb el departament de Tributs i de Fronteres del Ministeri de Finances en relació
amb l’aplicació i la verificació de la comptabilització i la liquidació dels impostos que afecten
les entitats operatives del sistema financer andorrà.
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Departament d’Estadística
Mitjançant el Consell Andorrà d’Estadística del qual l’AFA forma part.
Departament de Comerç
L’AFA emet informes relatius a les inversions directes referides a l’apartat 4 de l’article 10 de la
Llei 10/2012, del 21 de juny, d’Inversió estrangera al Principat d’Andorra que vulguin efectuar
entitats de crèdit o financeres estrangeres, perquè el Ministeri competent en matèria d’inversió
estrangera els tingui en consideració abans de prendre una decisió.
Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ)
L’AFA emet informes previs a l’atorgament de llicències d’acord amb la Llei 37/2014, de l’11 de
desembre, de Regulació dels jocs d'atzar, que estableix que, per a l’atorgament de les llicències,
l’entitat reguladora del joc ha de requerir els informes vinculants de la UIFAND, de l’AFA, de
l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i/o d’Andorra Telecom, SAU, segons correspongui.

13. La dimensió internacional de la missió de l'AFA
13.1.

Cooperació i investigacions

A nivell internacional, l’AFA coopera i estableix relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats
o organismes oficials estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer,
d’autorització i registre, de supervisió i/o de control de les entitats supervisades en el marc de les
funcions que li són atribuïdes.
L’AFA col·labora amb autoritats estrangeres competents en matèria d’abús de mercat quan
aquesta col·laboració és necessària per a la consecució de les funcions respectives, en aplicació
de les facultats que li són conferides per la legislació vigent.
L’AFA assisteix altres autoritats competents estrangeres en matèria d’abús de mercat,
concretament en temes d’informació privilegiada i de manipulació del mercat, intercanviant
informació i cooperant en el marc d’investigacions en curs.
L’AFA col·labora proveint assistència i intercanviant informació amb aquestes autoritats o
organismes estrangers sempre i quan es doni compliment, entre d’altres, a disposicions de
reciprocitat i confidencialitat. Cada sol·licitud d’informació o d’assistència rebuda per l’AFA és
objecte d’una anàlisi per determinar si dona compliment als requeriments establerts al marc legal
vigent i decidir si la sol·licitud és acceptada o rebutjada.
L’any 2020, l’AFA va rebre deu sol·licituds de cooperació d’autoritats estrangeres (nou el 2019). Per
altra banda, l’any 2020, l’AFA ha iniciat sis sol·licituds de cooperació a autoritats estrangeres (el
mateix nombre, el 2019).
Pel que fa a abús de mercat i segons l’establert a l’article 45 de la Llei 8/2013, l’AFA és l’autoritat
administrativa competent per vetllar per l’aplicació de les disposicions establertes en matèria
d’abús de mercat en aquesta llei. En seguiment a l’establert als articles 247 bis i 247 ter de la Llei
9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, alguns fets poden ser constitutius
d’incompliment de les disposicions penals i, consegüentment, es posen en coneixement de la
Fiscalia.
En el marc de l’establert a l’article 60 de la Llei 8/2013, qualsevol professional que prepari o executi
operacions ha d’establir i mantenir mecanismes, sistemes i procediments eficaços per detectar i
notificar les ordres i operacions sospitoses que siguin proporcionats a l’escala, el volum i la
naturalesa de les activitats de l’entitat. Quan aquest professional tingui sospites fundades que una
ordre o una operació en relació amb algun instrument financer, tant dins com fora del centre de
negociació del Principat d’Andorra o d’un estat membre de la Unió Europea, pot constituir una
operació amb informació privilegiada, una manipulació de mercat, o un intent d’operar amb
informació privilegiada o de manipular el mercat, ha de notificar-ho sense demora a l’AFA.
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D’acord amb les obligacions de cooperació previstes per la normativa sobre abús de mercats i els
acords de cooperació multilateral rellevants, en el cas d’operativa amb instruments negociats en
altres mercats, l’AFA tramet els informes rebuts a les autoritats estrangeres competents que poden
iniciar investigacions si correspon.

13.2. Protocols d’Entesa amb supervisors homòlegs
L’AFA té facultats per establir relacions i/o acords de col·laboració amb autoritats o organismes
oficials estrangers, competents en matèria de regulació del sistema financer, d’autorització i
registre, de supervisió i/o control dels supervisats per vetllar pel compliment de la legislació del
sistema financer, de la legislació relativa als mercats de valors, derivats i altres instruments
financers o de qualsevol altra legislació que així ho prevegi.
En aquest sentit i en el context d’internacionalització del sistema financer andorrà, des de l’AFA, en
tant que supervisor en base consolidada, s’ha promogut la signatura de protocols d’entesa amb
aquelles autoritats dels països on hi ha presència de les entitats operatives del sistema financer i
de les entitats asseguradores amb seu central al Principat d’Andorra.

Protocol d’entesa entre el Banco Central del Uruguay (BCU) i l’AFA
El gener 2020, com a resultat de l’interès per part d’ambdues autoritats de cooperació mútua per
facilitar el compliment de les funcions encomanades dins de les seves respectives jurisdiccions en
tant que supervisors del sector financer, l’AFA i el Banco Central de Uruguay van signar un protocol
d’entesa.

13.3. Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO)
L’Organització Internacional de Comissions de Valors (en endavant, IOSCO per les seves sigles en
anglès) és l’organisme internacional que reuneix els reguladors mundials de valors i és reconegut
com el regulador mundial d’estàndards per al sector de valors.
L’IOSCO desenvolupa, implementa i promou l'adhesió a estàndards de regulació de valors
reconeguts internacionalment. Els objectius i principis de la regulació de valors de l'IOSCO han
estat reconeguts, tant pel G20 com pel Comitè d’Estabilitat Financera (FSB, per les seves sigles en
anglès), com a estàndards rellevants en aquesta àrea.
Les seves recomanacions, conjuntament amb els principis publicats pels comitès equivalents per
als sectors de banca i assegurances (Basel Committee on Banking Supervision i International
Association of Insurance Supervisors, respectivament), són preses en consideració pel Fons
Monetari Internacional i pel Banc Mundial als seus programes d’avaluació dels sectors financers.
En proporcionar assistència tècnica, educació i formació, i investigació d’alta qualitat als seus
membres i altres reguladors, l’IOSCO busca construir mercats de capitals globals sòlids i un marc
regulador global robust.
Des del setembre del 2013, l’AFA és membre de l’IOSCO i signatària del protocol d’entesa
multilateral de l’IOSCO (MMoU, per les seves sigles en anglès) relatiu a la consulta, la cooperació i
l’intercanvi d’informació entre autoritats competents i contribueix així a l’assoliment dels objectius
de l’IOSCO.
En aquest sentit, els membres de l’IOSCO han resolt:
cooperar en el desenvolupament, la implementació i la promoció de l'adhesió a estàndards
de regulació, supervisió i aplicació reconeguts internacionalment i coherents, per protegir els
inversors, mantenir mercats justos, eficients i transparents i intentar mitigar els riscos
sistèmics;

45/68

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’AFA
Informe anual 2020

millorar la protecció dels inversors i promoure la seva confiança en la integritat dels mercats
de valors, mitjançant un reforç de l’intercanvi d’informació i la cooperació en l’aplicació
contra la mala conducta i en la supervisió dels mercats; i
intercanviar informació a nivell mundial i regional sobre les seves respectives experiències
amb l’objectiu d’enfortir la infraestructura del mercat i aplicar la regulació adequada.

Conferència anual de l’IOSCO
En ocasió de la seva 45a Conferència anual, els membres de l'IOSCO s’han reunit, excepcionalment
en format virtual a causa de la crisi sanitària, per debatre i abordar els problemes que enfronten els
reguladors i supervisors del mercat de valors. L’AFA ha participat en aquestes reunions que s’han
celebrat durant un període de dues setmanes, del 9 al 18 de novembre de 2020.
Al final de l’esmentada conferència, 125 reguladors de mercats eren signataris del protocol
d'entesa multilateral de l'IOSCO (MMoU).
Així mateix, l’AFA també va assistir a la reunió dels reguladors dels mercats de valors amb altres
membres de la comunitat financera internacional, a Sidney, entre el 13 i el 17 de maig de 2019,
amb motiu de la 44a Conferència anual de l'IOSCO.

