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CARTA DEL PRESIDENT 
 

Em plau presentar-vos la memòria d’activitats de l’Autoritat Financera Andorrana corresponent a 
l’exercici 2021, un any clarament marcat per la progressiva recuperació de l’economia del Principat, 
tal com denota el PIB respecte de l’any 2020, que ha tingut una variació positiva d’un 8,9%, degut 
al control de la pandèmia de la COVID-19 i gràcies a la vacunació de la població i a una adequada 
gestió governamental d’altres mesures per fer-hi front, les quals han permès, d’aquest mode, un 
alleugeriment progressiu de les restriccions de mobilitat i la plena obertura de tots els sectors 
econòmics del país. 

La present memòria manté la configuració de la seva precedent i la seva primera part se centra en 
detallar l’estructura organitzativa, les funcions i les competències d’aquesta autoritat, així com els 
recursos econòmics amb què compta, i mostra el detall de l’execució pressupostària en 
l’acompliment dels seus fins. Respecte d’això, s’escau destacar la disminució, tant dels ingressos 
corrents liquidats, principalment per raó de l’obtenció d’ingressos de capital menors, com de les 
despeses de funcionament liquidades en relació amb l’exercici 2020. 

A la segona part de la memòria, s’exposen la composició del sistema financer del Principat i les 
principals magnituds de les seves entitats operatives comparativament amb l’exercici precedent, 
aportant els comptes anuals consolidats de la totalitat del sector bancari. En aquest sentit, el sector 
en el seu conjunt ha obtingut un increment del 4,4% dels seus resultats abans d’impostos (104.578 
milers d’euros) amb una alça del 18,83% dels recursos gestionats, els quals han ascendit als 
61.376.535 milers d’euros. La ràtio de solvència, CET1 (phased-in) EBA ha disminuït del 18% al 
16,74% per la consolidació comptable de dos dels grups bancaris durant el 2021. No obstant això, 
les ràtios de liquiditat LCR EBA i les de morositat dels actius NPL EBA han millorat en relació amb 
l’exercici precedent i s’han situat respectivament en el 202,81% i en el 5,42%. Finalment, s’escau 
indicar que, el darrer trimestre del 2021, l’entitat Mora Banc Grup, SA va adquirir el 50,97% del 
capital de l’entitat Banc Sabadell d’Andorra SA ostentat per l’entitat espanyola Banc Sabadell, SA. 

L’activitat supervisora de l’AFA, durant el 2021, ha retornat a la normalitat després de l’adaptació 
que va haver de dur a terme en relació amb les prioritats supervisores per tal de fer front als riscos 
ocasionats per la situació de crisi creada per la pandèmia, mantenint, no obstant això, el control i 
el seguiment dels riscos associats a la pandèmia i el requeriment d’informació ad-hoc a les entitats 
iniciat el 2020. En aquest sentit, es detallen la totalitat de les actuacions de supervisió 
macroprudencial i microprudencial dutes a terme i de les que en voldria destacar tres aspectes. 

El primer és que, per primera vegada, l’AFA ha definit i publicat el coixí anticíclic aplicable a les 
exposicions creditícies ubicades al Principat, basant-se en els estàndards internacionals 
(Comunicats tècnics números 2/2021-SF i 3/2021-SF). L’exigibilitat d’aquest capital addicional és 
un nou element d’enfortiment dels fons propis de les entitats bancàries del Principat per absorbir 
eventuals pèrdues en períodes de crisis o dificultats econòmiques i, per tant, és també un element 
de seguretat per als seus dipositants. 

Un segon aspecte que mereix ser evidenciat és la definició de les prioritats supervisores per al 
període que abasta del 2022 al 2024. A l’efecte, cinc són els àmbits en què es posarà el focus: el 
risc derivat del crèdit, del mercat i del tipus d’interès; el risc de liquiditat; la millora dels models de 
negoci basada en l’eficiència i en l’adaptació dels processos interns a la digitalització; la millora del 
govern corporatiu; i la millora del control del risc operatiu. 

Finalment, en el camp de les inspeccions in situ, hi ha hagut un increment significatiu del nombre 
d’inspeccions realitzades (25 front a les 8 realitzades durant el 2020, incloses  3 i 5 inspeccions, 
respectivament, a entitats financeres d’inversió i a societats gestores d’organismes d’inversió 
col·lectiva) i s’han efectuat revisions temàtiques en el camp dels crèdits tous i de les moratòries 
legislatives arrel de la crisi de la COVID-19, en el camp de les relacions amb parts vinculades de les 
entitats bancàries i dels grups d’accionistes amb risc viu significatiu i també en el camp de la 
prestació del servei d’inversió i de gestió discrecional i individualitzada de carteres. 
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En matèria de protecció de l’inversor, l’AFA ha continuat amb la millora de les salvaguardes dels 
interessos dels clients i dels inversors. A part de les habituals actuacions de resolució de consultes 
i resolució de reclamacions, durant el 2021, s’ha realitzat un advertiment a potencials clients i 
inversors que una entitat estava oferint serveis sense la corresponent autorització i també s’han 
efectuat advertiments a una empresa estrangera sobre la suposada prestació de serveis financers 
al Principat, que és matèria reservada a entitats operatives del sistema financer. Així mateix, s’ha 
emès el Comunicat número 1/2021-AFA “Comunicació de potencials infraccions” per mitjà del qual 
s’estableix el procediment a seguir davant d’aquesta Autoritat per part de qualsevol persona que 
tingui coneixement sobre eventuals infraccions a la normativa que és d’aplicació a les entitats 
operatives del sistema financer. 

En el capítol de la cooperació, nacional i internacional, l’AFA ha incrementat les seves actuacions.  

A nivell nacional, vull destacar la plena col·laboració amb la UIFAND i que, a part de les 
cooperacions dutes a terme en base al memoràndum d’entesa vigent entre ambdues institucions 
d’ençà el 2012, durant el 2021, s’ha emès conjuntament el Comunicat tècnic AFA-UIFAND CT-
01/2021, adreçat a les entitats bancàries, en relació amb la periodicitat de la tramesa d’informació 
relativa als fluxos monetaris transfronterers. Així mateix, l’AFA ha col·laborat amb la UIFAND en els 
treballs realitzats per aquesta darrera en relació amb l’Estudi Nacional de Risc, publicat el maig de 
2021. 

Mereix ser igualment mencionat el protocol d’entesa signat amb el Ministeri Fiscal, el 23 de febrer 
de 2021, per reforçar les relacions de cooperació i coordinació d’ambdues institucions i mitjançant 
el qual s’estableix un marc d’assistència mútua en les respectives funcions i competències. Sens 
dubte, aquest nou marc de col·laboració nacional permetrà dotar de més seguretat el sistema 
econòmic i financer del Principat d’Andorra. 

En l’àmbit de la cooperació internacional, vull referir-me a dues circumstàncies d’especial 
rellevància. En primer lloc, la participació de l’AFA en la primera Consulta del Principat d’Andorra de 
l’Article IV del Conveni Constitutiu del Fons Monetari Internacional (FMI) i el corresponent informe 
que l’FMI va emetre i publicar l’11 de juny. 

La segona qüestió és que l’AFA ha obtingut el Legal Entity Identifier (LEI) i el codi Swift Bank 
Identifier Code (BIC), necessaris per tal d’iniciar els processos escaients amb la finalitat de 
constituir les primeres reserves internacionals del Principat d’Andorra, en seguiment de les 
recomanacions indicades per l’FMI en la Declaració final del personal tècnic de la missió de l’Article 
IV, abans referit; reserves que, una vegada s’hagin constituït, permetran dotar el país d’una 
credibilitat internacional encara més sòlida i millorar la seva capacitat financera per fer front als 
pagaments dels béns que importa i del seu deute públic. 

Finalitzo la meva presentació, emfatitzant l’esforç i la bona tasca de l’equip humà de l’Autoritat, 
encapçalada per la seva direcció, també en l’àmbit de la col·laboració regulatòria i de producció 
normativa per a la transposició de directives europees en el marc de l’Acord Monetari amb la Unió 
Europea. 

Raül González Fernández 

President 
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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 el que s’estableix 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. 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 2021, 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. 

https://www.afa.ad/
https://www.afa.ad/ca/coneix-lafa/la-nostra-estructura-1#collapse_1
https://www.afa.ad/ca/coneix-lafa/la-nostra-estructura-1#collapse_1
https://www.afa.ad/ca/coneix-lafa/la-nostra-estructura-1#collapse_2
https://www.afa.ad/ca/coneix-lafa/la-nostra-estructura-1#collapse_2
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 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. David Cerqueda Solé, Director General des de l’1 de gener de 2021 i membre del Consell 
d’Administració d’ofici. 

 Sra. Maripau Naranjo Llanos, Secretària (no membre). 

 
Durant l’any 2021, el Consell d’Administració de l’AFA s’ha reunit, bé presencialment o 
telemàticament, dotze vegades. D’aquestes reunions, quatre corresponen a acords telemàtics per 
part de tots els membres per a temes específics. 

L’indicador de la presència dels membres del Consell d’Administració durant els dos últims 
exercicis ha estat el següent: 
 Assistència 2020 Assistència 2021 

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 (2020); Director General (2021) 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 2021, la Direcció General de l’AFA està composta per: 

 el Sr. David Cerqueda Solé, Director General. 

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. 

 la Sra. Maripau Naranjo Llanos, Directora de l’Àrea de Supervisió, i 

 el Sr. Ateno Villar Granados, Director d'Assegurances, Estudis Tècnics i Processos. 

 

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; 

https://www.afa.ad/
https://www.afa.ad/ca/coneix-lafa/la-nostra-estructura/m-ateno-villar-granados-directeur-des-assurances-etudes-techniques-et-procedes
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 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. 

 

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. 

A l’apartat “3. Supervisió d’entitats” de la secció “SUPERVISIÓ MICROPRUDENCIAL” i a la secció 
“AVISOS I SANCIONS”, es descriuen les accions dutes a terme per l’AFA durant els anys 2020 i 2021 
en relació amb l’activitat supervisora i amb l’adopció de mesures sancionadores, 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. Autoritzacions i registres” de la secció “SUPERVISIÓ MICROPRUDENCIAL”, es 
descriuen les autoritzacions atorgades per l’AFA durant el 2021. 

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 2021 en relació amb 
aquesta funció es troben a l’apartat “1. Protecció de l’inversor” de la secció “CONDUCTA 
FINANCERA” d’aquesta memòria. 

L’AFA també atén i gestiona les reclamacions que presenten els clients de les entitats 
supervisades. Les activitats dutes a terme durant el 2021 en relació amb aquesta funció es troben 
recollides a l’apartat “2. Reclamacions” de la secció “CONDUCTA FINANCERA” 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 2020 i 2021, així com de les activitats vinculades a la regulació en les que 
ha col·laborat l’AFA, a la secció “REGULACIÓ” d’aquesta memòria. 

https://www.afa.ad/
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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 el que s’estableix 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 la secció “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 2021 i seguint instruccions de l’Administració de Justícia, l’AFA ha rebut 7.781 
ingressos i ha efectuat 5.202 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 de 2000. L’AFA rep ingressos en concepte 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 

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

La recaptació de les taxes judicials, les multes i altres conceptes per compte de 
l’Administració de Justícia que duu a terme l’AFA es transfereix íntegrament al Govern 
una vegada l’any. L’import recaptat durant el 2021, que va ser de 821.023,74 euros, es va 
transferir al Govern en data 24 de gener de 2022. 

Durant el 2021 i seguint instruccions de l’Administració de Justícia, l’AFA ha rebut 8.185 
ingressos corresponents a la recaptació de fons pel seu compte. Aquests ingressos 
inclouen la recaptació de les taxes judicials que fins ara es gestionaven a través del 
Col·legi d'Advocats. 

▪ Gestió del fons del saig 

L’AFA és l’encarregada de rebre els ingressos i efectuar els pagaments per compte dels 
saigs, segons s’estableix a la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig. Concretament, 
les quantitats rebudes pels saigs 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. 

https://www.afa.ad/
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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 2021, seguint instruccions dels saigs, l’AFA ha rebut 1.976 ingressos i ha 
efectuat 7.303 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. 

Durant el 2021 i seguint instruccions del Servei d’Immigració, l’AFA ha registrat 390 altes 
de dipòsits i 183 baixes de dipòsits. 

▪ 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. 

En cas que la societat andorrana constituïda en virtut de la qual se sol·licita l’autorització 
d’immigració ho hagi estat amb la finalitat de portar a terme un projecte empresarial 
seleccionat per part d’una de les entitats reconegudes prèviament pel Govern a aquest 
efecte, no és necessari que el titular de l’autorització esmentada faci efectiu ni dipositi 
l’import de 15.000 euros. 

Durant el 2021, seguint instruccions del Servei d’Immigració, l’AFA ha registrat 524 altes 
i 40 baixes de dipòsits. 