Comitè Regional Europeu de l’IOSCO
L’AFA també forma part del Comitè Regional Europeu de l’IOSCO (ERC, per les seves sigles en
anglès). Aquest és un dels quatre comitès regionals constituïts per l’IOSCO per centrar-se en
qüestions regionals relacionades amb la regulació de valors a la regió europea.
Durant el 2020, s’ha celebrat una reunió presencial a Londres, el mes de febrer, i dues reunions
virtuals, els mesos de març i juliol, en què s’han analitzat els principals desenvolupaments als
mercats de valors europeu i mundials i les seves possibles implicacions per a la protecció dels
inversors, la integritat del mercat financer i el risc sistèmic.
Durant les seves tres reunions celebrades el 2019 a Dublín, Sydney i Sant Petersburg, els membres
de l'ERC van debatre sobre el treball de l'IOSCO sobre finançament sostenible, regulació de
criptoactius, mala conducta, fragmentació del mercat i regulació transfronterera, i tecnologia
financera, entre altres qüestions. Els membres de l’ERC també van compartir informació sobre
l’augment de la interacció de l’IOSCO amb altres organismes normatius i amb el Comitè
d’Estabilitat Financera (FSB, per les seves sigles en anglès).

13.4. Associació Internacional de Supervisors d’Assegurances (IAIS)
Segons l’article 8 de la Llei 12/2017, l’AFA té la potestat de mantenir relacions de cooperació i
coordinació amb altres autoritats supervisores del Principat d’Andorra o d’altres estats. Des del
passat mes d’octubre del 2019, l'AFA és membre de la International Association of Insurance
Supervisors, que és l'associació internacional de supervisors d'assegurances.
Amb aquesta incorporació, l'AFA formalitza la cooperació internacional en matèria d'assegurances
per tal de garantir l'estabilitat del sector de les assegurances i reassegurances andorrà.

Conferència anual de la IAIS
L’AFA ha assistit a la reunió dels supervisors d’assegurances i altres parts interessades de la
comunitat internacional que s’ha dut a terme, excepcionalment en format virtual a causa de la
declaració de pandèmia per la COVID-19, els dies 3 i 4 de desembre de 2020, amb motiu de la 27a
Conferència anual de la IAIS.
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El tema de la conferència anual ha estat l’assegurança sostenible: riscos emergents, tendències i
oportunitats. A mesura que el sector de les assegurances i reassegurances continua afrontant la
pandèmia de la COVID-19 i les seves repercussions, el tema de la sostenibilitat s’esdevé més
rellevant que mai.
L’AFA també va assistir a la 26a Conferència anual de la IAIS que va tenir lloc a Abu Dhabi, el 14 i
el 15 de novembre de 2019 i on es va ratificar l’AFA com a membre de la IAIS.
En aquest cas, la temàtica principal de la conferència va versar sobre la supervisió a l’era digital.
Aquestes conferències anuals ofereixen una plataforma per als supervisors d'assegurances i les
parts interessades d'arreu del món per intercanviar opinions sobre qüestions rellevants per a la
supervisió i el desenvolupament del mercat d'assegurances.

13.5. Altres fòrums internacionals
Representació d’Andorra a nivell internacional
Finalment, l’AFA també realitza les tasques associades a la representació d’Andorra a nivell
internacional en relació amb temes específics que afectin el sector financer. En aquest sentit, entre
d’altres, forma part de la delegació andorrana del Comitè Mixt de l’Acord Monetari (veure apartat
14.1 “Acord Monetari” d’aquesta memòria), de la delegació andorrana del Committee of Experts on
the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Moneyval), a
petició de la UIFAND, i de delegacions de negociació en diferents àmbits amb la Unió Europea, a
petició del Ministeri encarregat de les finances.

14. Regulació
Funció regulatòria
Entre les funcions regulatòries de l’AFA està la d’emetre, entre d’altres, Comunicats tècnics,
Comunicacions i/o Recomanacions, per desenvolupar la reglamentació i les normes tècniques
instrumentals en relació amb l’exercici de les activitats pròpies del sistema financer, del sistema
assegurador i de qualsevol altra activitat quan la legislació vigent així ho prevegi. Així doncs,
l’AFA pot emetre:
▪ Comunicats tècnics: qualsevol norma o regulació d’obligat compliment que pugui afectar
les entitats supervisades.
▪ Comunicacions i Recomanacions: peticions d’informació puntals o qualsevol altra
comunicació que aquesta Autoritat consideri rellevant per a qualsevol de les entitats
supervisades o per als seus grups.
Els Comunicats tècnics són publicats a l’apartat “Normativa” de la pàgina web de l'AFA mentre
que les Comunicacions són exclusivament publicades a l’apartat “Oficina Virtual– Privada” de
la web de l'AFA, accessible per a les entitats afectades en funció de la tipologia de la
Comunicació emesa.
A l’Annex 2 es presenten els Comunicats tècnics, les Recomanacions i les guies que
complementen alguns Comunicats tècnics emesos per l’AFA durant el 2020.
Addicionalment, durant el 2020, l’AFA ha emès 19 Comunicacions dirigides a les entitats
supervisades, 11 d’elles vinculades a la gestió de la crisi per la declaració de pandèmia de la
COVID-19 i altres en relació amb diferents temàtiques d’interès.
En l’exercici d’aquesta funció, l’AFA pot sotmetre a la consideració dels agents del sector
financer les propostes normatives rellevants i, en tot cas, té en compte els següents factors:
▪ que el cost de la regulació sigui proporcionat als beneficis de la seva implementació;
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▪ els estàndards internacionals en la matèria; i
▪ l’impacte de la seva implementació en la competència, la capacitat d’innovació i la
competitivitat internacional de la plaça financera andorrana.
L’AFA també emet, a petició del Govern, informes i dictàmens sobre la legislació relativa al
sistema financer i sobre les demés matèries competència de l’AFA i proposa, per iniciativa
pròpia, mesures susceptibles de millorar l’ordenació i la regulació del sistema financer.

14.1. La COVID-19
L’any 2020 ha estat significativament marcat per l’esdeveniment mundial provocat per la pandèmia
de la COVID-19. A nivell internacional, tant governs com bancs centrals i altres organismes
reguladors i supervisors, han adoptat i publicat un conjunt ampli de mesures i recomanacions per
tal de mitigar l’impacte de la pandèmia sobre l’economia i sobre l’estabilitat financera. A Andorra,
entre aquestes mesures cal destacar les moratòries legislatives i no legislatives atorgades, tant pel
Govern com per l’ABA, els programes de préstecs tous atorgats pel Govern, i les mesures
adoptades per l’AFA, tot amb l’objectiu d’atorgar finançament a l’economia per part de les entitats
bancàries i per tal de flexibilitzar els requeriments de capital i de liquiditat i reduir la càrrega
operativa de les entitats.
L'AFA té un paper fonamental per mantenir l'estabilitat financera, garantir que el crèdit flueixi cap
a l'economia real i preservar la capacitat del sistema financer per finançar el creixement. En aquest
sentit, a més de dur a terme mesures pròpies en tant que autoritat del sistema financer, l’AFA
també ha assessorat el Govern en algunes qüestions específiques relacionades amb el sistema
financer arran de les mesures que s’han desenvolupat per mitigar aquesta crisi i que es detallen a
continuació.

Programa extraordinari de préstecs garantits pel Govern
En dates 23 i 24 de març de 2021, s’aproven, respectivament, la Llei 3/2020, del 23 de març, de
mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de
SARS-CoV-2 (en endavant, Llei 3/2020) i el Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa
extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel
coronavirus SARS-CoV-2.
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Aquest marc jurídic té com a objecte l’adopció de mesures per respondre a l’impacte econòmic en
les empreses i els negocis del país. Entre les diferent mesures, s’instrumentalitzen dos crèdits tous
atorgats per les entitats bancàries al teixit econòmic amb l’aval i el pagament dels interessos a
càrrec del Govern. El primer, de 60 milions d’euros, està destinat a cobrir les despeses de
funcionament de les empreses i dels autònoms. El segon, de 70 milions d’euros, està destinat a
refinançar les quotes creditícies que puguin tenir aquests empresaris i autònoms.
Posteriorment, en data 20 de maig de 2021, s’aprova un segon programa de crèdits tous de 100
milions d’euros.
Aquestes mesures tenen per objectiu facilitar la liquiditat necessària per garantir la continuïtat de
l’activitat d’empreses i autònoms.
En aquest context, l’AFA emet, en dates 7 d’abril i 7 de maig respectivament, els Comunicats tècnics
núm. 261/20-EB i núm. 261/20-EB bis, mitjançant els quals es requereix una tramesa d’informació,
a efectes comptables i de supervisió, en relació amb les facilitats creditícies atorgades en el marc
d’aquest programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis.
Finalment, aquest nou marc regulatori també incorpora , entre d’altres, mesures en relació amb el
sector financer; en concret, la Llei 3/2020 contempla, com a mesura urgent, la pròrroga dels
terminis de què gaudeixen les entitats operatives del sistema financer i del sector de les
assegurances i reassegurances per al compliment de determinades obligacions formals, la
pràctica de les quals podria resultar difícil o fins i tot impossible en les circumstàncies actuals.