▪ 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. 

https://www.afa.ad/
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El requisit de fer un dipòsit per part dels residents de nacionalitat estrangera per a 
l’exercici de les professions liberals va estar vigent fins el 12 de juny de 2008, data en què 
va entrar el vigor la Llei 6/2008 que derogà el Decret d'exercici de Professions Lliberals, de 
l'11 de juliol de 1977 que el preveia. 

Durant l’exercici 2021 no s’ha efectuat cap retorn per aquest concepte. 

▪ 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, durant l’exercici 2021, s’ha retornat un dipòsit de 
reserves en garantia per un import de 210.354,23 euros. 

▪ 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 al que s’estableix 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, 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 2021, hi ha tres sol·licituds de creació d’entitats operatives del 
sistema financer andorrà en curs i pendents de resolució per part de l’AFA. 

▪ Gestió de les fiances de les entitats asseguradores domiciliades fora del Principat 
d’Andorra 

De conformitat amb el que s’estableix 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 el que s’estableix 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. 

En aquest sentit, l’AFA disposa d’un import de 2.500.000 euros relatiu a les fiances 
constituïdes en format de dipòsit i 7.500.000 euros relatius a fiances constituïdes en 
format d’avals bancaris. 
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4. Recursos Humans 

Organigrama  

A continuació es presenta l’organigrama de l’AFA a 31 de desembre de 2021: 

 

 
La distribució del personal de l’AFA en 
funció de les diferents àrees 
especialitzades és la següent:  
 
 
 
 
 
 
 

L’equip  

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. 

L'AFA té en compte la diversitat ens els processos de selecció del seu equip, els quals es duen a 
terme garantint els principis de mèrit i igualtat, i dedica suficients recursos per a la seva integració 
i formació. Aquesta institució considera que la diversitat de competències i punts de vista de l’equip 
facilita una bona comprensió de l’organització i permet exercir una crítica constructiva de les 
decisions, ser més receptius a les idees innovadores, i millorar el govern de l’AFA. 

La distribució dels empleats de l’AFA per departaments es presenta a continuació: 

 

 31/12/2021 

 Total Homes Dones 

Direcció General  3 2 1 

Departament de Supervisió 9 3 6 

Departament d’Estudis Tècnics i Processos  3 3 - 

Departament Legal i de Cooperació 5 2 3 

Departament d’Administració & Operacions  8 2 6 

Total 28 12 16 

36%

14%
21%

29%
Supervisió

Estudis Tècnics i
Processos

Legal i Cooperació

Administració i
Operacions
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Diversitat de gènere 

La plantilla mitja de l’AFA per a l’exercici acabat a 31 de desembre de 2021 ha estat de 27 empleats 
(26, el 2020)  

La plantilla a 31 de desembre de 2021 és de 28 empleats (25 el 2020), dels quals 12 homes i 16 
dones, (43% i 57%, respectivament). 

 
Diversitat en relació amb l’edat 

La distribució dels empleats per edat és la següent: 

 

 31/12/2021 

 Total Homes Dones 

Entre 25 – 35 anys  8 7 1 

Entre 36 – 45 anys  10 - 10 

Entre 46 – 55 anys  7 3 4 

Entre 56 – 65 anys  3 2 1 

Total 28 12 16 

 
Experiència a l’AFA  

A continuació es mostren els anys d’experiència a l’AFA de l’equip: 

 

 31/12/2021 

 Total Homes Dones 

Menys de 5 anys  12 9 3 

Entre 5 – 9 anys  7 1 6 

Entre 10 – 14 anys  4 1 3 

Entre 15 – 19 anys 2 - 2 

Més de 20 anys  3 1 2 

Total 28 12 16 

 
 

Formació 

 
 
El 2021, l’AFA ha dedicat a 
formació un total de 2.947,6 
hores del seu personal (1.694 
hores, el 2020), principalment 
en la millora dels seus 
coneixements en relació amb 
la supervisió bancària i de les 
assegurances, la innovació i 
les noves tecnologies, en 
idiomes i en els reptes 
regulatoris als que ha de fer 
front. 

 

 

1% 4%

23%

0%

33%

14%

1%

1%

20%

3%

TEMÀTIQUES DE FORMACIÓ / HORES

Administració

Assegurances

Ciències de dades

Euro

Fintech

Idiomes

PBC/FT

Recursos Humans

Reptes regulatoris

Supervisió bancària
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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 2021 va ser aprovat pel Consell d’Administració de l’AFA l’11 de setembre de 
2020 i s’inclou dins dels pressupostos de l’Estat del Govern d’Andorra, d’acord amb la Llei 18/2020, 
del 17 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2021. En aquest pressupost de l’AFA, 
s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 17.736 milers 
d’euros i els recursos previstos durant l’exercici són de 17.736 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 2021 és de 9.383 milers d’euros. S’ha executat un 52,90% 
del pressupost final previst. A l’exercici 2020, es van liquidar 40.713 milers d’euros. 

Els principals epígrafs que composen els ingressos són els següents: 

 Taxes i altres ingressos 

El pressupost final de l’exercici 2021 és de 2.320 milers d’euros. S’ha executat un 119,6% del 
pressupost previst, que correspon a 2.774 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar 
2.529 milers d’euros. 

 Ingressos patrimonials 

El pressupost final de l’exercici 2021 és de 315 milers d’euros. S’ha executat un 82,9% del 
pressupost previst, que correspon a 261 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar 843 
milers d’euros. 

 Actius financers 

El pressupost final de l’exercici 2021 és de 15.101 milers d’euros. S’ha executat un 42,0% del 
pressupost previst, que correspon a 6.348 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar 
37.341 milers d’euros. El diferencial que hi ha respecte a l’execució ve donat perquè, en el 
moment d’elaborar el pressupost de l’any 2021, es va fer una estimació d’inversió en base a les 
amortitzacions del deute públic de data 02/06/2020 i venciment 02/06/2021, i de data 
17/10/2019 i venciment 17/10/2020 i, en aquest darrer cas, no va haver renovació de l’emissió 
l’any 2020 i, per tant, tampoc l’amortització corresponent. 

A continuació es presenta el quadre explicatiu de la liquidació del pressupost d’ingressos dels 
exercicis 2021 i 2020: 
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(en milers d’euros) 

Capítol 

Pressupost 
inicial  

2021 

Modi- 

ficació 

Pressupost 
final  

2021 

Liquidat 
2021 

Diferència 
pressupost 

final i 
realitzat 

Liquidat 
2020 

Variació 
liquidat 

% 
Variació 
liquidat 

Impostos directes -   - - - - - n/d 

Impostos indirectes -   - - - - - n/d 

Taxes i altres ingressos 2.320 - 2.320 2.774 454 2.529 245 9,7% 

Transferències corrents - - - - - - - n/d 

Ingressos patrimonials 315 - 315 261 (54) 843 (582) (69,0%) 

Ingressos corrents 2.635 - 2.635 3.035 400 3.372 (337) (10,0%) 

Alienacions d'inversions - - - - - - - n/d 

Transferències de capital - - - - - - - n/d 

Actius financers 15.101 - 15.101 6.348 (8.753) 37.341 (30.993) (83,0%) 

Passius financers - - - - - - - n/d 

Ingressos de capital 15.101 - 15.101 6.348 (8.753) 37.341 (30.993) (83,0%) 

Total pressupost ingressos 17.736 - 17.736 9.383 (8.353) 40.713 (31.330) (77,0%) 

 

Despeses 

El total de despeses liquidades a l’exercici 2021 és de 2.580 milers d’euros i s’ha executat un 14,6% 
del pressupost final. A l’exercici 2020, es van liquidar 21.204 milers d’euros. La variació està 
provocada principalment per la no adquisició de deute públic durant el 2021. 

Els principals epígrafs que composen les despeses són els següents: 

 Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen la retribució del Consell d’Administració, del personal 
contractual i eventual, les quotes a la CASS, així com les despeses en formació i altres 
prestacions i beneficis socials al personal. El pressupost final de l’exercici 2021 és de 3.270 
milers d’euros. S’ha executat un 60,1% del pressupost previst, que correspon a 1.966 milers 
d’euros. Tenint en compte que a l’exercici anterior es van liquidar 2.169 milers d’euros, hi ha 
hagut un decrement del 9,3% respecte a l’import liquidat el 2020. Així, hi ha hagut un estalvi de 
1.304 milers d’euros i 203 milers d’euros respecte al pressupost i a l’execució anterior, 
respectivament. 

 Despeses corrents: béns i serveis 

El pressupost final de l’exercici 2021 és de 2.215 milers d’euros. S’ha executat un 25,8% del 
pressupost previst, que correspon a 571 milers d’euros. A l’exercici anterior es van liquidar 
581milers d’euros, xifra que representa una disminució de l’1,81% respecte a l’import liquidat el 
2020. 

Durant l’exercici 2021, algunes despeses en béns i serveis s’han vist incrementades fruit de la 
progressiva recuperació econòmica de la pandèmia de la COVID-19. 

 Inversions reals 

El pressupost final de l’exercici 2021 és de 700 milers d’euros. S’ha executat un 6,1% del 
pressupost previst, que correspon a 43 milers d’euros. A l’exercici anterior, es van liquidar 99 
milers d’euros. 
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 Actius financers 

El pressupost final de l’exercici 2021 és de 11.550 milers d’euros. S’ha executat un 0% del 
pressupost previst. A l’exercici anterior, es van liquidar 18.355 milers d’euros. 

A continuació es presenta el quadre explicatiu de la liquidació del pressupost de despeses dels 
exercicis 2021 i 2020: 

(en milers d’euros) 

Capítol 

Pressup
ost 

inicial  
2021 

Modi-
ficació 

Pressupo
st Final  
2021 

Liquidat 
2021 

Diferència 
pressupost 

final i 
realitzat 

Liquidat 
2020 

Variació 
liquidat  

% 
Variació 
liquidat 

Despeses de personal 3.270 - 3.270 1.966 (1.304) 2.169 (203) (9,3%) 

Consum de béns corrents i 
serveis 

2.215 - 2.215 571 (1.644) 581 (10) (1,8%) 

Despeses financeres 1 - 1 (0,3) (1) (0,2) (0,1) 46,1% 

Transferències corrents - - - - - - - n/d 

Despeses corrents 5.486 - 5.486 2.537 (2.949) 2.750 (213) (7,7%) 

Inversions reals 700 - 700 43 (657) 99 (56) (57,1%) 

Transferències de capital - - - - - - - n/d 

Actius financers 11.550 - 11.550 - (11.550) 18.355 (18.355) (100,0%) 

Passius financers - - - - - - - n/d 

Despeses de capital 12.250 - 12.250 43 (12.207) 18.454 (18.411) (99,8%) 

Total pressupost despeses 17.736 - 17.736 2.580 (15.156) 21.204 (18.624) (87,8%) 

 
Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari de l’exercici 2021 ha estat de 6.803 milers d’euros, segons el quadre 
explicatiu que es presenta a continuació: 

(en milers d’euros)  

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

Capítol 
Pressupost 

final  
2021 

Liquidat 
2021 

% Liquidat 
/ Pressupost. 

final 

Liquidat 
2020 

Variació 
liquidat  

% Variació 
liquidat 

Ingressos corrents 2.635 3.035 115,17% 3.372 (337) (10,0%) 

Despeses de funcionament (1) (5.485) (2.537) 46,25% (2.750) 213 (7,7%) 

Ingressos de capital - - - - - n/d 

Despeses de capital (700) (43) 6,09% (99) 56 (57,1%) 

Superàvit o dèficit de gestió (3.550) 455 (12,82%) 523 (68) (12,9%) 

Despeses financeres (1) (0,3) 31,22% (0,2) (0,1) 46,1% 

Superàvit o dèficit de caixa (3.551) 455 -12,81% 523 (68) (12,9%) 

Actius financers (ingressos) 15.101 6.348 42,04% 37.341 (30.993) (83,0%) 

Passius financers (ingressos) - - - - - n/d 

Actius financers (despeses) (11.550) - - (18.355) 18.355 (100,0%) 

Passius financers (despeses) - - - - - n/d 

Variació d'actiu i passius financers 3.551 6.348 178,77% 18.986 (12.638) (66,6%) 

Resultat pressupostari - 6.803 n/d 19.509 (12.706) (65,1%) 
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EL SISTEMA FINANCER DEL PRINCIPAT D’ANDORRA 
 

Àmbit del sistema financer 

L’àmbit del sistema financer 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:  

 

 

Pel que fa al sector bancari, durant el 2021, s’ha produït una operació corporativa que ha afectat el 
Banc Sabadell d’Andorra, SA, entitat que era filial d’un banc cotitzat espanyol amb un 50,97% de 
participació i sota la supervisió del Banc Central Europeu (BCE). En aquest sentit, el dia 5 d’octubre 
de 2021, es va procedir a formalitzar la compravenda de la part de la participació sobre el capital 
social d’aquesta entitat que ostentava l’entitat espanyola Banco de Sabadell, SA, representativa del 
50,97% del capital social, per part de Mora Banc Grup, SA. 

Per tant, a 31 de desembre de 2021, quatre de les entitats bancàries (Andorra Banc Agrícol Reig, 
SA, Crèdit Andorrà, SA, Mora Banc Grup, SA i Banc Sabadell d’Andorra, SA) són principalment de 
capital privat andorrà i una altra (Vall Banc, SAU) és propietat d’un grup de capital privat 
internacional. 

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 elevat com la gestió d’actius, en concret, 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. Durant el 2021, 
una societat d’assessorament financer ha passat a ser una societat gestora de patrimonis en la 
modalitat exclusiva de gestió indirecta. 

 

 

* No inclou 5 agents financers que actuen exclusivament per a 
entitats financeres d’inversió ni 5 agents financers que actuen 
exclusivament per a una societat gestora d’OIC. 
** No inclou 83 mediadors. 
*** De les quals 6 banca-assegurances. 
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Cinc de les set societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva formen part de grups bancaris 
i representen el 96,4% de la quota de mercat del sector d’inversions. 

A 31 de desembre de 2021, es troben inscrits, als corresponents registres de l’AFA, cinc agents 
financers que actuen exclusivament per a entitats financeres d’inversió i cinc agents financers que 
actuen exclusivament per a una societat gestora d’organismes d’inversió col·lectiva. 

El sector assegurador i reassegurador està compost per vint-i-nou entitats asseguradores, de les 
quals vuit són entitats andorranes, sis són entitats de banca-assegurances i quinze són 
delegacions d’entitats estrangeres autoritzades a operar al Principat d’Andorra. Addicionalment, a 
31 de desembre de 2021, consten inscrits al Registre de mediadors de l’AFA un total de vuitanta-
tres mediadors, dels quals seixanta són corredors d’assegurances i vint-i-tres són 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) 
Actiu  

31/12/2020 
AUM  

31/12/2020 
Actiu 

31/12/2021 
AUM 

31/12/2021 

Nombre 
d'entitats 

31/12/2021 
(unitats) 

Entitats  
bancàries 

Consolidat: 
15.169.956 

Consolidat: 
51.649.642 

Consolidat: 
16.553.091 

Consolidat: 
61.376.535 

5 
Individual: 

12.238.282 
Individual: 

20.399.190 
Individual: 

12.904.876 
Individual: 

21.897.758 

Entitats financeres 
d’inversió(1) 

9.040 1.152.125 10.541 1.323.474 11 

Societats gestores 
d’organismes 
d’inversió 
col·lectiva  

Participades per 
EB andorranes: 

38.596 

Participades per 
EB andorranes(2): 

3.886.776 

Participades per 
EB andorranes: 

32.119 

Participades per 
EB andorranes(2): 

3.820.991 

 
5 

No participades 
per EB 

andorranes: 
1.630 

No participades 
per EB 

andorranes(3): 
103.010 

No participades 
per EB 

andorranes: 
2.141 

No participades 
per EB 

andorranes(3): 
143.600 

2 

 

 

 

 

 

A 31 de desembre de 2021, els recursos gestionats per entitats bancàries ascendeixen a 21.898 
milions d'euros (61.377 milions d'euros a nivell consolidat). En aquest sentit, 8.905 milions d'euros 
corresponen a dipòsits de clients i 12.993 milions d'euros d'actius van ser administrats (fora de 
balanç) per entitats bancàries (a nivell consolidat, 11.819 milions d'euros i 49.558 milions d'euros, 
respectivament). 

A més, a 31 de desembre de 2021, 1.323 milions d’euros d’actius estaven assessorats o gestionats 
(fora de balanç) per entitats financeres d’inversió no bancàries (1.152 milions d’euros el 2020), 
4.012 milions d’euros per societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva (3.990 milions 
d’euros el 2020) amb 78 OIC amb 95 subfons (76 OIC amb 100 subfons el 2020), 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. 

Nota: Les dades financeres es mostren segons els estats financers auditats. 
(1) 

Inclou societats financeres d’inversió, agències financeres d’inversió, societats gestores de patrimonis i assessors 
financers. 

(2) 
Els AUM corresponen a recursos gestionats per organismes d’inversió col·lectiva (2.430.973 milers d‘euros) i a 
recursos gestionats i assessorats d’acord amb els mandats donats pels clients (1.390.018 milers d’euros). 

(3) 
Els AUM corresponen a recursos gestionats per organismes d’inversió col·lectiva (59.482 milers d’euros el 2020 i 

62.690 milers d’euros el 2021) i a recursos gestionats d’acord amb els mandats donats pels clients (43.528 milers 
d’euros el 2020 i 80.910 milers d’euros el 2021). 
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Presència internacional de les entitats bancàries andorranes 

 

 

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 quatre 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 2021 és de 2.579, dels quals 1.337 a Andorra. 

 

 

Indicadors de solidesa financera a 31 de desembre de 2021 

El sistema financer andorrà ha fet front a la crisi derivada de la pandèmia estant millor preparat 
que en crisis anteriors. En seguiment a la resposta a la crisi sanitària iniciada al 2020, també durant 
el 2021, impulsades pel Govern i amb el recolzament de l’AFA, les entitats bancàries 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 2021 respecte al 
2020 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 i el 2021. No obstant això, s’espera una 
millora del marge bancari durant els propers 
exercicis per la pujada dels tipus d’interès i per les 
sinèrgies derivades de les operacions de 
concentració. 

PERCENTATGE DE RECURSOS 

GESTIONATS PER JURISDICCIÓ 

* Inclou Andorra Banc Agrícol Reig, SA; Crèdit Andorrà, SA; Mora Banc 

Grup, SA i Banc Sabadell d'Andorra, SA. 

* Inclou Andorra Banc Agrícol Reig, SA; Crèdit Andorrà, SA; Mora Banc 

Grup, SA i Banc Sabadell d'Andorra, SA. 

35%

48%

7%

7% 3%

Andorra
UE
EUA
Amèrica Central/ Sud
Israel
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Ràtio de solvència 

El 2021, la ràtio de solvència, metodologia CET1 
(phased-in) EBA, ha disminuït del 18% fins al 
16,74% per la consolidació comptable de dos 
dels grups bancaris durant aquest mateix 
exercici. 

 

Ràtio de liquiditat 

La ràtio de liquiditat, metodologia LCR EBA, 
presenta un increment de 15,89 punts 
percentuals fins al 202,81% i es manté 
confortablement per sobre del requeriment legal 
del 100% i de la mitjana de la Unió Europea. 

 

Qualitats dels actius 

La tendència de la qualitat dels actius és de 
millora donat que la ràtio NPL ha anat baixant 
progressivament fins al 5,42% el 2021 (3,79% 
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 
3,71% el 2021 (2,61% sense Vall Banc, SAU). 

 

Principals xifres del sector de les assegurances i reassegurances 

A continuació es detallen les primes d’entitats asseguradores a 31 de desembre de 2021: 

      

Tipus d’entitats asseguradores 

Nombre d'entitats  

Primes brutes 
emeses vida 

(en milers d’euros) 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 - - 70.428 

Entitats andorranes 8 2 2 4 50.183 

Delegacions d'entitats estrangeres 15 3 9 3 47.969 

 29 11 11 7 168.580 

 

A 31 de desembre de 2021, el total de primes brutes ascendeix a 168,6 milions d'euros, dels quals 
aproximadament el 65% correspon a rams de no vida i el 35% restant al ram de vida. 

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. 
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Ranking per classe de ram % 

Malaltia 27,44% 

Automòbil 24,66% 

Multirisc 20,24% 

Vida 12,31% 

Responsabilitat civil 5,24% 

Assistència sanitària 4,07% 

Accidents 2,71% 

Defensa jurídica 1,10% 

Decessos 0,72% 

Altres danys a béns 0,65% 

Assistència sanitària 0,24% 

Transports 0,21% 

Incendis 0,20% 

Crèdit 0,15% 

Pèrdues pecuniàries diverses 0,07% 

Dependència 0,00% 

Caució 0,00% 

 

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 al que s’estableix 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 
per a 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 2021, per primer cop l'AFA ha publicat, de manera trimestral, el coixí anticíclic aplicable a les 
exposicions creditícies ubicades al Principat d’Andorra. Aquest coixí és un requeriment de 
capital exigit a les entitats bancàries durant períodes de creixement econòmic per poder 
assegurar una base de capital suficient per absorbir les pèrdues que puguin produir-se en 
períodes de dificultat. Això ajuda a mantenir el subministrament de crèdit a l’economia i a 
mitigar la davallada del cicle econòmic. Les decisions sobre el coixí anticíclic estan alineades 

 

En relació amb les entitats 
asseguradores andorranes a nivell 
individual, la mitjana de la ràtio de 
solvència del capital de solvència 
obligatori (CSO) és de 2,49 i la mitjana de 
la ràtio de solvència del mínim capital 
obligatori (MCO) és de 4,83. 

 

Individual CSO MCO 

Màxim 5.96 11.65 

Percentil 75 2.69 6.37 

Mitjana 2.49 4.83 

Percentil 50 2.18 4.29 

Percentil 25 1.70 2.73 

Mínim 1.32 1.05 
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amb les recomanacions dels organismes internacionals encarregats de la supervisió dels 
riscos sistèmics, com la Junta Europea de Riscos Sistèmics (ESRB, per les seves sigles en 
anglès), el Comitè de Supervisió Bancària de Basilea (BCBS, per les seves sigles en anglès) i el 
Consell d’Estabilitat Financera (FSB, per les seves sigles en anglès). D’aquesta manera, durant 
el 2021 s’han publicat el Comunicat núm. 2/2021-SF mitjançant el qual es fixa el coixí anticíclic 
per al 3r trimestre del 2021, el Comunicat núm. 3/2021-SF mitjançant el qual es fixa el coixí 
anticíclic per al 4t trimestre del 2021 i el Comunicat núm. 4/2021-SF mitjançant el qual es fixa 
el coixí anticíclic per al 1r trimestre 2022. 

 

SUPERVISIÓ MICROPRUDENCIAL 
 

En l’àmbit de la supervisió microprudencial, les funcions de l’AFA, segons el que s’estableix 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. 

 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 amb una o més entitats operatives del sistema financer en què 
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 el que s’estableix als articles 8 a 12 i següents de la Llei 12/2017. 

 

1. Prioritats supervisores per al període 2022-2024 

Les entitats operatives del sistema financer i assegurador del Principat han mostrat una capacitat 
de resiliència operativa i econòmica durant els darrers períodes de fortes adversitats, tant de les 
derivades de la pandèmia COVID-19 com de les degudes a la desacceleració econòmica mundial i 
a la dels tipus d’interès a mínims històrics. 

L’AFA ha definit les seves prioritats supervisores per al període 2022-2024 per tal d’assegurar el 
bon funcionament del sistema financer i assegurador tenint en compte que, sense dubte, 
apareixeran reptes nous i exigents per a les entitats supervisades, en un context de previsible alta 
inflació, de possibles impactes a llarg termini de la pandèmia, especialment en les exposicions 
creditícies i inversions, així com de riscos derivats dels conflictes geopolítics. Addicionalment el 
sector financer andorrà en general i el bancari en particular han d’afrontar els reptes d’adaptació 
dels seus models de negoci i també han d’afermar una bona gestió de les operacions de 
concentració, tant des del punt de vista operatiu com des de l’impacte sobre la competència i la 
competitivitat de les entitats. 

Prioritats supervisores de l’AFA per al període 2022-2024: 

1. Risc de crèdit, de mercat i de tipus: les entitats supervisades han de reforçar la gestió dels 
principals riscos als que estan exposades en el període 2022-2024. Així, l’AFA vetllarà perquè 
les entitats reforcin les seves pràctiques de gestió de (i) risc de crèdit, especialment amb una 
visió prospectiva de l’evolució de la cartera creditícia en un entorn post-COVID i de sectors 
especialment afectats per la pujada de costos, (ii) risc de mercat, vinculat sobretot a la volatilitat 
i a la potencial caiguda en les valoracions d’actius degudes a l’increment dels tipus i (iii) risc de 
tipus d’interès, tant en els valors de referència com en l’evolució dels spreads. En seguiment a 
les tasques supervisores iniciades en anys anteriors, es continuarà monitoritzant de prop les 
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grans exposicions i les exposicions amb parts vinculades. 

2. Risc de liquiditat: en general, les entitats supervisades compleixen o superen les expectatives 
supervisores pel que fa a les posicions i a la gestió del risc de liquiditat. No obstant això, en 
absència d’un prestador d’última instància, és rellevant reforçar la supervisió de les polítiques 
internes i dels processos implementats per les entitats així com dels plans de contingència dels 
que disposen. 

3. Model de negoci: en un context on les entitats bancàries, les financeres i les asseguradores han 
de donar resposta a noves necessitats dels clients, tant en productes com en canals, així com 
a noves formes de gestió en base a la digitalització dels processos de les entitats. 
Específicament per a les entitats bancàries, els processos de concentració han de basar-se en 
models de negoci eficient, on no s’incrementi el cost dels serveis financers com a resultat de la 
disminució de la competència. Addicionalment, per tal de reforçar encara més la governança 
econòmica tan necessària per a la presència d’Andorra als mercats financers internacionals, es 
continuarà amb la revisió millorada i de forma regular dels fluxos transfronterers per tal de lluitar 
contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. 