Carències legislatives i no legislatives
El 18 d’abril de 2020 s’aprova la Llei 5/2020 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació
d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 mitjançant la qual les persones
assalariades concernides per la suspensió temporal del contracte de treball o per la reducció de la
jornada laboral poden sol·licitar i obtenir una carència de les quotes corresponents als préstecs
hipotecaris o als préstecs personals, o una extensió del termini d’amortització dels crèdits
hipotecaris que tinguin contractats amb les entitats bancàries amb la finalitat de finançar
l’adquisició del seu habitatge habitual o el seu vehicle propi, sempre que es compleixen certs
requeriments.
L’11 de juny de 2020, els bancs andorrans aproven un acord de carència sectorial que permet a les
empreses i a les famílies afectades econòmicament per la crisi sanitària ajornar el pagament del
principal dels crèdits o préstecs.
En aquest context, l’AFA emet les Recomanacions EB 01/2020 i EB 01/2020 bis que són guies
supervisores per clarificar el tractament de les moratòries. Mitjançant aquestes Recomanacions,
l’AFA amplia els terminis en base a la situació de la pandèmia adoptant com a pròpies les següents
mesures:
A nivell prudencial, la guia EBA/GL/2020/02 Guidelines on legislative and non-legislative
moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis mitjançant la qual es
clarifica quines moratòries no desencadenen automàticament en un canvi de la classificació
de risc, en quins casos l’avaluació s’ha de fer cas per cas i l’aplicació de la definició
d'impagament pel que fa al tractament de la reestructuració o del refinançament.
A nivell comptable, els aclariments publicats per l’International Accounting Standards Board
(IASB) en data 27 de març de 2020 sota el nom IFRS9 (International Financial Reporting
Standards) and COVID-19. Accounting for expected credit losses applying IFRS9 Financial
Instruments in the light of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic, en què
es clarifica que les entitats, per avaluar, tant l’increment significatiu de risc com la pèrdua
esperada, han d’analitzar els canvis durant tota la vida esperada de l’instrument financer i
han de basar-se en informació raonable i suportable que estigui disponible sense un cost
excessiu.
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A nivell de supervisió, les mesures adoptades pel Banc Central Europeu i publicades en data
1 d’abril de 2020 sota el nom IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic Guidance on the use of forecasts to estimate the ECL during the COVID-19 pandemic,
mitjançant la qual es recomana a les entitats que s’evitin els supòsits procíclics, se les
adverteix sobre la sensibilitat de les variables macroeconòmiques en els models col·lectius
i se’ls recomana l’ús d’aquestes variables a llarg termini en la mesura en què aquestes siguin
representatives.
Així mateix, en data 7 d’agost de 2020, l’AFA emet el Comunicat tècnic núm. 264/20-EB mitjançant
el qual es requereix una nova tramesa d’informació, a efectes comptables i de supervisió, en relació
amb les carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs o crèdits, aplicades arrel
de la crisi sanitària.

Altres mesures de supervisió prudencial en el context de la COVID-19
Durant la crisi provocada per la COVID-19 i des del dia 9 de març de 2020, l’AFA ha emès deu
comunicacions dirigides a les entitats supervisades del sistema financer per tal de poder fer un
seguiment acurat dels riscos derivats de la pandèmia Aquests requeriments d’informació s’han
adaptat durant el temps tant pel que fa al contingut del reporting com a la seva periodicitat.
Addicionalment, en data 26 de març de 2020, s’emet una nova comunicació mitjançant la qual
s’ajornen els terminis de la tramesa periòdica d’alguns documents, amb la finalitat que les entitats
supervisades del sistema financer andorrà puguin destinar els seus esforços a minorar l’impacte
ocasionat per la COVID-19.
En aquest mateix sentit, el 16 d’abril de 2020, s’emeten el Comunicat tècnic núm. 2/2020
CGFAGADI i el Comunicat tècnic núm. 2/2020 CGSAGI mitjançant els quals s’ajornen els terminis
de la tramesa anual de les dades de tancament de l’exercici 2019 dels estats financers auditats
que els membres del FAGADI i del SAGI han de trametre a l’AFA.
El 7 de maig de 2020, s’emet el Comunicat tècnic núm. 262/20-EB, en què es detallen una sèrie de
mesures prudencials adoptades per l’AFA en el context de la crisi sanitària:
la realització, durant l’exercici 2020, de les inspeccions in situ que es considerin estrictament
essencials per a l’exercici de les seves funcions i l’ajornament per al 2021 de les que es
considerin com a no prioritàries;
la realització de les proves de resistència, en principi i depenent de les circumstàncies existents,
durant l’exercici 2021;
la no activació del coixí de capital contra riscos sistèmics per a l’exercici 2020; i
pel que fa la distribució de dividends, des de l’inici de la situació relativa a aquesta crisi sanitària,
la recomanació de l’AFA a les entitats bancàries andorranes de no distribuir cap dividend amb
càrrec al resultat de l’exercici 2019.
Pel que fa a la distribució de dividends, en data 14 d’agost de 2020, l’AFA emet la Recomanació
EB 02/2020, en què recomana a les entitats bancàries que s’abstinguin, al menys fins l’1 de
gener de 2021, d’adoptar qualsevol de les següents mesures:
▪ repartir dividends o agafar compromisos irrevocables respecte a la seva distribució;
▪ dur a terme recompres d’accions ordinàries; i/o
▪ contreure obligacions de reemborsar retribucions variables a les persones que assumeixen
riscos importants i que comportin la reducció de la quantitat o de la qualitat dels fons propis
a nivell de grup, sots-consolidat o individual.

50/68

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’AFA
Informe anual 2020

14.2. Acord Monetari
El 30 de juny de 2011, es va procedir a la signatura de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra
i la Unió Europea amb el qual el Principat d’Andorra va assolir el compromís d’adoptar totes les
mesures apropiades mitjançant la transposició directa o, eventualment, mitjançant l’adopció de
mesures equivalents, per tal d’aplicar els actes jurídics i les normes de la Unió Europea relacionats
a l’Annex d’aquest acord, entre d’altres, en l’àmbit de la legislació en matèria bancària i financera,
especialment pel que fa a les activitats i a la supervisió de les entitats concernides. Aquesta
necessària adaptació deriva, bàsicament, de tres fets: l’euro és la moneda de curs legal al Principat
d’Andorra, l’Estat té dret a encunyar-ne i el sector bancari andorrà opera en estreta relació amb el
de la zona euro. En aquest sentit, l’Annex preveu que una part significativa del cabal comunitari en
matèria bancària i financera s’ha de transposar de manera recurrent.
Amb l’objectiu de complir amb aquesta obligació, el Principat d’Andorra ha de promulgar les
normes internes necessàries per efectuar la transposició directa o l’adopció de mesures
equivalents a les normes europees compreses a l’Annex del referit Acord Monetari, d’acord amb
els terminis que s’hi estableixen.
Aquest Annex no és una relació de normes tancada i immutable en el temps, sinó que es modifica
un cop l’any, o més sovint si la Comissió Europea ho considera adequat, per incorporar-hi les
normes europees que es van aprovant i que substitueixen o complementen les normes
contingudes a la versió inicial de l’Annex esmentat.
El Comitè Mixt de l’Acord Monetari, creat en virtut de l’article 11 de l’Acord Monetari entre el
Principat d’Andorra i la Unió Europea, decideix posteriorment els terminis apropiats i raonables
perquè el Principat d’Andorra apliqui les noves normes afegides a l’Annex.
El Comitè Mixt està compost per representants del Principat d’Andorra i de la Unió Europea amb
l’objectiu d’examinar l’aplicació d’aquest Acord, per determinar el límit anual d’emissió de moneda
i avaluar les mesures preses pel Principat d’Andorra per aplicar la legislació pertinent de la Unió
Europea.
En aquest sentit, la delegació andorrana, de la qual l’AFA forma part, ha participat a la reunió anual
que, donada la situació de crisi sanitària causada per la COVID-19, s’ha realitzat mitjançant
videoconferència el 16 d’octubre de 2020. L’AFA també va participar a la reunió del 2019 que va
tenir lloc a Andorra la Vella el 19 de novembre.
Aquestes trobades permeten posar en relleu tot el treball que el Principat ha realitzat al llarg dels
darrers anys i totes les reformes que s’han dut a terme com a part d’una estratègia global
d’homologació als estàndards internacionals.
En aquest sentit, s’han dut a terme modificacions importants del marc jurídic andorrà amb la
incorporació d’un gran nombre d’actes rellevants a efectes de la Unió Europea pel que fa a
legislació financera i bancària, fet que ha suposat un esforç significatiu per al sistema financer
andorrà, tant des d’un punt de vista de transposició com d’implementació. Així, es posa de
manifest, el compromís ferm del Principat d’Andorra per tal d’assolir les fites establertes a l’Acord
Monetari i, per tant, aconseguir una homologació reconeguda internacionalment.

Solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió
Els darrers anys, el Principat d’Andorra i, en particular, el sistema financer andorrà han estat
treballant intensament per tal d’adaptar a l’ordenament jurídic andorrà els canvis normatius que
s’imposen en l’àmbit internacional i en el de la Unió Europea pel que fa al paquet normatiu conegut
com a “paquet CRD IV”.
Fem referència a la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013,
relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de
crèdit i les empreses d’inversió (en endavant, “Directiva 2013/36” o “CRD IV”) per la qual es modifica
la Directiva 2002/87/EC i es deroguen las Directives 2006/48/CE i 2006/49/CE. Mitjançant aquesta
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directiva, la Unió Europea va començar a implementar les reformes de capital acordades en el marc
de Basilea III, amb efecte des de l’1 de gener de 2014, i va establir un període d’implementació
gradual de certs requeriments fins l’1 de gener de 2019. La regulació central en relació amb la
solvència de les entitats de crèdit és el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses
d’inversió que modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 (“CRR”), que es complementen amb
diverses normes tècniques de regulació anomenades Regulatory Technical Standards.
L’adopció del paquet CRD IV al Principat d’Andorra té com a finalitat equiparar les exigències en
matèria de solvència i de supervisió de les entitats de crèdit i de les empreses d’inversió andorranes
a les seves homònimes europees, millorar la transparència i reduir el risc del sistema financer.
No obstant això, s’ha de preveure que el marc normatiu CRD IV, la CRR i la seva normativa de
desenvolupament són complexes, no només pel que fa al seu contingut, sinó també respecte a la
seva estructura, i s’ha de tenir en compte que existeixen aspectes que requereixen una adaptació
a les particularitats del sistema financer andorrà i una adaptació clara al marc jurídic vigent fins a
la data al Principat d’Andorra donat que implica una alteració substancial de la normativa aplicable
a les entitats de crèdit i a les empreses d’inversió i que aspectes com l’accés a l’activitat, els
requisits d’idoneïtat de l’alta direcció i dels accionistes amb participació qualificada, els requisits
de govern corporatiu, el règim de supervisió, els requisits de capital i el règim sancionador s’han
modificat profusament.
Consegüentment, la transposició del paquet CRD IV a l’ordenament jurídic andorrà ha requerit una
modificació substancial de la normativa vigent donat que molts d’aquests aspectes ja es trobaven
regulats i l’establiment de nova legislació i regulació, principalment la Llei 35/2018 i el Decret pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018.
Durant el 2020, continuant amb el procés de transposició d’aquest paquet regulatori, l’AFA emet el
Comunicat tècnic 263/20-EB “Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital
(PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries”. El propòsit d’aquesta Guia és facilitar a les
entitats bancàries l'aplicació dels processos d’autoavaluació del capital i de la liquiditat que
s’estableixen als articles 15 i 25 de la Llei 35/2018.
En concret, la Guia desenvolupa determinats aspectes sobre els processos que les entitats utilitzen
per avaluar els aspectes quantitatius referits a:
la mesura dels riscos als quals estan exposades relacionats amb els recursos propis;
l'estimació dels fons propis necessaris per cobrir aquests riscos; i
la mesura del nivell de liquiditat.
A més, per assegurar una gestió eficaç dels riscos, aquesta Guia també desenvolupa els aspectes
qualitatius que les entitats consideren sobre qüestions relatives al govern corporatiu intern, la
identificació, la gestió, el control i la comunicació dels riscos i dels mecanismes de control intern.
Així mateix, l’emissió d’aquesta Guia té com a objectiu adaptar-se a les metodologies i pràctiques
supervisores contingudes a les guies emeses per:
L'Autoritat Bancària Europea, principalment:
▪

la Guia EBA/GL/2014/13, que proporciona directrius sobre els procediments i les
metodologies comuns per al procés de revisió i avaluació supervisora; i

▪

la Guia EBA/GL/2016/10, que facilita directrius sobre la recopilació d'informació
relativa a l'ICAAP i a l'ILAAP als efectes del procés de revisió i avaluació supervisora.

El BCE:
▪

la Guia sobre el procés d’avaluació de l’adequació del capital intern; i

▪

la Guia sobre el procés d’avaluació de l’adequació de la liquiditat interna.
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Aquests processos, que en anglès es coneixen per les sigles ICAAP (Internal Capital Adequacy
Assessment Process) i ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), han estat
denominats en aquesta Guia com a Procés d'Autoavaluació de Capital (PAC) i Procés
d'Autoavaluació de la Liquiditat (PAL).
Finalment, l’AFA també ha emès Comunicacions per tal de guiar les entitats bancàries en relació
amb les expectatives del supervisor en certs aspectes específic vinculats amb la solvència i la
liquiditat de les entitats. En concret, ha emès les següents:
Comunicació EB 03/2020, mitjançant la qual s’autoritza les entitats bancàries a incloure en el
capital de nivell 1 ordinari els beneficis de tancament de l’exercici en el marc de la presentació
dels estats financers auditats juntament amb l’informe d’auditoria, atès que es considera que
aquests estats donarien compliment a les condicions requerides al Reglament de
desenvolupament de la Llei 35/2018; i
Comunicació EB 06/2020, mitjançant la qual es clarifica el tractament que s’ha de donar als
efectes del càlcul de la ràtio de solvència, en cas que els instruments del capital de nivell 1
ordinari, nivell 1 addicional i nivell 2 hagin estat finançats de forma directa o indirecta per l’entitat
bancària.

Reglament (UE) núm. 2016/1011 Índexs de referència
En el marc de l’establert a l’article 8 (1) (b) de l’Acord Monetari entre la Unió Europea i el Principat
d’Andorra, s’ha de transposar a l’ordenament jurídic andorrà el Reglament núm. (UE) 2016/1011, del
Parlament Europeu i el Consell, del 8 de juny de 2016, sobre els índexs emprats com a referència en
els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons
d’inversió.
Amb l’objectiu de realitzar l’anàlisi de la transposició del Reglament Europeu d’Índexs de referència
que s’ha de dur a terme tot garantint que es fa amb mesures equivalents, l’AFA emet la
Comunicació SF 01/2020 en què es requereix a les entitats operatives del sistema financer andorrà
informació sobre els índexs emprats com a referència en els instruments financers i en els
contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels organismes d’inversió col·lectiva.