4. Govern Corporatiu: entès en tres àmbits principals: (i) controls interns efectius, (ii) clara distinció 
entre els interessos de les entitats respecte dels seus accionistes, i (iii) sòlida gestió de les 
dades a disposició de l’alta direcció i de les funcions de control, especialment pel que fa a la 
qualitat i a la tramesa, en temps i forma, de la informació facilitada al supervisor. 

5. Risc operatiu: solidesa de les entitats respecte a les diferents formes de ciberatacs, així com, 
específicament per a entitats bancàries, de la continuïtat operativa en un entorn d’integracions 
de diferents entitats. 

Per a cadascuna de les prioritats es duran a terme diverses iniciatives de supervisió com les 
peticions específiques i la supervisió off-site, la supervisió in situ, així com l’emissió de comunicats 
tècnics i recomanacions, on s’especifiqui quines són les expectatives del supervisor en diferents 
àmbits. 

 

2. Examen de supervisió del 2021 

L’activitat supervisora del 2021 ha continuat estant condicionada per la crisis de la COVID-19. En 
aquest sentit, s’ha orientat a assegurar un seguiment adequat dels riscos associats a la pandèmia 
i s’ha centrat en el seu impacte sobre el perfil de risc de les entitats. 

Des de l’AFA, s’ha mantingut el requeriment d’informació ad-hoc que es va iniciar durant el 2020 
per tal de fer aquest seguiment de manera immediata. 

Així mateix, seguint la tendència internacional d’altres bancs centrals i organismes reguladors, 
l’AFA, alineada amb les recomanacions del BCE, va recomanar que, fins el 30 de setembre de 2021, 
les entitats bancàries fossin molt prudents a l’hora de decidir remunerar els accionistes i que 
continuessin amb polítiques de retribució variable conservadores. 

A més del temes recurrents que s’analitzen amb periodicitat mensual o trimestral (com la solvència 
i la liquiditat, entre d’altres), s’ha continuat fent tasques ja iniciades el 2021 per tal de fer el 
seguiment de les mesures establertes pel Govern de moratòries legislatives i avals públics, 
l’impacte sobre la qualitat dels actius, 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 (veure subapartat a l’apartat 
3. 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. 
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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. Igualment, l’AFA també examina i resol qualsevol sol·licitud 
d’autorització prèvia d’acord amb la legislació vigent i, d’aquesta manera, manté actualitzats els 
corresponents registres (veure subapartat a l’apartat 3 d’aquesta secció). 

 

3. 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 secció “REGULACIÓ” d’aquesta memòria). 

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 del 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, 
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 
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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. 

En aquest sentit, l’AFA ha estimat que cal valorar anualment la necessitat d'augmentar el capital 
mínim requerit de les entitats bancàries. Així, el primer semestre del 2021 i per primera vegada, 
l'AFA ha comunicat a les entitats bancàries l'exigència de capital addicional pel Pilar 2R, en base 
als resultats de la supervisió off-site i in situ que alimenten el PRAS. 
 

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. 
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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 
per objectiu avaluar el compliment dels requeriments reguladors. 

La informació rebuda 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 la 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 que es preveu 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 
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▪ 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 
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 treballs 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 secció “AUDITORS EXTERNS”). 

En aquest sentit, en el marc de l’exercici de les seves potestats de supervisió, l’AFA ha mantingut 
el següent nombre de reunions: 

 

  

2020 2021 

Entitats 
operatives 
del sistema 

financer 

Entitats 
asseguradores 

TOTAL 

Entitats 
operatives 
del sistema 

financer 

Entitats 
asseguradores 

TOTAL 

Reunions amb l’alta direcció 40 17 57 58 17 75 

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

1 - 1 4 1 5 

Reunions amb auditors 
externs 

15 - 15 15 2 17 

TOTAL 56 17 73 77 20 97 

 

Supervisió in situ 

A continuació es detalla el nombre d’inspeccions in situ dutes a terme durant els anys 2020 i 2021: 

 

  2020 2021 

Nombre d’inspeccions in situ  

Entitats bancàries 6 15 

Entitats financeres d’inversió - 3 

Societats gestores d'OIC - 2 

Entitats asseguradores 1 3 

Altres entitats supervisades 1 2 

TOTAL 8 25 
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La supervisió in situ es realitza en base al programa d’examen de supervisió seguint un enfocament 
basat en riscos. 

El programa d’examen de supervisió previst a l’article 93 de la Llei 35/2018 ha considerat, entre 
d’altres, el risc de crèdit com un dels principals reptes del sector bancari. En aquest sentit, durant 
l’exercici 2021, s’han dut a terme dues revisions temàtiques: 

▪ inspeccions in situ a totes les entitats bancàries, sobre la concessió dels crèdits tous i de 
les moratòries legislatives i no legislatives, arrel de la crisi de la COVID-19; i 

▪ inspeccions in situ sobre els procediments que segueixen les entitats bancàries en relació 
amb les parts relacionades i els grups d’accionistes amb risc viu significatiu. 

Així mateix, s’ha dut a terme una revisió temàtica en relació amb la prestació del servei d’inversió 
de gestió discrecional i individualitzada de carteres de conformitat amb el mandat atorgat pels 
clients. L’objectiu principal ha estat verificar el compliment dels comunicats tècnics núm. 44-
SGOIC, 33-EFI-SFI, 33-EFI-AFI i 30-EFI-SGP de “Distribució a clients de classes de 
participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió”. Aquesta revisió temàtica s’ha 
centrat en aquelles entitats financeres i societats gestores d’OIC no bancàries, cinc entitats en total, 
que presten el servei d’inversió de gestió discrecional i individualitzada de carteres de conformitat 
amb el mandat atorgat pels clients, definit a l’article 20.d de la Llei 7/2013. 

Addicionalment, durant l’exercici 2021, l’AFA ha realitzat tres inspeccions in situ a tres entitats 
asseguradores pertanyents al ram de vida. L’objecte d’aquestes inspeccions ha estat la revisió del 
càlcul de les provisions tècniques amb l’objectiu de confirmar aquest càlcul als efectes prudencials 
en relació amb els productes d’assegurança de vida en què el prenedor assumeix el risc de la 
inversió. 

Finalment, també s’han dut a terme quatre inspeccions in situ a màquines de tractament de 
monedes d’euro a bancs i proveïdors d’efectiu i s’han inspeccionat nou màquines de tractament 
de bitllets d’euros a cinc entitats que manegen efectiu. 

Supervisió en base consolidada 

A 31 de desembre de 2021, els grups bancaris i asseguradors estaven supervisats de forma 
consolidada. La supervisió consolidada es duu a terme en funció de la situació consolidada de les 
entitats matrius. 

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 i rep tota la tramesa d’informació requerida 
per aquesta autoritat tant en base individual com consolidada. 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. 

Així mateix, en el marc d’aquesta supervisió consolidada, les entitats bancàries estan obligades a 
informar l'AFA de qualsevol comunicació que tinguin les filials amb les autoritats nacionals 
competents que les supervisen a l'estranger així com de totes les inspeccions que aquestes 
realitzin. 

Reporting 

El 12 de febrer de 2021, s’emet el Comunicat tècnic núm. 49/SGOIC bis “Tramesa d’informació 
periòdica relativa als organismes d’inversió col·lectiva a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu SuperA” 
que actualitza el Comunicat tècnic núm. 49/SGOIC, incorporant el requeriment de dos estats 
addicionals en el marc de la tramesa corresponent (document “OIC-ESTAD1” i document “OIC-
ESTAD2”) i, per consegüent, es deroga el Comunicat tècnic núm. 36-SGOIC “Recopilació de dades 
”estadístiques”. 
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En data 9 de març de 2021, s’emet el Comunicat tècnic núm. CT22-2021/A, de desenvolupament 
de les obligacions d'informació en matèria de solvència per a les delegacions acollides al règim de 
supervisió simplificada i s’aproven els models de plantilles per a la realització de les consegüents 
trameses d'informació. 

Addicionalment, el 29 de desembre de 2021, s’emeten els Comunicats tècnics núm. CT19-2020/A-
bis i CT20-2020/A-bis mitjançant els quals es desenvolupen i modifiquen les obligacions 
d’informació a trametre a l’AFA per part de les entitats assegurades i reasseguradores. 

Així mateix, el 23 de novembre de 2021, amb l’objectiu de reduir la càrrega de la tramesa per a les 
entitats bancàries del Principat, l’AFA emet el Comunicat tècnic núm. 255/21-EB bis que introdueix 
canvis al Comunicat tècnic núm. 255/19-EB. Aquestes modificacions són d’aplicació a partir de l’1 
de gener de 2022. 

D’altra banda, en el marc del procés de transformació i digitalització que està duent a terme l’AFA 
els darrers anys, durant l’exercici 2021, 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. 

D’aquesta manera, seguint el procediment que es va començar a inici del 2021, el gener del 2022 
s’ha afegit a l’Oficina Virtual la tramesa de les sol·licituds d’autorització i/o inscripció dels actes 
que estan recollits als articles 20 i 20bis de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits 
organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la 
protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera, a la Llei 35/2018, del 20 
de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses 
d’inversió, a la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances 
del Principat d’Andorra així com als seus reglaments de desenvolupament. 

Per tant, a través d’aquesta eina, les entitats supervisades trameten a l’AFA tota la informació 
requerida, 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 va tenir lloc durant el mes de gener del 2021 i 
les entitats van poder 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. 

4. 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. 

L’AFA també autoritza l’adquisició de participacions qualificades en entitats operatives del sistema 
financer i en entitats asseguradores i reasseguradores, seguint les provisions establertes a la 
legislació vigent. Pel que fa als canvis de l’accionariat en entitats operatives del sistema financer 
que suposin un percentatge inferior al 10% i igual o superior al 3%, aquests actes estan únicament 
subjectes a inscripció. 

En aquest sentit i pel que fa al sector financer, el 26 d’abril de 2021 l’AFA ha emès el Comunicat 
tècnic núm. 1/2021-SF “Requisits aplicables als accionistes amb participació qualificada” 
mitjançant el qual es creen dos formularis i es detalla la documentació a presentar davant 
d’aquesta Autoritat en els supòsits d’adquisicions de participacions qualificades en entitats 
operatives del sistema financer, d’augment d’aquesta participació qualificada, o en casos en què 
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s’assoleixi representació a l’òrgan d’administració de l’entitat o se la pugui arribar a controlar. 
L’esmentat comunicat està basat en el Reglament Delegat (UE) 2017/1946 de la Comissió de 11 de 
juliol de 2017 pel qual es completen les Directives 2004/39/CE i 2014/65/UE del Parlament Europeu 
i del Consell en lo que respecta a les normes tècniques de regulació amb la finalitat d’establir una 
llista exhaustiva de la informació que els adquirents proposats han d’incloure en la notificació de la 
proposta d’adquisició d’una participació qualificada en una empresa d’inversió. 

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 a aquests canvis, 
quan suposin un percentatge inferior al 10% i igual o superior al 3%, aquests actes estan únicament 
subjectes a inscripció. 

Durant els anys 2020 i 2021, s’han atorgat les següents autoritzacions pel que fa a modificacions 
de l’estructura del sistema financer i assegurador andorrà. 

 2020 2021 

  EB EFI EA TOTAL EB EFI EA TOTAL 

Creació d’entitats - 1 - 1 - 1 - 1 

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

1 - 4 5 1 - 17 18 

Inscripció - Canvis en 
l’accionariat d’entitats 
supervisades 

2 - - 2 2 1 8 11  

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

3 - - 3 3 - - 3  

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

8 - - 8 7 - - 7  

TOTAL 14 1 4 19 13 2 25 40  

 
EB Entitats bancàries  

    
EFI Entitats financeres d'inversió 

    

EA Entitats asseguradores 

 
Pel que fa a la creació, l’any 2021 s’ha produït una modificació de la llicència atorgada a Risk Capital 
Management ASF, SLU (amb número d'inscripció ASF-01/19) mitjançant la baixa de l’esmentada 
entitat financera d’inversió i l’atorgament d’una llicència de societat gestora de patrimonis en la 
modalitat exclusiva de gestió indirecta de carteres a la nova entitat Risk Capital Management SGP, 
SAU, amb número d’inscripció SGP-01/21 (durant el 2020, es va atorgar una llicència d’assessor 
financer a Consilium Capital 1972 ASF, SL, amb número d'inscripció ASF-01/20). 

Pel que fa als canvis en l’accionariat, durant l’any 2021, l’AFA ha examinat i autoritzat un dossier en 
relació amb el canvi de l’accionariat d’una entitat bancària (mateix nombre que el 2020). 
Addicionalment, l’AFA també ha examinat i autoritzat diversos dossiers en relació amb el canvi de 
participacions significatives en l’accionariat de diverses entitats asseguradores. Resulta 
destacable que, durant l’any de referència, un grup assegurador espanyol s’ha consolidat com a 
accionista majoritari de dues entitats asseguradores del país. També hi ha hagut canvis de 
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participacions significatives indirectes en entitats asseguradores com a conseqüència de la fusió 
entre les dues entitats bancàries espanyoles Unicaja Banco i Liberbank. 

Pel que fa a la categoria de “creació de sucursals / adquisicions o canvis en participacions per 
entitats supervisades”, destaquen, durant l’any 2021, l’adquisició d’una participació majoritària a 
una entitat operativa del sistema financer andorrà i l’adquisició d’una participació de control en la 
constitució a Andorra d’una societat holding (durant l’any 2020, una entitat bancària andorrana va 
adquirir una participació de control d’una entitat financera espanyola). 

La resta d’autoritzacions prèvies dins d’aquesta categoria corresponen a adquisicions o canvis de 
participacions en entitats participades. 

Destacar que, a l’exercici 2021, s’han resolt més del doble d’autoritzacions que l’any anterior i s’ha 
passat de 19 a 40 autoritzacions. 

 

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 2020 i 2021 es mostra a continuació: 

 2020 2021 

 EB P/F EFI SGOIC EA M TOTAL EB P/F EFI SGOIC EA M TOTAL 

AP - Nomenaments / 
canvis / renovacions 
dels membres de l'alta 
direcció o dels 
responsables de les 
funcions de control 

18 - 4 4 24 - 50 26 - 4 5 27 - 62 

I – Nomenaments / 
canvis / renovacions / 
baixes dels membres 
de l'alta direcció o dels 
responsables de les 
funcions de control i la 
funció actuarial 

25 - 3 4 7 - 39 45 - 6 3 33 - 87 

AP - Nomenaments / 
canvis dels auditors 
externs 

3 - 1 - 1 - 5 2 - 3 1 10 - 16 

I – Nomenaments / 
canvis dels auditors 
externs 

3 - 1 - 1 - 5 2 - 3 1 10 - 16 

AP – Altres 7 14 3 1 3 - 28 6 16 - 6 3 - 31 

I – Altres 10 21 3 4 1 13 52 16 19 2 5 3 8 53 

TOTAL 66 35 15 13 37 13 179 97 35 18 21 86 8 265 

 
EB Entitats bancàries SGOIC Societats gestores d'OIC     
P/F Participades / filials EA Entitats asseguradores     
EFI Entitats financeres d'inversió M Mediadors     
AP Autorització prèvia I Inscripció 
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Durant el 2021, l’AFA ha analitzat i autoritzat seixanta-dos 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 durant el 2020). La inscripció d’aquests actes 
al registre inclou les noves incorporacions, els canvis, les baixes i les renovacions de càrrecs així 
com les inscripcions dels actuaris de les entitats asseguradores, procés que s’ha iniciat durant el 
2021 derivat de la publicació, en data 21 d’octubre, del Comunicat tècnic núm. 25-2021/A relatiu al 
deure d’inscripció al registre d’actuaris de l’Autoritat Financera Andorrana i al règim d’actuació dels 
actuaris. 

El procés d’avaluació de la idoneïtat que permet l’autorització dels càrrecs als que es fa referència 
a l’apartat anterior i 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. 

Pel que fa al auditors externs, ens remetem a la secció “AUDITORS EXTERNS” d’aquesta memòria. 

Finalment, pel que fa a la categoria “Altres”, tant de les autoritzacions prèvies com de les 
inscripcions, es recullen diverses tipologies d’actes entre els quals les modificacions dels estatuts 
socials, les ampliacions de capital social i les externalitzacions de funcions. Pel que fa als 
mediadors, també inclosos en aquest concepte, s’ha de ressaltar que, en seguiment al que 
s’estableix a la disposició addicional tercera de la Llei 12/2017, durant el 2021, s’han inscrit vuit 
mediadors, tots ells corredors (tretze durant el 2020, dels quals set eren corredors i sis agents, i 
una baixa), tot i que aquestes activitats es troben excloses de l’àmbit d’aplicació segons el que 
s’estableix a l’article 5 de la Llei 12/2017.  

 

CONDUCTA FINANCERA 
 

1. Protecció de l’inversor 

Emissió de comunicats tècnics 

El 12 de febrer de 2021, s’emet el Comunicat tècnic núm. 23/SGOIC bis “Classificació d’organismes 
d’inversió col·lectiva” que actualitza el Comunicat tècnic núm. 23/SGOIC incorpora una nova 
diversificació pel que fa a la classificació dels organismes d’inversió col·lectiva classificats com a 
fons de mercat monetaris per tal d’adaptar-lo a les diferents tipologies establertes segons la 
normativa europea. Mitjançant aquesta modificació, els fons classificats com a monetaris passen 
a tenir un total de quatre sotsclassificacions segons les particularitats i riscos que pot assumir 
l’OIC. 

En seguiment a l’emissió, el 7 de juliol de 2020, del Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF mitjançant 
el qual es va fixar el contingut de l’informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients, el 
10 de maig de 2021, s’emet el Comunicat tècnic núm. 7/2020-SF bis que complementa l’informe 
amb la incorporació d’un nou annex III. L’objectiu final de l’informe és 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. 

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”, s’ha d’enviar una còpia de tota publicitat a l’AFA amb caràcter previ a la seva publicació. 

Durant el 2021, s’han revisat vuit publicitats d’OIC (el mateix nombre el 2020). 
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2. 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 de l’entitat afectada. 

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 2021, l’AFA ha rebut un total de vint-i-tres reclamacions (vint-i-set durant el 2020). Del 
total de les reclamacions rebudes durant l’any 2021, divuit s’han presentat en dossiers que, o bé 
no estaven complerts, o bé no han seguit el procés establert per presentar reclamacions a l’AFA, ja 
que prèviament s’han d’haver presentat a l’entitat concernida, al departament especial d’atenció al 
client o, en el seu defecte, a la Direcció General. 

Això ha requerit de gestions addicionals actives per part de l’AFA per obtenir tota la documentació 
necessària per tal de seguir els passos predeterminats del procés de reclamacions de clients. 

No obstant això, durant el 2021 s’han gestionat les quatre reclamacions que estaven pendents de 
l’any anterior així com les rebudes durant l’any en curs, a excepció d’una reclamació iniciada al mes 
de desembre de 2021 i que resta pendent de rebre documentació complementària per part del 
client. 

Per tant, la suspensió dels terminis processals administratius establerta a l’article 50 de la Llei 
5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària 
causada per la pandèmia del sars-CoV-2, no ha afectat el desenvolupament de la gestió dels 
dossiers de reclamacions de clients. 

Al següent quadre s’agrupen les reclamacions dels anys 2020 i 2021 per temàtiques: 

Temàtica 2020 2021 

Comissions  6 11 

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

11 1 

Operacions amb productes d’inversió  1 5 

Falsificació de signatura / frau de targetes - 1 

Cancel·lació / obertura de comptes 2 1 

Testamentaria - 1 

Cas BPA 3 - 

Assegurances 4 1 

Improcedents - 2 

TOTAL 27 23 

 

Les principals temàtiques sobre les que versen les reclamacions han estat, d’una banda aquelles 
relacionades amb les comissions que les entitats supervisades han aplicat als seus clients, en què 
es qüestionen tant la seva oportunitat en el cobrament com el seu increment i, d’altra banda, 
aquelles relacionades amb productes financers contractats amb entitats bancàries com 
operacions de compra o venda, diferències en valoracions i operacions de traspàs de valors. 
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Al següent quadre s’agrupen les reclamacions rebudes durant el 2021 en funció del canal de 
recepció: 

 

Canal de recepció 2021 

Pàgina web de l’AFA 13 

Bústia de correu electrònic 7 

Correu postal 2 

Presencialment 1 

TOTAL 23 

 
Es considera que incorren en causes d’inadmissibilitat les reclamacions que: 

• pretenguin un pronunciament sobre el caràcter abusiu d'una determinada clàusula contractual; 

• plantegin controvèrsies sobre la valoració econòmica dels danys i perjudicis que eventualment 
s'hagin pogut ocasionar als usuaris financers; 

• no es refereixin a operacions concretes, atès que no és competència del departament de 
reclamacions de l’AFA realitzar una auditoria completa de tots els moviments registrats als 
comptes dels clients i que es reflecteixen als extractes periòdics o a documents de liquidació 
emesos per les entitats; i/o 

• tinguin per objecte un assumpte que estigui sotmès a un procediment judicial o aquest s’iniciï 
durant la tramitació de la reclamació. 

 

3. 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 2020 2021 

Creació d’entitats  37 42 

Innovació1 24 41 

Autorització per operar 7 7 

Assegurances 56 17 

Factoring/Leasing/Renting  3 2 

OIC de dret andorrà 3 1 

Altres2 74 79 

TOTAL 204 189 

 

 

 

1 Un desglossament d’aquesta categoria es pot trobar a la secció “INNOVACIÓ 
& FINTECH” d’aquesta memòria. 
2 El 2021, s’inclouen 4 consultes relatives a l’adquisició d’euros andorrans, 4 
relacionades amb els dipòsits a realitzar davant l’AFA derivats de tràmits del 
Servei d’Immigració i 2 consultes relatives al codi LEI. 

https://www.afa.ad/


MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
Informe anual 2021 
 

 
 

 

AFA 
 36 

 
Durant l’any 2021, s’ha donat resposta a un total de 164 consultes i s’ha continuat amb el procés 
d’anàlisi i resposta a les consultes pendents. El termini mig de resposta ha estat d’onze dies (dotze 
dies el 2020). 
 

4. Advertències 

Durant el 2021 l’AFA ha realitzat una advertència per informar els potencial clients i inversors que 
una entitat estava oferint els seus serveis sense la corresponent autorització. Aquesta ha estat 
publicada a la web de l’AFA el 26 de maig. 
 

5. Intrusisme 

Dins de les actuacions supervisores de l’AFA, durant l’any 2021, es van realitzar requeriments 
formals a una empresa estrangera que suposadament prestava serveis a Andorra sota una 
modalitat reservada a entitats operatives del sistema financer.  

Així mateix, es va realitzar un altre requeriment a una empresa andorrana amb la finalitat de 
comprovar si estava realitzant activitats reservades a les entitats operatives del sistema financer. 

 

COMUNICACIÓ DE POTENCIALS INFRACCIONS 
 

Durant el 2021, l’AFA ha establert el 
procediment de comunicació 
d’infraccions potencials o reals per part 
de qualsevol persona que en tingui 
coneixement ja que es considera que 
és un mecanisme clau per detectar,  
prevenir, i reduir o eliminar riscos del 
sistema financer i assegurador, i per a 
la protecció dels inversors i clients. 
Aquest procediment ha estat informat 
mitjançant l’emissió del Comunicat 
tècnic núm. 1/2021-AFA intitulat 
Comunicació de potencials infraccions. 

En aquest sentit, aquesta autoritat encoratja la comunicació de la comissió d’infraccions 
potencials o reals previstes a la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, al capítol 
IV de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament 
de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords 
de garantia financera i a la Llei 12/2017 d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances 
del Principat d’Andorra per part de qualsevol persona que ho identifiqui. 

La comunicació ha de contenir necessàriament elements fàctics dels que raonablement es derivi, 
almenys, una sospita fundada d'infracció. Per això, s’han de recollir, entre d'altres, el nom del 
confident, el nom de l’entitat o de la persona que ha comès la potencial infracció, una descripció 
detallada de la potencial infracció així com la data en què aquesta ha tingut lloc. 

En qualsevol cas, la informació que es proporcioni no ha de ser una reiteració d'una informació que 
ja s'hagués fet pública. Tampoc són admeses qüestions genèriques o indeterminades, ni aquelles 
que estiguin sotmeses a un procediment judicial. 
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INNOVACIÓ & FINTECH  
 

Fintech és el terme que fa referència a l’aplicació 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 un ventall 
més ampli d’operacions i més eficiència. 

En seguiment al que s’estableix 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. 

Projecte Transformació Digital d’Andorra (PdTDA) 

El Govern, a través de la Secretaria d’Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, ha 
elaborat un pla de transformació holístic que recull el conjunt d‘actuacions més importants a dur 
a terme durant els propers anys en termes de digitalització. Aquesta transformació passa per la 
digitalització dels pilars i verticals definits al Programa de Transformació Digital d’Andorra 
(PdTDA). En aquest procés de transformació digital, l’AFA ha pogut col·laborar en dos pilars: el pilar 
de serveis de pagaments i el pilar de ciberseguretat. 

El pilar de serveis de pagaments preveu la implementació de sistemes de pagament i la definició 
de regulacions per tal d’adoptar solucions de pagaments digitals que permetin l’intercanvi de diners 
de forma instantània i electrònica, preservant la seguretat dels mètodes actuals de pagament. 
També preveu l’establiment de les bases per a l’impuls de noves solucions com el pagament entre 
iguals (Peer-to-Peer) per facilitar les operacions directes entre ciutadans, o bé solucions de banca 
oberta (Open Banking). 