14.3. Més enllà de l’Acord Monetari
Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF)
Mitjançant el Decret del 22 de desembre de 2016, es va aprovar el marc comptable aplicable a les
entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret
andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió
Europea que han estat alhora adoptades per Andorra; consegüentment, des de l’1 de gener de
2017, aquestes entitats han elaborat els seus comptes anuals individuals i consolidats de
conformitat amb les NIIF-UE en vigor des del 31 de desembre de 2016.
L’esmentat Decret preveu, als seus articles 4 i 5, la creació d’un Comitè Tècnic, la competència del
qual és l’emissió d’un dictamen dirigit al Govern d’Andorra en què s’avaluïn la conveniència i la
necessitat d’adoptar totes les NIIF-UE prèviament adoptades a la Unió Europea i de modificar les
NIIF-UE ja incorporades.
En aquest sentit, el Govern, en la seva sessió del 29 de juliol de 2019, va aprovar el Decret del 29-72020 pel qual s’aproven determinades normes internacionals d’informació financera adoptades a la
Unió Europea (NIIF-UE) i es modifica el Decret pel qual s’aprova el marc comptable aplicable a les
entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret
andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió
Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra), de 22 de desembre
de 2016 mitjançant el qual s’incorporen les modificacions de les NIIF en vigor a la Unió Europea.
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Assegurances
El Principat d’Andorra va emprendre fa anys una actuació molt decidida amb l’objectiu d’actualitzar
el marc de regulació i supervisió en l’àmbit de l’assegurança i la reassegurança. Aquesta actuació
va tenir com a punt de referència essencial el règim establert per la Unió Europea en aquest àmbit,
la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre de 2009, sobre
l’assegurança de vida, l’accés a l’activitat d’assegurança i reassegurança i el seu exercici.
La primera fase d’aquesta actualització va culminar amb l’aprovació de la Llei 12/2017 i el seu
Reglament d’aplicació, aprovat pel Decret del 20 de desembre de 2017.
Mitjançant el Decret del 27 de desembre de 2017, es va aprovar el Reglament de desenvolupament
del que estableix la disposició final primera de la Llei 12/2017, en relació amb el règim de càlcul de
provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances i
reassegurances del Principat d’Andorra, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2019. Aquest decret
té per objecte l’adequació del marc comptable aplicable a les entitats asseguradores i
reasseguradores, a les quals es refereix l’article 2.1, de la Llei 12/2017, a l’entorn normatiu de les
normes internacionals d’informació financera. Així, es van desenvolupar els mètodes i els
procediments per al càlcul de les provisions tècniques a efectes comptables basant-se en les
pràctiques nacionals i es va establir una regulació comptable homogènia, consistent i comparable.
Posteriorment i amb l’objectiu d’establir un règim més adequat i eficient sobre les peculiaritats de
les delegacions d’entitats estrangeres que operen al Principat d’Andorra , es va publicar el Decret
del 8-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 12/2017 per a certes
delegacions al Principat d’Andorra que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2019. Amb l’aprovació
d’aquest Reglament es pretén garantir, en tot moment, un adequat nivell de risc respecte del sector
de les assegurances i reassegurances andorrà, la correcta protecció dels prenedors i assegurats, i
l’exercici efectiu, per part de l’AFA, de les seves funcions de supervisió, d’acord amb el criteri de
proporcionalitat establert a l’article 9 de la Llei 12/2017, el qual estableix, que la supervisió ha de
ser, en tot moment, proporcional al volum, la naturalesa i les característiques de les entitats i les
situacions objecte de supervisió.
Finalment i en exercici de les potestats atorgades a l’AFA en virtut de l’establert a la disposició
transitòria segona de la Llei 12/2017, que entre d’altres, estableix que l’adaptació al títol IV de la llei
es realitzarà de manera gradual i proporcionada durant un termini de cinc anys a comptar des del
dia 1 de gener de 2018, durant l’any 2020 aquesta Autoritat ha aprovat els Comunitats tècnics núm.
18-2020/A, 19-2020/A i 20-2020/A, mitjançant els quals s’han establert els termes específics de
l’adaptació d’alguns articles del títol IV de la Llei 12/2017. L’estat actual del procés d’adaptació al
títol IV de la Llei 12/2017 i al seu Reglament és el que es detalla als dos quadres resum següents:
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Normativa

Títol

Capítol

Capítol primer. Transparència
Llei 12/2017 Títol IV.
Règim
d'exercici de
l'activitat

Articles
Article 31. Comptabilitat i auditoria externa
dels comptes anuals

S

Article 32. Deures de comunicació a l’Autoritat
Supervisora d’Assegurances i
Reassegurances.
Article 33. Informació pública

Capítol segon. Gestió de riscos

Activat

Article 34. Govern corporatiu
Article 35. Control intern
Article 36. Auditoria interna
Article 37. Funció actuarial
Article 38. Avaluació interna i gestió de riscos i
de solvència
Article 39. Verificació del compliment normatiu

Article 41. Fons propis
Article 42. Solvència

P

CT 10-2019/A (Elaboració i no
publicació de l'ISFS)

12/02/2019

Pilar 3

CT 12-2019/A

15/08/2019

Pilar 2
Pilar 2

1) CT 4-2018/A (Registre
d'actuaris)
2) CT 12-2019/A
CT 18-2020/A

1) 31/12/2018
2) 15/08/2018

Pilar 2

30/06/2020
2) CSO:
31/12/2020
30/06/2020
CT 18-2020/A
1) CMO:
CT 18-2020/A
30/06/2020
2) CSO:
31/12/2020
1) 01/01/2018
1) Decret de Provisions
Tècniques (Registre d'inversions) 2) 30/03/2019
2) CT 9-2019/A (Registre
d'inversions)

Pilar 1

S

S
S

S

Capítol quart. Règim especial de
determinades operacions
societàries

1) 01/01/2018 n/a
2) 20/03/2019

N

Article 43. Inversions

Capítol tercer. Conductes de
mercat

Pilar
Solvència
II

Pilar 3

S

Article 44. Externalització i concentració de
funcions
Article 45. Prevenció del frau
Article 46. Deures d’informació als prenedors i
als assegurats
Article 47. Pòlisses i documentació
contractual. Fixació de tarifes de primes i
bases tècniques
Article 48. Solució de conflictes
Article 49. Cessió de cartera
Article 50. Modificacions estructurals
Article 51. Deure de respecte de les
limitacions aplicables en matèria de
participacions significatives

1) Decret de Provisions
Tècniques (Comptabilitat de
provisions tècniques)
2) CT 11-2019/A (Auditoria
externa)

Data
d'activació

S

S
Article 40. Regles de valoració. Provisions
tècniques

Mètode

S

CT 12-2019/A

15/08/2019

N

N
S
N

n/a

n/a
n/a
n/a

N

P

Pilar 1
Pilar 1

Decret de Provisions Tècniques
(tarifes i bases tècniques)

01/01/2018

Procés d'autorització realitzat

16/09/2019

Art. 8 Llei 7/2013

06/03/2013

Pilar 1

n/a
n/a
n/a
n/a

S
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Normativa

Títol

Reglament
Títol II.
Llei 12/2017 Exercici de
l’activitat

Capítol
Capítol primer. Transparència

Articles

Activat

Article 13. Llibres i registres obligatoris

S

Article 14. Informació que s’ha de facilitar als
efectes de supervisió, estadístics i comptable
Article 15. Informe anual sobre la situació
financera i de solvència
Article 16. Govern corporatiu
Capítol segon. Sistema de govern Article 17. Principis bàsics de la gestió de
riscos
Article 18. Auditoria interna
Article 19. Funció actuarial

CT 19-2020/A i CT 20-2020/A

S

Capítol tercer. Normes sobre
provisions tècniques

Capítol quart. Fons propis
Capítol cinquè. Capital de
solvència obligatori
Capítol sisè. Règim simplificat
Capítol setè. Inversions

Capítol desè. Conductes de
mercat

Capítol onzè. Supervisió de grups
d’entitats asseguradores i
reasseguradores inclosos dins
l’àmbit subjectiu d’aplicació de la
Llei d’ordenació i supervisió
d’assegurances i reassegurances
Capítol dotzè. Exercici simultani
de l’activitat d’assegurança de
vida i d’assegurança diferent de la
de vida
Capítol tretzè. Auditoria externa

S
N
P

CT 10-2019/A

CT 12-2019/A

15/08/2019

1) CT 4-2018/A (Registre
d'actuaris)
2) CT 12-2019/A
CT 12-2019/A

1) 31/12/2018
2) 15/08/2018

Pilar 2

15/08/2019

Pilar 2

CT 18-2020/A

1) CMO:
30/06/2020
2) CSO:
31/12/2020
30/06/2020
31/12/2020

Pilar 1

S

Articles 48 a 63
Articles 64 a 87

S

Articles 88 i 89
Article 90. Normes sobre inversions de les
entitats asseguradores i reasseguradores

S

Article 97. Creació i gestió dels fitxers de
persones o entitats que hagin comès
actuacions fraudulentes
Article 98. Periodicitat
Article 99. Assegurances de grans riscos
Article 100. Deures d’informació quan l’entitat
asseguradora estigui domiciliada fora del
Principat d’Andorra
Article 101. Deures d’informació respecte dels
contractes d’assegurança sobre la vida
Article 102. Pòlisses
Article 103. Primes de tarifa
Article 104. Bases tècniques
Article 105. Cessions de cartera
Article 106. Modificacions estructurals
Articles 107 a 119