El pilar de ciberseguretat té per objectiu consolidar el CSIRT (centre de resposta a incidents de 
seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació) i posar en marxa els diferents serveis que ha 
d’oferir com a equip de resposta davant emergències informàtiques. El desenvolupament d’aquest 
pilar ha motivat l’aprovació del Decret 356/2021, del 20-10-2021, de creació de l’Agència Nacional 
de Ciberseguretat i de l’Equip de Resposta de Referència del Principat d’Andorra per al tractament 
d’incidents de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació. Les actuacions de l’AFA en 
aquesta matèria estan establertes a la Llei 22/2022, del 9 de juny, de mesures per a la seguretat de 
les xarxes i dels sistemes d’informació  (veure secció “REGULACIÓ” d’aquesta memòria). 

IOSCO – Fintech Network de la International Organization of Securities Commissions  

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 del 2018 per permetre als seus membres col·laborar en 
qüestions de fintech i compartir informació i experiències. El programa de treball inicial se centra 
principalment en quatre qüestions: la tecnologia de registre distribuït, la intel·ligència artificial, la 
Regtech i la Suptech, i el foment de la innovació. 

Durant el 2021, l’AFA ha participat en diverses consultes realitzades per diversos membres del 
Fintech Network Group en relació amb les finances descentralitzades i altres aspectes relacionats 
amb criptoactius.  
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Consultes 

El total de consultes realitzades per temes d’innovació durant els anys 2020 i 2021 es detallen a 
continuació: 

 

Temàtica 2020 2021 

Blockchain /Criptomoneda  4 19 

Autorització per operar (serveis de pagament i entitats de diner electrònic) 15 15 

Crowdfunding / Crowdlending (finançament participatiu) 2 3 

Capital risk 1 - 

Exchange criptomoneda - 2 

Altres serveis Fintech 2 1 

TOTAL 24 41 

 

Desenvolupaments regulatoris 

 Proposició de Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la 
tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain (a tràmit parlamentari a 31 de desembre de 
2021) 

Arrel de l’entrada a tràmit parlamentari de la Proposició de Llei de la representació digital d’actius 
mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i Blockchain , des de 
l’AFA es va elaborar un informe en data 27 de setembre de 2021 dirigit a Sindicatura en què es 
recollien les principals reflexions de l’AFA en relació amb dita Proposició. 

 Projecte de llei d’economia digital, l’emprenedoria i innovació (a tràmit parlamentari a 31 de 
desembre de 2021) 

El Capítol V “Serveis de finançament participatiu per a empreses” del Títol VII “Mesures per 
afavorir el finançament i la inversió en iniciatives empresarials vinculades a l’economia digital, 
l’emprenedoria i la innovació” regula la figura dels proveïdors de serveis de finançament 
participatiu i assigna a l’AFA les funcions de supervisió d’aquests. 

Aquest capítol estableix els requisits per a la prestació de serveis de finançament participatiu 
(crowdfunding), l’organització, l’autorització i la supervisió dels proveïdors de serveis de 
finançament participatiu, l’explotació de plataformes de finançament participatiu i la 
transparència i comunicacions publicitàries en relació amb la prestació de serveis de 
finançament participatiu al Principat d’Andorra. 

Per a l’exercici de les funcions previstes al mencionat capítol, l’AFA disposarà de facultats 
addicionals específiques per a aquest tipus d’entitats, tant sigui per a la seva autorització, com 
per a la seva supervisió i eventuals actuacions sancionadores. 
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AUDITORS EXTERNS  
 

En seguiment al que s’estableix 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. Addicionalment, pel que fa al sector de les assegurances i 
reassegurances, a l’article 31 de la Llei 12/2017 d’ordenació i supervisió d’assegurances i 
reassegurances del Principat d’Andorra s’estableix l’obligatorietat que les entitats tinguin 
contractada en tot moment una entitat auditora responsable de l’auditoria externa dels seus 
comptes anuals. 

Les esmentades designacions han de ser aprovades per la junta general d’accionistes de les 
entitats, a partir d’una proposta dels seus Consells d’Administració i prèvia autorització de l’AFA. 

A continuació es detallen les autoritzacions atorgades per part de l’AFA durant els anys 2020 i 2021, 
en relació amb els nomenaments i canvis de les entitats auditores de les entitats supervisades així 
com la seva inscripció al corresponent registre de l’AFA: 

 

 
2020 2021 

  EB EFI SGOIC EA TOTAL EB EFI SGOIC EA TOTAL 

Autorització prèvia  3 1 - 1 5 2 1 3 10 16 

Inscripció 3 1 - 1 5 2 1 3 10 16 

TOTAL 6 2 - 2 10 4 2 6 20 32 

 
EB Entitats bancàries 

EFI Entitats financeres d'inversió 

SGOIC Societats gestores d'OIC 

EA Entitats asseguradores 

 

Com a part de la supervisió duta a terme per l’AFA i en seguiment al que s’estableix 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 2021, l’AFA ha mantingut disset reunions amb auditors externs, quinze 
de les quals amb auditors d’entitats operatives del sistema financer i dos amb auditors de les 
entitats d’assegurances (un total de quinze el 2020). 
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EURO 
 

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. 

De conformitat amb l’Acord Monetari signat entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra i ratificat 
pel Consell General el 24 de novembre de 2011, 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 destinades a la circulació i a la 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. 

En aquest sentit, el Principat d’Andorra té el compromís 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, el que queda recollit a l’ordenament 
jurídic andorrà mitjançant la Llei 17/2013. 

2. Supervisió  

El Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM) i el Centre Nacional d’Anàlisi (CNA) són les 
autoritats competents per implementar les normes tècniques necessàries per a l’efectivitat del 
compliment de la Llei 17/2013. Segons el que s’estableix respectivament als articles 5 i 6 de la Llei 
17/2013, s’atribueix a l’AFA la designació del CNAM i del CNA. 

En concret, el CNAM és l’autoritat competent per recopilar i analitzar la informació tècnica i 
estadística en relació amb la falsificació de monedes d’euro, i el CNA és l’autoritat competent per 
recopilar i analitzar la informació tècnica i estadística en relació amb la falsificació de bitllets d’euro. 

Les principals activitats supervisores dutes a terme per l’AFA en aquesta matèria són: 

 l’anàlisi de la informació tècnica i estadística en relació amb la falsificació de monedes i bitllets 
d’euro; i 

 la realització d’inspeccions in situ als establiments de les entitats que manegen efectiu amb 
l’objectiu de validar la capacitat per comprovar l’autenticitat i l’aptitud de les monedes i dels 
bitllets d’euro no autenticats clarament, tant de les màquines de tractament de monedes com 
a de les de tractament de bitllets d'euro. 

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 2021, una moneda d’euro presumptament falsificada s’ha detectat, informat i lliurat al 
CNAM per part d’entitats operatives del sistema financer (sis monedes el 2020). 

Pel que fa als bitllets d’euro, durant el 2021, s’han detectat i lliurat al CNA cent-cinquanta-vuit bitllets 
d’euro presumptament falsos per part d’entitats operatives del sistema financer (el 2020, cent-
seixanta bitllets d’euro i un bitllet de dòlar americà). 

Durant el procés de recopilació i anàlisi de les monedes i bitllets d’euro, es coopera amb l’Oficina 
Central Nacional de moneda falsa (OCN), designada a l’Àrea de Policia Criminal del Departament 
de Policia del Principat d’Andorra. Aquesta cooperació ha permès a l’AFA durant aquest exercici, 
per exemple, conèixer a través de l’OCN informació i/o aspectes relacionats amb l’aparició de 
noves falsificacions vinculades a bitllets de fantasia (“movie money”). Aquesta informació és 
ràpidament compartida amb les entitats que manegen efectiu per tal que aquestes puguin adoptar 
les mesures i accions escaients en la lluita contra la falsificació de l’euro. 
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Inspeccions in situ a màquines de monedes d’euro i màquines de bitllets d'euro 

1. 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 2021, s’han dut a terme quatre inspeccions in situ a màquines de tractament de 
monedes d’euro a bancs i proveïdors d’efectiu (tres el 2020). 

2. 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 el que s’estableix 
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 d’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 2021, s’han inspeccionat nou màquines de tractament de bitllets d’euros a cinc 
entitats que manegen efectiu (cap el 2020 atès que, en el context de la pandèmia mundial per 
la COVID-19, 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 al que s’estableix 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. 

El passat 30 de novembre de 2021, amb el suport del Banc d’Espanya, aquesta Autoritat ha 
organitzat una sessió formativa on-line, a la que cal destacar una alta assistència. 

A més, l’any 2021, igual que l’any anterior, 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. 

 

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 2021 l’AFA no ha incoat cap expedient sancionador. 
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El 2020, es va concloure l’expedient sancionador, registrat amb el número EB-04/95-01/15, incoat 
contra Banca Privada d’Andorra, SA i contra tots els 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”. 

Durant el 2021, l’AFA va formular un avís a una entitat supervisada per manca de rigor en el 
compliment del procediment establert a l’article 51 de la Llei 10/2008 en relació amb la preceptiva 
sol·licitud d’autorització prèvia presentada a l’AFA (cap avís el 2020). 

Cessació de pagaments i fallida d’Assegurances Generals, SA 

La fallida d’Assegurances Generals, SA (en endavant, 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. 

Com a continuació del procés de fallida contra AGA, per Autes de dates 12 de juliol de 2021 i 27 de 
setembre de 2021, la Batllia d’Andorra ha decretat ampliar la fallida als seus dirigents els senyors 
Amadeu Calvó Casal, Jaume Calvó Boronat i Núria Boronat Gomà, a títol personal. 

Durant l’any 2021, aquesta Autoritat, en la seva qualitat d’administradora judicial de la fallida de 
l’entitat asseguradora AGA, ha seguit encarregant-se de realitzar tots els tràmits processals propis 
de l’Administració Judicial així com de gestionar i validar els crèdits comunicats pels creditors en 
relació amb l’extensió de la fallida per tal de constituir el corresponent registre de crèdits, tot 
d’acord amb el que queda establert al marc legislatiu andorrà. 

 

COOPERACIÓ NACIONAL 
 

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. 
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A continuació es mostra un detall de la cooperació amb la UIFAND per als exercici 2020 i 2021: 

 

 2020 2021 

Sol·licituds de cooperació 17 20 

Altres comunicacions rebudes per l’AFA 8 12 

Altres comunicacions enviades per l’AFA 10 15 

TOTAL 35 47 

 
Durant el 2021, per tal de reforçar els processos de supervisió d’ambdues autoritats, en seguiment 
a la recomanació 26 del Grup d’Acció Financera Internacional i als canvis legislatius a nivell europeu 
mitjançant els quals s’han adoptat diverses mesures per aclarir i reforçar la important relació 
existent entre la prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme 
(PBC/FT) i la supervisió prudencial, la UIFAND i l’AFA han emès un Comunicat tècnic conjunt AFA-

UIFAND CT-01/2021, adreçat a les entitats bancàries del Principat en què s’estableix una periodicitat 
trimestral per a la tramesa de la informació relativa als fluxos monetaris transfronterers. 

Aquesta cooperació ha permès l’aprofitament de procediments de tramesa d’informació periòdica 
ja existents a la UIFAND però amb l’increment de la seva freqüència, fet que afavoreix una millor 
anàlisi de la informació per part dels dos supervisors. 

Així, es pretén que una supervisió conjunta d’aquesta informació permeti una anàlisi més acurada 
del model de negoci i les activitats de cadascuna de les entitats bancàries en particular i, en general, 
continuar aprofundint en el coneixement dels riscs que comporta el blanqueig de capitals i les 
seves implicacions sobre la reputació i l’estabilitat de les entitats bancàries del Principat. 

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, l’Estudi de Risc Nacional 2020 (ERN 2020) va ser publicat per la 
UIFAND durant el mes de maig del 2021. 

Amb posterioritat a la seva publicació, des de l’AFA s’ha seguit col·laborant amb la UIFAND per tal 
de definir mesures d’implementació en relació amb les accions de millora resultants de l’ERN 2020 
amb impacte per al sector financer i accions encaminades a reduir, mitigar i esmenar les 
vulnerabilitats i amenaces detectades en matèria de blanqueig de capitals i finançament del 
terrorisme. 

 

2. Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) 

L’AFA coopera amb l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) en el marc dels 
processos de recuperació i resolució d’entitats bancàries. 

Durant el 2021, s’ha tramès una comunicació dirigida a l’AREB i s’ha rebut una comunicació per 
part de l’AREB (dues trameses i dues rebudes, durant el 2020). 

 

3. Ministeri Fiscal 

En data 23 de febrer de 2021, la Fiscalia General del Principat d’Andorra i l’AFA van signar un 
Protocol d’Entesa que permet reforçar les relacions de cooperació i coordinació entre ambdues 
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institucions establint formalment un marc d’assistència mútua per exercir les seves respectives 
funcions encomanades per la legislació vigent de manera més efectiva. D’aquesta manera, amb el 
protocol entre les dues institucions, es proporciona el marc formal per a l’intercanvi d’informació, 
l’assistència tècnica i la cooperació en la investigació de les operacions sospitoses de comportar 
ús d’informació privilegiada o manipulació de mercat o de qualsevol altre acte delictiu, amb la 
finalitat de combatre la criminalitat de caràcter sòcio-econòmic que els darrers anys ha esdevingut 
una de les principals formes de delinqüència i que és especialment nociva per a l’estabilitat 
econòmica i financera, així com per a la reputació de la plaça financera andorrana i la salvaguarda 
i sostenibilitat de l’ordre sòcio-econòmic. 