S

S

CT 18-2020/A
CT 18-2020/A

Pilar 1
Pilar 1

CT 18-2020/A
31/12/2020
n/a
1) Decret de Provisions
1) 01/01/2018 n/a
Tècniques (Registre d'inversions) 2) 30/03/2019
2) CT 9-2019/A (Registre
d'inversions)

CT 12-2019/A

15/08/2019

n/a
n/a

N
n/a

N

S
S
N

Decret de Provisions Tècniques

01/01/2018

Pilar 1

Procés d'autorització realitzat

16/09/2019

CT 18-2020/A

1) CMO:
30/06/2020
2) CSO:
31/12/2020

n/a
n/a
Pilar 1, 2 i 3

CT 18-2020/A

1) CMO:
30/06/2020
2) CSO:
31/12/2020
20/03/2019

P

Article 120. Entitats asseguradores
autoritzades per operar simultàniament en
assegurances de vida i en assegurances
diferents de la de vida
Article 121. Auditoria externa de les entitats
asseguradores i reasseguradores

Pilar 2
Pilar 2

S

S

Articles 91 a 96

Pilar
Solvència
II

15 dies hàbils a Pilar 3
comptar des
del 31/03/2021
12/02/2019
Pilar 3

N

S

Capítol vuitè. Externalització i
concentració de funcions
Capítol novè. Prevenció del frau

Data
d'activació

1) Decret de Provisions
1) 01/01/2018 Pilar 1
Tècniques (Registre d'inversions) 2) 30/03/2019
2) CT 9-2019/A (Registres de
2) 30/06/2019
comptes, pòlisses i sinistres)
3) CT 9-2019/A (Registre
d'inversions, provisions i
reassegurança)

S

S
Article 20. Funció de verificació del
compliment normatiu
Article 21. Avaluació interna i gestió de riscos i
de solvència
Articles 22 a 47

Mètode

S

S

CT 11-2019/A

Pilar 1

n/a

Activat
No activat
Parcialment
activat
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Altres comunicats i comunicacions
Durant el 2020, l’AFA també ha emès altres Comunicats tècnics i Comunicacions per tal de dur a
termes les funcions encomanades per llei. En concret, els següents:
Pel que fa al sector d’assegurances i reassegurances:
Comunicat tècnic núm. 15-2020/A, mitjançant el qual s’incorpora al marc normatiu andorrà la
modificació del Reglament delegat (UE) núm. 2015/35 de la Comissió, de 10 d’octubre de 2014,
pel qual es completa la Directiva 2019/138/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l’accés
a l’activitat d’assegurança i reassegurança i el seu exercici (Solvència II); i
Comunicat tècnic núm. 16-2020/A, mitjançant el qual es deroga el Comunicat tècnic núm. 142019/A, en relació amb la fiança que s’ha de dipositar per inscriure una delegació al règim
simplificat;
Pel que fa al sector d’entitats financeres:
Comunicat tècnic núm. 26/EFI-ASF, mitjançant el qual se sol·licita als assessors financers que
trametin l’informe anual d’auditoria de sistemes de prevenció de blanqueig de diners o valors i
de finançament del terrorisme, relatiu al compliment dels preceptes de la Llei 14/2017; i
Comunicació EP 01/2020 i Comunicació EDE 01/2020, mitjançant les quals se sol·licita a les
entitats de pagament i a les entitats de diner electrònic que informin l’AFA de qualsevol fet
rellevant que pogués tenir un impacte significatiu sobre el risc reputacional de l’entitat o del
grup que aquesta encapçala i/o sobre el propi sistema financer andorrà.
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Glossari d’abreviacions
A

Assegurances

AAA

Associació d’Assegurances d’Andorra

ABA

Andorran Banking

ABE

Autoritat Bancària Europea

ACPA

Associació de Corredors Professionals d’Andorra

ADEFI

Associació d’Entitats Financeres d’inversió

AFA

Autoritat Financera Andorrana

AGA

Assegurances Generals, SA

AML/CFT

Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing

AMM

Paràmetres addicionals de control de la liquiditat

AREB

Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries

ASAAR

Associació de Societats Andorranes d’Assegurances i Reassegurances

ASF

Assessors Financers

AUM

Assets Under Management

BCE

Banc Central Europeu

BCU

Banco Central de Uruguay

BOPA

Butlletí Oficial del Principal d’Andorra

BPA

Banca Privada d’Andorra, SA

CAD

Càrrecs de l’alta direcció

CAE

Consell Andorrà d’Estadística

CGFAGADI

Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits

CGFRJ

Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació

CGSAGI

Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions

CNA

Centre Nacional d’Anàlisi

CNAM

Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes

COREP

Common Reporting

CRAJ

Consell Regulador Andorrà del Joc

CRD IV

Capital Requirements Directive IV

CRR

Capital Requirements Regulation

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier

CSO

Capital de solvència obligatori

EB

Entitats Bancàries

EIOPA

Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació

ENSISA

Societat pública Esports de Neu Soldeu-Incles, SA

ERC

Comitè Regional Europeu

Fagadi

Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits

FinCEN

Financial Crimes Enforcement Network

FINREP

Financial Reporting
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FMI

Fons Monetari Internacional

FSB

Financial Stability Board

IACL

Informe d'autoavaluació del capital i de la liquiditat

IAIS

International Association of Insurance Supervisors

IASB

International Accounting Standards Board

ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process

ICO

Initial Coin Offering

IFRS

International Financial Reporting Standards

ILAAP

Internal Liquidity Adequacy Assessment Process

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

IP LOSSES

Immovable property losses

ISFS

Informe anual sobre situació financera i de solvència

KRI

Key risk indicators

LRRD

Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, de 27-11-97

MCO

Mínim capital obligatori

MMoU

Multilateral Memorandum of Understanding

MoU

Memorandum of Understanding

NIIF

Normes internacionals d’informació financera

NIIF-Andorra

Normes internacionals d’informació financera adoptades per Andorra

NIIF-UE

Normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió
Europea

OIC

Organismes d’inversió col·lectiva

OMS

Organització Mundial de la Salut

PAC

Procés d'autoavaluació de capital

PAL

Procés d'autoavaluació de liquiditat

PRAS

Procés de revisió i avaluació supervisores

SAGI

Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions

SF

Sistema Financer

SGOIC

Societat Gestora d’Organisme d’Inversió Colectiva

TAR

Temporal anual renovable

UE

Unió Europea

UIFAND

Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra
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Annex 1
Comptes anuals consolidats del sector bancari
Balanç de situació agregat del sector bancari - Consolidat

ACTIU

2020

2019

Var. %

(en milers d'euros)
Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista

2.108.593

1.876.972

12,3%

Actius financers mantinguts per negociar

348.214

322.835

7,9%

Actius financers no destinats a negociar valorats obligatòriament a valor
raonable amb canvis en resultats

146.042

353.765

(58,7%)

32.277

14.524

122,2%

Actius financers a valor raonable amb canvis en altre resultat global

1.386.281

1.845.716

(24,9%)

Actius financers a cost amortitzat

9.072.358

8.483.304

6,9%

4.237

938

351,9%

27.962

28.743

(2,7%)

Inversions en negocis conjunts i associades

116.396

90.882

28,1%

Actius tangibles

497.463

535.461

(7,1%)

Actius intangibles

415.347

452.693

(8,2%)

48.150

57.683

(16,5%)

Altres actius

150.021

205.599

(27,0%)

Actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda

148.340

136.946

8,3%

14.501.681

14.406.061

0,7%

2020

2019

157.892

101.617

55,4%

79.972

49.331

62,1%

12.379.358

12.100.789

2,3%

39.756

53.148

(25,2%)

676

794

(14,9%)

Passius emparats per contractes d’assegurança i reassegurança

65.468

331.203

(80,2%)

Provisions

22.522

26.469

(14,9%)

-

-

-

176.788

215.447

(17,9%)

-

-

-

12.922.432

12.878.798

0,3%

Capital

245.470

245.470

0,0%

Prima d’emissió

142.391

142.391

0,0%

Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats

Derivats - Comptabilitat de cobertures
Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de
risc de tipus d’interès

Actius per impostos

TOTAL ACTIU

PASSIU I PATRIMONI NET

Var. %

(en milers d'euros)
Passius financers mantinguts per negociar
Passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats
Passius financers a cost amortitzat
Derivats - Comptabilitat de cobertures
Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de
risc de tipus d’interès

Passius per impostos
Altres passius
Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda
TOTAL PASSIU
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Instruments de patrimoni emesos diferents de capital

34.800

35.000

(0,6%)

Altre resultat global acumulat

(34.992)

(2.545)

1274,9%

Guanys acumulats

819.684

697.547

17,5%

2.288

2.288

0,0%

Altres reserves

275.893

285.708

(3,4%)

(-) Autocartera

(1.927)

(1.927)

0,0%

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant

83.609

111.883

(25,3%)

(-) Dividends a compte

-

-

-

Interessos minoritaris

12.033

11.448

5,1%

1.579.249

1.527.263

3,4%

14.501.681

14.406.061

0,7%

Reserves de revaloració

TOTAL PATRIMONI NET
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

Font: dades financeres mostrades segons la informació prudencial sol·licitada a les entitats bancàries a les plantilles
FINREP F01.01, F01.02 i F01.03.
Pèrdues i Guanys agregats del sector bancari - Consolidat

2020

2019

Var.%

Ingressos per interessos

149.133

174.099

(14,3%)

Despeses per interessos

49.010

70.766

(30,7%)

Ingressos per dividends

643

2.234

(71,2%)

Comissions percebudes

400.370

387.812

3,2%

Comissions pagades

109.272

99.423

9,9%

Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no
valorats a valor raonable amb canvis a resultats (nets)

55.570

35.571

56,2%

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets

58.435

47.798

22,3%

56

13.850

(99,6%)

1.886

4.242

(55,5%)

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets

(1.093)

(4.651)

(76,5%)

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues], nets

12.895

9.904

30,2%

3.610

32.086

(88,7%)

Altres ingressos d'explotació

11.490

91.293

(87,4%)

Altres despeses d'explotació

7.973

71.417

(88,8%)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

526.739

552.633

(4,7%)

Despeses d'administració

351.534

369.601

(4,9%)

Amortització

63.150

57.867

9,1%

Dotacions a provisions (net)

(2.607)

5.782

(145,1%)

Deteriorament net d'actius financers no reconeguts a valor raonable amb canvis
en pèrdues i guanys

1.369

(1.856)

(173,8%)

Deteriorament net d'inversions en negocis conjunts o associades

(291)

85

(441,5%)

20.854

2.238

832,0%

-

-

-

(en milers d'euros)

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats obligatòriament a valor
raonable amb canvis a resultats, nets
Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats a valor raonable amb
canvis a resultats, nets

Guanys o pèrdues en donar de baixa actius no financers, nets

Deteriorament net d'actius no financers
Fons de comerç negatiu reconegut en resultats
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Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis
conjunts i associades

4.916

4.746

3,6%

Guanys o pèrdues procedents d'actius no corrents i grups alienables d'elements
classificats com a mantinguts per a la venda no admissibles com a activitats
interrompudes

2.549

3.639

(30,0%)

100.194

127.302

(21,3%)

Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades

14.977

14.579

2,7%

Resultat després d’impostos

85.217

112.722

(24,4%)

(735)

(212)

246,4%

84.482

112.510

(24,9%)

873

627

39,3%

83.609

111.883

(25,3%)

Resultat abans d’impostos

Resultat d'operacions interrompudes (net)
RESULTAT DE L'EXERCICI
Del qual atribuïble als interessos minoritaris
Del qual atribuïble als propietaris de la dominant

Font: dades financeres mostrades segons la informació prudencial sol·licitada a les entitats bancàries a la plantilla
FINREP F02.00.

Comptes anuals de les entitats financeres d’inversió
Balanç de situació agregat de les entitats financeres d'inversió – Consolidat

ACTIU

2020

2019

Var. %

(en milers d'euros)
Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista

2.648

3.342

(20,8%)

-

20

(100,0%)

3.522

2.130

65,4%

111

49

126,5%

-

-

-

1.258

1.904

(33,9%)

Derivats - Comptabilitat de cobertures

-

-

-

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de
risc de tipus d’interès

-

-

-

Inversions en negocis conjunts i associades

-

-

-

403

591

(31,8%)

96

112

(14,3%)

2

3

(33,3%)

1.000

880

13,6%

-

14

(100,0%)

9.040

9.045

(0,1%)

Actius financers mantinguts per negociar
Actius financers no destinats a negociar valorats obligatòriament a valor
raonable amb canvis en resultats
Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats
Actius financers a valor raonable amb canvis en altre resultat global
Actius financers a cost amortitzat

Actius tangibles
Actius intangibles
Actius per impostos
Altres actius
Actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda
TOTAL ACTIU

PASSIU I PATRIMONI NET

2020

2019

Var. %

(en milers d'euros)
Passius financers mantinguts per negociar

-

-

-

Passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats

-

-

-

599

1.016

(41,0%)

Passius financers a cost amortitzat
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Derivats - Comptabilitat de cobertures

-

-

-

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de
risc de tipus d’interès

-

-

-

87

86

1,2%

223

237

(5,9%)

-

-

-

566

494

14,6%

-

-

-

TOTAL PASSIU

1.475

1.757

(16,1%)

Capital

3.526

3.426

2,9%

Prima d’emissió

-

-

-

Instruments de patrimoni emesos diferents de capital

-

-

-

10

(3)

(433,3%)

2.556

2.411

6,0%

-

-

-

Altres reserves

485

500

(3,0%)

(-) Autocartera

-

-

-

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant

1.245

1.102

13,0%

(-) Dividends a compte

(250)

(148)

68,9%

Interessos minoritaris

(7)

-

-

TOTAL PATRIMONI NET

7.565

7.288

3,8%

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

9.040

9.045

(0,1%)

Passius emparats per contractes d’assegurança i reassegurança
Provisions
Passius per impostos
Altres passius
Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda

Altre resultat global acumulat
Guanys acumulats
Reserves de revaloració

Font: dades financeres mostrades segons els estats comptables auditats.
Pèrdues i Guanys agregats de les entitats financeres d’inversió - Consolidat

2020

2019

Var.%

(en milers d'euros)
Ingressos per interessos

49

49

-

(12)

(12)

-

(Despeses per Capital Social reemborsable a la vista)

-

-

-

Ingressos per dividends

-

-

-

Comissions percebudes

6.333

6.079

4,2%

(Comissions pagades)

(978)

(806)

21,3%

Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no
valorats a valor raonable amb canvis a resultats, nets

23

-

-

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets

-

-

-

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats obligatòriament a valor
raonable amb canvis a resultats, nets

44

76

(42,1%)

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats a valor raonable amb
canvis a resultats, nets

15

-

-

-

-

-

(Despeses per interessos)

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets

63/68

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’AFA
Informe anual 2020

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues], nets

(24)

4

(700,0%)

-

-

-

28

53

(47,2%)

(43)

(5)

760,0%

5.435

5.438

0,1%

(3.790)

(3.921)

(3,3%)

(274)

(284)

(3,5%)

Guanys o pèrdues per modificació, nets

-

-

-

(Dotacions a provisions (net)

-

(12)

(100,0%)

(Deteriorament net d'actius financers no reconeguts a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys)

-

(14)

(100,0%)

(Deteriorament net d'inversions en negocis conjunts o associades)

-

-

-

(Deteriorament net d'actius no financers)

-

-

-

Fons de comerç negatiu reconegut en resultats

-

-

-

Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis
conjunts i associades

-

2

(100,0%)

Guanys o pèrdues procedents d'actius no corrents i grups alienables d'elements
classificats com a mantinguts per a la venda no admissibles com a activitats
interrompudes

-

(1)

(100,0%)

Resultat abans d'impostos

1.371

1.208

13,5%

(Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades)

(126)

(103)

22,3%

Resultat després d'impostos

1.245

1.105

12,7%

-

(3)

(100,0%)

1.245

1.102

13,0%

-

-

-

1.245

1.102

13,0%

Guanys o pèrdues en donar de baixa actius no financers, nets
Altres ingressos d'explotació
(Altres despeses d'explotació)
Resultat d’explotació
(Despeses d'administració)
(Amortització)

Resultat després d'impostos d'operacions interrompudes (net)
RESULTAT DE L'EXERCICI
Del qual atribuïble als interessos minoritaris
Del qual atribuïble als propietaris de la dominant
Font: dades financeres mostrades segons els estats comptables auditats.