Durant el 2021, s’han tramès quatre comunicacions dirigides al Ministeri Fiscal i s’ha rebut una 
comunicació per part del Ministeri Fiscal (una tramesa i una rebuda, durant el 2020). 

 

4. 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 2020 i 2021: 

 

 2020 2021 

Sol·licituds de cooperació 17 21 

Altres comunicacions rebudes per l’AFA - 2 

Altres comunicacions enviades per l’AFA 1 3 

TOTAL 18 26 

 

 

5. Associacions professionals 

En seguiment al que s’estableix 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’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). 
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A continuació es detallen les comunicacions rebudes i enviades entre l’AFA i les associacions 
professionals durant els anys 2020 i 2021: 

 

  ABA ADEFI 

  2020 2021 2020 2021 

Comunicacions rebudes per l’AFA 9 6 2 1 

Comunicacions enviades per l’AFA 39 23 17 9 

TOTAL 48 29 19 10 

 

 

6. 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 (CPP); 

 el Consell Andorrà d’Estadística (CAE); 

 la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació (CGFRJ); i  

 el Comitè Tècnic de les NIIF. 

 

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 les reunions d’aquesta 
comissió mantingudes (i) durant el 2020, els dies 29 de maig i 15 de juliol i (ii) durant el 2021, el dia 
31 de maig. 
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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 les reunions d’aquesta 
comissió mantingudes (i) durant el 2020, el dia 29 de maig i (ii) durant el 2021, el dia 31 de maig. 

 

Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme 
(CPP) 

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. 

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; 
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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 les reunions d’aquesta Comissió mantingudes (i) durant 
el 2020, el dia 15 de gener i (ii) durant el 2021, els dies 22 de gener, 22 d’abril i 29 de setembre. 

Arran de la situació extraordinària viscuda durant el 2021, durant aquest exercici, les reunions de 
la Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el Finançament del Terrorisme s’han dut a 
terme en format híbrid (presencials i virtuals) i 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 
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 2020, el dia 17 de novembre i (ii) durant el 2021, el 20 de maig. 
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Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació (CGFRJ) 

Segons el que s’estableix 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. 

En 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. 

 

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 el que s’estableix 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; 

 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; 
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 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 el 2021 han estat les següents: 

 el 15 de febrer de 2021, amb l’objectiu de ratificar l’aprovació de les normes de l’1 de gener de 
2021, mitjançant un acord telemàtic; 

 el 28 d’octubre de 2021, amb l’objectiu d’adoptar nomes aplicables a partir de l’1 de gener de 
2022 i una norma retroactiva del 2021; i 

 el 10 de desembre de 2021, amb l’objectiu d'aprovar el Dictamen del Comitè Tècnic sobre les 
NIIF UE i l'esborrany del Decret d'aprovació de les NIIF UE amb la proposta a adoptar per part 
del Govern d’Andorra, mitjançant un acord telemàtic. 

 

7. 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. 

Durant el 2021 s’han mantingut cinc reunions amb agències de rating (quatre reunions el 2020). 

 Ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació 

Col·labora en consultes relatives a desenvolupaments legislatius que puguin estar relacionats 
amb el sistema financer. 

 Departament d’Estadística 

L’AFA col·labora amb el Departament d’Estadística com a corresponsable de la balança de 
pagaments i de la posició inversora internacional. Durant l’exercici 2021, s’ha publicat per primer 
cop la balança de pagaments del Principat d’Andorra amb dades de l’exercici 2019. 

Les altres col·laboracions amb el Departament d’Estadística estan relacionades amb 
l’elaboració d’estadístiques públiques vinculades al sistema financer i a l’elaboració del PIB i 
emmarcades en els plans i programes estadístics que regulen l’estadística pública i el Consell 
Andorrà d’Estadística del qual l’AFA forma part, i amb intercanvis de dades per respondre a les 
demandes d’informació de l’FMI. 

 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 2021, l’AFA ha dut a terme cent trenta-vuit 
informes per al Registre de Societats (cent quaranta-dos, el 2020). 
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 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. 

 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. 

 

LA DIMENSIÓ INTERNACIONAL DE LA MISSIÓ DE L’AFA 
 

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 2021, l’AFA va rebre tretze sol·licituds de cooperació d’autoritats estrangeres (deu el 2020). 
Per altra banda, l’any 2021, l’AFA ha iniciat setze sol·licituds de cooperació a autoritats estrangeres 
(sis, el 2020). 

 

Sol·licituds rebudes per l’AFA MMoU IOSCO Altres Total 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Abús de mercat 1 2  -  - 1 2 

Fit& Proper 5 6 3 2 8 8 

Altres  -  - 1 3 1 3 

TOTAL 6 8 4 5 10 13 
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Sol·licituds enviades per l’AFA MMoU IOSCO Altres Total 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Abús de mercat - 1 -  - - 1 

Fit& Proper 4 9 2 6 6 15 

Altres - - - - - - 

TOTAL 4 10 2 6 6 16 

 

Pel que fa a abús de mercat i segons el que s’estableix 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 al que s’estableix 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 del que s’estableix 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. 

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. 

 

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 do Brasil i l’AFA 

En data 1 d’abril de 2021, 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 do Brasil van signar 
un protocol d’entesa. 

 

https://www.afa.ad/


MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
Informe anual 2021 
 

 
 

 

AFA 
 52 

3. Fons Monetari Internacional (FMI) 

Arran de l’adhesió per part del Principat d’Andorra com a país membre del Fons Monetari 
Internacional el 16 d’octubre de 2020, al 2021 l’AFA va participar en la seva primera Consulta de 
l'Article IV del seu Conveni Constitutiu, amb el compromís de seguir millorant la transparència. 

En aquest context, el passat dia 11 de juny l’FMI va publicar l’informe de la Consulta de l’Article IV 
del 2021 d’Andorra, on es recullen les conclusions en relació amb aquesta missió extretes de les 
reunions bilaterals mantingudes amb organismes públics i el sector privat, un total de 38. Aquestes 
reunions s'han mantingut entre el 19 de març i el 8 d'abril de 2021, d’entre les quals l’FMI s’ha reunit 
amb l’AFA, en tant que supervisor del sistema financer. 

En la seva publicació, aquest organisme ha destacat la gestió de la crisi sanitària duta a terme al 
Principat i la capacitat de reacció amb l’aprovació de mesures econòmiques de mitigació dels 
efectes de la pandèmia. També ha apuntat les bones perspectives de recuperació econòmica, 
l'estabilitat d'alguns sectors i l'estratègia de diversificació. 

 

Obtenció del Legal Entity Identifier i del codi Swift BIC de l’AFA 

Segons es desprèn de la Declaració final del personal tècnic de la missió de l’Article IV del 2021 del 
Fons Monetari Internacional (FMI) i tenint en especial consideració les repercussions econòmiques 
provocades per la pandèmia, es recomana  a Govern anar acumulant reserves internacionals que 
puguin cobrir potencials necessitats de liquiditat del sector financer. 

L’FMI calcula que les reserves internacionals necessàries per al Principat d’Andorra són 
aproximadament del 12% del seu producte interior brut i considera aquest volum com a suficient 
per cobrir un mes d’importacions, fluctuacions dels ingressos fiscals i el servei del deute extern a 
curt termini. 

És per això que, amb la finalitat d’assolir la citada recomanació i poder iniciar els processos i 
tràmits pertinents als efectes de constituir les primeres reserves internacionals del Principat 
d’Andorra, durant el 2021, l’AFA ha obtingut el Legal Entity Identifier (LEI) i el codi Swift Bank 
Identifier Code (BIC) que a continuació es detallen: 

Legal Entity Identifier :254900B2E2MOSDJKZG83 
Swift BIC Code: AFADADAD 
 

4. 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. 
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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; 

 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 46a 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 8 al 16 de novembre de 2021. 

Al final de l’esmentada conferència, cent trenta-tres reguladors de mercats eren membres ordinaris 
i signataris del protocol d'entesa multilateral de l'IOSCO (MMoU). 

 

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 les seves quatre reunions celebrades el 2021, totes virtualment, concretament els mesos 
de febrer, maig, setembre i novembre, els membres de l'ERC han debatut sobre el treball de l'IOSCO 
en relació amb les finances sostenibles, la 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). 

 

5. 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 de 
l’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. 
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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 16, 17 i 18 de novembre de 2021, amb motiu de 
la Conferència anual de la IAIS. 

Els temes principals de la conferència anual han estat l’anàlisi d’escenaris derivats del canvi 
climàtic i el paper del supervisor en futures pandèmies. A mesura que el sector de les assegurances 
i reassegurances continua afrontant nous reptes com el canvi climàtic, futures pandèmies, i les 
seves repercussions, aquests temes esdevenen més rellevants que mai. 

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. 

 

6. IFREFI  

A comptar del 2017, l’AFA és membre de l’Institut Francophone de la Régulation Financière (IFREFI) 
que té com a missió promoure la formació, la coordinació, la cooperació tècnica i qualsevol anàlisi 
sobre la regulació financera, entre els seus membres que són autoritats de regulació dels mercats 
financers de l’espai francòfon. 

Durant el 2021, l’AFA ha participat a les reunions dels Presidents de l’IFREFI que han tingut lloc en 
format virtual. 

A la reunió del 14 d’abril, es van compartir els desenvolupaments de les diferents jurisdiccions pel 
que fa a la gestió de la crisi COVID-19 i els projectes previstos. 

Els temes tractats a les reunions dels dies 1, 2 i 3 de setembre van ser la transparència i la integritat 
financera internacional per assolir els objectius de l’agenda 2030, la lluita contra el blanqueig de 
capitals en el context de les noves tecnologies i la digitalització dels serveis financers. També es 
van elegir el President i el Vice-President de l’IFREFI. 

El 2021, l’IFREFI compta amb 19 membres provinents d’Algèria, Andorra, Bèlgica, Bulgària, Àfrica 
Central, França, Guinea, Luxemburg, el Líban, el Marroc, Maurici, Moldàvia, Mònaco, Canadà, 
Romania, Suïssa, Tunísia, Àfrica de l’Oest i el Vietnam. 

 

7. Altres fòrums internacionals 

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 
“2. Acord Monetari” de la secció “REGULACIÓ” 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. 

Altrament, també assisteix a altres fòrums organitzats per organismes internacionals i en els que 
participa en tant que supervisor, per tractar-se de temes d’interès pel que fa a les seves 
competències. 

En concret, cal destacar la presència de l’AFA a la conferència virtual del Financial Stability Institute 
of the Bank for International Settlements, del Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) i del 
Central Bank of the Bahamas que va tenir lloc del 30 de juny a l’1 de juliol de 2021, i on es va tractar 
com les jurisdiccions més petites que no són membres del BCBS implementen les normes de 
Basilea i duen a terme la supervisió bancària de manera proporcional als seus sistemes bancaris i 
a la seva capacitat de supervisió; així com la participació a la conferència organitzada pel Comitè 
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de Supervisió Bancària de Basilea (BCBS) i pel Grup Consultiu de Basilea (BCG), els dies 13 i 14 de 
setembre de 2021, quin objectiu va ser promoure el debat i la cooperació en tres temes clau 
d’interès per als supervisors bancaris: proporcionalitat, riscos financers relacionats amb el clima i 
reptes de supervisió en el món post COVID-19. 

 

REGULACIÓ 
 

 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 Comunicats tècnics emesos per l’AFA durant el 2021. 

A l’apartat “4. Altres comunicats i comunicacions” d’aquesta mateixa secció, es detallen les 
Comunicacions dirigides a les entitats supervisades emeses durant el 2021. 

 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; 

▪ 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. 

 

1. La COVID-19 

L’any 2021, igual que el 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 anat adoptant i publicant un ampli conjunt 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 iniciades el 2020, 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. 
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L’AFA té un paper fonamental en el manteniment de l'estabilitat financera: garantir que el crèdit 
flueixi cap a l'economia real i preservar la capacitat del sistema 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. 

 

 

 

 

Programa extraordinari de préstecs garantits pel Govern  

En seguiment a la instrumentalització del programa extraordinari de préstecs garantits pel Govern 
aprovat el 2020, el dia 29 de gener de 2021, la Comissió Tècnica de Govern, creada a l’efecte, ha 
prorrogat automàticament els venciments de les pòlisses de crèdit formalitzades l’any 2020, 
corresponents al primer i al segon programes extraordinaris d’avals per a empreses i negocis per 
la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per un període de sis 
mesos, a comptar de la data de venciment que constés al contracte de formalització de les 
respectives pòlisses. 