Comptes anuals de les societats gestores d’OIC
Balanç de situació agregat de les societats gestores d'OIC

ACTIU

2020

2019

Var. %

(en milers d'euros)
Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista

29.817

13.203

125,8%

-

921

(100,0%)

1.242

140

787,1%

Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats

-

530

(100,0%)

Actius financers a valor raonable amb canvis en altre resultat global

-

-

-

2.318

16.672

(86,1%)

-

-

-

Actius financers mantinguts per negociar
Actius financers no destinats a negociar valorats obligatòriament a valor raonable
amb canvis en resultats

Actius financers a cost amortitzat
Derivats - Comptabilitat de cobertures
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Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de
risc de tipus d’interès

-

-

-

26

18

44,4%

Actius tangibles

459

564

(18,6%)

Actius intangibles

113

31

264,5%

Actius per impostos

220

217

1,4%

6.030

4.709

28,0%

-

-

-

40.225

37.005

8,7%

2020

2019

Var. %

Passius financers mantinguts per negociar

-

-

-

Passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats

-

1.982

(100,0%)

1.578

289

446,0%

Derivats - Comptabilitat de cobertures

-

-

-

Canvis de valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura de
risc de tipus d’interès

-

-

-

Passius emparats per contractes d’assegurança i reassegurança

-

-

-

1.701

1.094

55,5%

-

-

-

11.588

4.623

150,7%

-

-

-

14.867

7.988

86,1%

4.999

4.999

-

Prima d’emissió

-

-

-

Instruments de patrimoni emesos diferents de capital

-

-

-

Altres elements de patrimoni net

-

-

-

Altre resultat global acumulat

-

-

-

5.261

5.396

(2,5%)

-

-

-

Altres reserves

11.566

13.745

(15,9%)

(-) Autocartera

-

-

-

7.752

7.927

(2,2%)

(-) Dividends a compte

(4.220)

(3.050)

38,4%

Interessos minoritaris

-

-

-

TOTAL PATRIMONI NET

25.358

29.017

(12,6%)

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

40.225

37.005

8,7%

Inversions en negocis conjunts i associades

Altres actius
Actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda
TOTAL ACTIU

PASSIU I PATRIMONI NET
(en milers d'euros)

Passius financers a cost amortitzat

Provisions
Passius per impostos
Altres passius
Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda
TOTAL PASSIU

Capital

Guanys acumulats
Reserves de revaloració

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant

Font: dades financeres mostrades segons els estats comptables auditats.

65/68

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’AFA
Informe anual 2020

Pèrdues i Guanys agregats de les societats gestores d’OIC - Consolidat

2020

2019

Var. %

(en milers d'euros)
Ingressos per interessos

4

14

(71,4%)

(52)

(30)

73,3%

(Despeses per Capital Social reemborsable a la vista)

-

-

-

Ingressos per dividends

-

-

-

Comissions percebudes

32.448

35.786

(9,3%)

(17.419)

(19.348)

(10,0%)

Guanys o pèrdues en donar de baixa en comptes actius i passius financers no
valorats a valor raonable amb canvis a resultats, nets

-

-

-

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets

-

1

(100,0%)

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats obligatòriament a valor
raonable amb canvis a resultats, nets

1

-

-

Guanys o pèrdues d'actius i passius financers designats a valor raonable amb
canvis a resultats, nets

0

-

-

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets

-

-

-

(93)

1

(9.400,0%)

-

-

-

1.497

2.220

(32,6%)

(22)

(44)

(50,0%)

Resultat d’explotació

16.365

18.342

(10,8%)

(Despeses d'administració)

(7.606)

(9.653)

(21,2%)

(146)

(145)

0,7%

Guanys o pèrdues per modificació, nets

-

-

-

(Dotacions a provisions (net))

-

(2)

(100,0%)

(Deteriorament net d'actius financers no reconeguts a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys)

-

-

-

(Deteriorament net d'inversions en negocis conjunts o associades)

-

-

-

(Deteriorament net d'actius no financers)

-

-

-

Fons de comerç negatiu reconegut en resultats

-

-

-

Participació en els guanys o pèrdues de les inversions en dependents, negocis
conjunts i associades

-

-

-

Guanys o pèrdues procedents d'actius no corrents i grups alienables d'elements
classificats com a mantinguts per a la venda no admissibles com a activitats
interrompudes

-

-

-

Resultat abans d'impostos

8.612

8.802

(2,2%)

(Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades)

(860)

(874)

(1,6%)

Resultat després d'impostos

7.752

7.927

(2,2%)

-

-

-

7.752

7.927

(2,2%)

-

-

-

7.752

7.927

(2,2%)

(Despeses per interessos)

(Comissions pagades)

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues], nets
Guanys o pèrdues en donar de baixa actius no financers, nets
Altres ingressos d'explotació
(Altres despeses d'explotació)

(Amortització)

Resultat després d'impostos d'operacions interrompudes (net)
RESULTAT DE L'EXERCICI
Del qual atribuïble als interessos minoritaris
Del qual atribuïble als propietaris de la dominant
Font: dades financeres mostrades segons els estats comptables auditats.
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Annex 2
Comunicats tècnics emesos durant el 2020
Núm.

Tipologia

Títol del Comunicat tècnic

15

A

Modificació del Reglament delegat (UE) 2015/35

11/02/2020

16

A

Derogació del Comunicat tècnic núm. 14-2019A

14/02/2020

17

A

14/02/2020

4/2020

SF

49

SGOIC

18

A

261/20

EB

5/2020

SF

2

CGFAGADI

Fiança Règim Simplificat
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de
l’aplicatiu SuperA
Tramesa d’informació periòdica relativa als organismes
d’inversió col·lectiva a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu
SuperA
Activació Article 42
Requeriments d’informació periòdica – Informació programa
extraordinari d’avals per a empreses i negocis
Transparència i informació als clients: tarifes, comissions i
despeses efectivament aplicables
Ajornament de terminis del reporting periòdic en relació amb
la situació excepcional dels mercats financers internacionals

2

CGSAGI

261/20 bis

EB

262/20

EB

263/20

EB

6/2020

SF

7/2020

SF

264/20

EB

4bis/2020

SF

26

ASF

19

A

20

A

Ajornament de terminis del reporting periòdic en relació amb
la situació excepcional dels mercats financers internacionals
Requeriments d’informació periòdica – Informació programa
extraordinari d’avals per a empreses i negocis
Mesures prudencials de l’AFA en el context de la COVID-19
situació excepcional de crisi sanitària
Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del
Capital (PAC) i de la Liquiditat (PAL) de les Entitats Bancàries
Sol·licitud d’autorització prèvia per a la renovació del càrrec
dels membres del consell d’administració de les entitats
operatives del sistema financer.
Sol·licitud d’inscripció dels canvis i nomenaments dels
membres de les comissions delegades del consell
d’administració.
Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients
Carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels
préstecs o crèdits aplicats arrel de la crisi de la COVID-19
Tramesa d’informació periòdica a enviar a l’AFA a través de
l’aplicatiu SuperA
Informe anual d'auditoria de sistemes de prevenció de
blanqueig de diners o valors i de finançament del terrorisme.
Desenvolupament de les obligacions d’informació en matèria
de solvència en aplicació del que disposen els articles 9.2 i
10.1 de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió
d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Desenvolupament de les obligacions d’informació en matèria
financera en aplicació del que es disposa als articles 9.2 i 10.1
de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió
d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra i de
l’article 14 del seu Reglament d’aplicació aprovat pel Decret
de data 20 de desembre de 2018.

Data

17/02/2020
18/02/2020
26/02/2020
07/04/2020
09/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
07/05/2020
07/05/2020
03/06/2020

29/06/2020

07/07/2020
07/08/2020
27/11/2020
04/12/2020

30/12/2020

30/12/2020
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Recomanacions i Guies que complementen Comunicats tècnics emesos durant el 2020
Núm.

Tipologia

Títol de la Recomanació o Guia

01/2020

EB

01/2020
bis

EB

02/2020

EB

01/2018

EB

Guia supervisora relativa a l’aplicació de la NIIF 9

03/11/2020

02/2019

SF

Guia sobre la dedicació de temps i la complementació de
càrrecs de l’alta direcció (CAD)

30/12/2020

Guia supervisora sobre les carències o extensions dels préstecs
o crèdits, legislatives i no legislatives, aplicats arrel de la crisi de
la COVID-19
Guia supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i
no legislatives, dels préstecs o crèdits aplicades arrel de la crisi
de la COVID-19
Restriccions sobre distribucions de capital en el context de la
COVID-19

Data
10/06/2020
28/07/2020
14/08/2020

Llegenda
A
ASF
CGFAGADI
CGSAGI

Assegurances
Assessors Financers
Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits
Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions

EB

Entitats bancàries

SF

Sistema financer

SGOIC

Societats de gestió d’organismes d’inversió col·lectiva

68/68

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’AFA
Informe anual 2020

69/68