Posteriorment, en data 29 de setembre de 2021, s’aprova el Decret 323/2021, del 29-9-2021, que 
regula el retorn o la conversió en préstec del deute pendent corresponent al primer i al segon 
programes extraordinaris d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària 
causada pel coronavirus SARS-CoV-2. Aquest Decret té com a objecte establir el procediment de 
retorn o de conversió en préstec del deute pendent amb les entitats bancàries en el marc dels 
programes extraordinaris d’avals concedits a empreses i negocis per la situació d’emergència 
sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i regulats als decrets de dates 24 de març i 20 de 
maig de 2020 i a les modificacions subsegüents. 

En aquest sentit, en data 30 de novembre de 2021, l’AFA emet el Comunicat tècnic núm. 261/20-
EB ter per tal d’adaptar el requeriment de tramesa d’informació, sol·licitat mitjançant els 
Comunicats tècnics núm. 261/20-EB i núm. 261/20-EB bis, als darrers canvis legislatius. 

Aquestes mesures tenen per objectiu facilitar la liquiditat necessària per garantir la continuïtat de 
l’activitat d’empreses i autònoms del Principat. 
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Carències legislatives i no legislatives  

Pel que fa a les carències, la persistència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la 
pandèmia del SARSCoV-2, va requerir l’adopció de noves mesures que permetessin continuar 
donant suport als ciutadans. En aquest sentit, en data 4 de desembre de 2020, s’aprova la Llei 
16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència 
sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 per incorporar, entre d’altres, noves mesures per 
donar suport a totes aquelles empreses i, correlativament, a les seves persones assalariades i a 
les persones que realitzen una activitat per compte propi, l’activitat de les quals es trobi, 
directament o indirecta, afectada per la pandèmia. 

Així mateix, en data 11 de desembre de 2020, l’ABA va acordar prorrogar fins el 31 de març del 
2021 el termini per sol·licitar la carència sectorial, aprovada l’11 de juny de 2020, que permet a les 
empreses i famílies afectades econòmicament per la COVID-19 ajornar el pagament del principal 
de crèdits o préstecs. Aquesta pròrroga s’alinea amb la modificació de la prèviament referida guia 
EBA/GL/2020/15 Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non-legislative 
moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis, aprovada el 2 de desembre 
de 2020. 

En data 19 de gener de 2021, amb l’emissió de la Recomanació EB 01/2020 ter, l’AFA adopta com 
a pròpia aquesta guia EBA/GL/2020/15. A més, tenint en compte les condicions establertes a 
l’article 49 de la Llei 16/2020, que regula les noves carències legislatives, i amb l’objectiu que 
aquesta guia de l’EBA s’adeqüi a les especificitats del mercat andorrà, des de l’AFA es va considerar 
que (i) aquesta guia també s’aplicava a les moratòries legislatives que s’haguessin posat en marxa 
abans del 30 de juny de 2021 i que (ii) no seria d’aplicació el termini màxim de nou mesos. 

 

Altres mesures de supervisió prudencial en el context de la COVID-19 

L’activitat supervisora del 2021 ha continuat estant condicionada per la crisi COVID-19. En aquest 
sentit, l’AFA ha continuat requerint una tramesa d’informació periòdica per poder dur a terme el 
seguiment dels riscos associats a aquesta pandèmia. 

Així mateix, en data 22 de gener de 2021, l’AFA, alineada amb el Banc Central Europeu, emet la 
Recomanació EB 01/2021, mitjançant la qual recomana a les entitats bancàries que, fins el 30 de 
setembre de 2021, siguin molt prudents a l’hora de decidir remunerar els accionistes i que continuïn 
amb polítiques de retribució variable conservadores. En aquest sentit, es considera que no seria 
prudent que les entitats efectuïn repartiments de dividends i recompres d’accions per import 
superior al menor de: (i) 15% del benefici acumulat en els exercicis 2019 i 2020; (ii) 20 punts bàsics 
de la ràtio de capital de nivell 1 ordinari. 

 

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. 
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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 18 de novembre de 2021. 

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, durant els darrers anys 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 en l’àmbit financer i bancari, 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 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”. 

Durant el 2021, continuant amb el procés de transposició d’aquest paquet regulatori , destaca 
l’aprovació dels següents actes legislatius: 

 Decret 102/2021, del 31-3-2021 de modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 
35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i 
empreses d’inversió mitjançant el qual s’incorpora a l’ordenament jurídic andorrà, Decret 
127/2021, del 21-04-2021 de modificació del Decret 102/2021 i Correcció d’errata de l’1-12-2021, 
mitjançant els quals s’incorporen a l’ordenament jurídic andorrà:  

▪ El Reglament (UE) 2017/2401 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 
2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013 sobre els requisits prudencials 
de les entitats bancàries i les empreses d’inversió. Aquest reglament és relatiu a 
titulitzacions, component important per al bon funcionament dels mercats financers en la 
mesura en què contribueixen a diversificar les fonts de finançament i els riscos de les 
entitats bancàries i les empreses d’inversió així com a alliberar capital regulatori que es pot 
destinar a afavorir el crèdit, en particular, el finançament de l’economia real. D’altra banda, 
les titulitzacions ofereixen noves oportunitats d’inversió a les entitats i als altres 
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participants en el mercat, la qual cosa permet diversificar les carteres i facilitar el flux de 
finançament a empreses i particulars. 

En aquest sentit, es modifiquen els requisits de capital regulatori establerts al Reglament 
de desenvolupament de la Llei 35/2018 i aplicables a les entitats que actuen com a 
originadores, patrocinadores o inversores en operacions de titulització, per tal de reflectir 
de forma adequada les característiques específiques de les titulitzacions simples, 
transparents i normalitzades (STS, per les seves sigles en anglès), i solucionar les 
deficiències que es van fer paleses durant la crisi financera de l’any 2007 i següents, és a 
dir, el recurs automàtic a qualificacions externes, unes ponderacions de risc 
excessivament baixes en trams de titulització amb una qualificació alta o, a canvi, unes 
ponderacions de risc excessivament elevades en trams amb una qualificació baixa, així 
com una sensibilitat al risc insuficient. 

▪ El Reglament (UE) 2020/873 del Parlament Europeu i del Consell, del 24 de juny de 2020, pel 
qual es modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013 pel que fa a determinades adaptacions 
efectuades en resposta a la pandèmia de la COVID- 19, que permet l’adopció de mesures 
immediates per garantir que les entitats bancàries continuïn sent capaces de canalitzar de 
forma efectiva els fons cap a les empreses i les llars, i per mitigar l’impacte econòmic. 
Entre aquestes mesures, similars a les adoptades per la UE, destaquen l’equiparació dels 
efectes de reducció del risc a les garanties proporcionades per les agències oficials de 
crèdit a l’exportació amb les garanties concedides en el context de la pandèmia de la 
COVID-19 pels governs nacionals o altres ens públics que es consideren solvents en la 
mateixa mesura, prorrogar dos anys més l’aplicació de les disposicions transitòries que 
introdueixen gradualment l’impacte de la NIIF 9, així com facilitar a les entitats que tornin 
a afegir al seu capital de nivell 1 ordinari qualsevol increment en les noves provisions per 
pèrdues creditícies esperades que reconeguin el 2020 i el 2021 per als seus actius 
financers sense deteriorament creditici, mantenir al mateix temps les disposicions 
transitòries per als imports de pèrdues creditícies esperades establerts abans de la 
pandèmia de la COVID-19, restablir un filtre prudencial per neutralitzar les pèrdues 
generades per l’increment del rendiment del deute públic en poder de les entitats, i la 
introducció de disposicions transitòries per a les exposicions enfront d’administracions 
centrals i bancs centrals, quan aquestes exposicions estiguin denominades en la moneda 
nacional d’un altre estat membre de la Unió Europea, així com prorrogar les disposicions 
transitòries pel que fa al tractament d’aquestes exposicions en el marc dels límits a grans 
exposicions. 

 Decret 352/2021, del 3-11-2021 pel qual s’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes 
tècniques complementàries de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat i 
supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i mitjançant el qual s’incorporen 
al marc jurídic andorrà diverses normes tècniques de regulació emeses per la Comissió 
Europea. En concret, les següents: 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2018/1620 de la Comissió, del 13 de juliol de 2018, que 
modifica el Reglament delegat (UE) 2015/61 de la Comissió, pel qual es completa el 
Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, en el que concerneix el 
requisit de cobertura de liquiditat aplicable a les entitats de crèdit (Diari Oficial de la Unió 
Europea, L 271, 30.10.2018, p. 10-24).  

▪ Reglament delegat (UE) núm. 183/2014 de la Comissió, del 20 de desembre de 2013, pel 
qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, pel que fa 
a les normes tècniques de regulació per especificar el càlcul dels ajustos per risc de crèdit 
específic i per risc de crèdit general (Diari Oficial de la Unió Europea, L 57, 27.2.2014, p. 3-6). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2015/488 de la Comissió, del 4 de setembre de 2014, pel qual 
es modifica el Reglament delegat (UE) núm. 241/2014 pel que fa als requisits de fons propis 
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de les empreses basats en les despeses fixes generals (Diari Oficial de la Unió Europea, L 
78, 24.3.2015, p. 1-4).  

▪ Reglament delegat (UE) núm. 342/2014 de la Comissió, del 21 de gener de 2014, que 
completa la Directiva 2002/87/CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (UE) 
núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de 
regulació relatives a l’aplicació dels mètodes de càlcul dels requisits d’adequació del capital 
aplicables als conglomerats financers (Diari Oficial de la Unió Europea, L 100, 3.4.2014, p. 1-
9). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 523/2014 de la Comissió, del 12 de març de 2014, pel qual es 
complementa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que 
fa a les normes tècniques de regulació per determinar què és el que constitueix l’estreta 
correspondència entre el valor dels bons garantits d’una entitat i el valor dels seus actius 
(Diari Oficial de la Unió Europea, L 148, 20.5.2014, p. 4-5).  

▪ Reglament delegat (UE) núm. 528/2014 de la Comissió, del 12 de març de 2014, pel qual es 
completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa 
a les normes tècniques de regulació per al risc diferent de delta de les opcions en el mètode 
estàndard del risc de mercat (Diari Oficial de la Unió Europea, L 148, 20.5.2014, p. 29).  

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2016/861 de la Comissió, del 18 de febrer de 2016, pel qual es 
corregeix el Reglament delegat (UE) núm. 528/2014 de la Comissió, pel qual es completa el 
Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes 
tècniques de regulació per al risc diferent de delta de les opcions en el mètode estàndard del 
risc de mercat i es corregeix el Reglament delegat (UE) núm. 604/2014 de la Comissió pel 
qual es complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que 
fa a les normes tècniques de regulació en relació amb els criteris qualitatius i els criteris 
quantitatius adequats per a determinar les categories de personal les activitats 
professionals del qual tenen una incidència important en el perfil de risc d’una entitat (Diari 
Oficial de la Unió Europea, L 144, 1.6.2016, p. 21-23). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 625/2014 de la Comissió, del 13 de març de 2014, pel qual es 
completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, mitjançant 
normes tècniques de regulació en les quals s’especifiquen els requisits aplicables a les 
entitats inversores, patrocinadores, creditores originals i originadores en relació amb les 
exposicions al risc de crèdit transferit (Diari Oficial de la Unió Europea, L 174, 13.6.2014, p. 
16-25).  

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2015/1798 de la Comissió, del 2 de juliol de 2015, que rectifica 
el Reglament delegat (UE) núm. 625/2014 pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 
575/2013 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant normes tècniques de regulació en 
les quals s’especifiquen els requisits aplicables a les entitats inversores, patrocinadores, 
creditores originals i originadores en relació amb les exposicions al risc de crèdit transferit 
(Diari Oficial de la Unió Europea, L 263, 8.10.2015, p. 12-13). 

▪ Reglament d’execució (UE) núm. 945/2014 de la Comissió, del 4 de setembre de 2014, pel 
qual s’estableixen normes tècniques d’execució pel que fa als índexs pertinents degudament 
diversificats, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea, L 265, 5.9.2014, p. 3-6).  

▪ Reglament d’execució (UE) núm. 2020/125 de la Comissió, del 29 de gener de 2020, que 
modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 945/2014, pel qual s’estableixen normes 
tècniques d’execució pel que fa als índexs pertinents degudament diversificats, de 
conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
(Diari Oficial de la Unió Europea, L 24, 30.1.2020, p. 1-4).  

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2015/585 de la Comissió, del 18 de desembre de 2014, pel 
qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel 
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que fa a les normes tècniques de regulació per a l’especificació dels períodes de risc del 
marge (Diari Oficial de la Unió Europea, L 98, 15.4.2015, p. 1-3).  

▪ Reglament d’execució (UE) núm. 2015/233 de la Comissió, del 13 de febrer de 2015, pel qual 
s’estableixen normes tècniques d’execució en relació amb les monedes respecte de les 
quals hi hagi una definició summament limitada d’admissibilitat pel banc central de 
conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
(Diari Oficial de la Unió Europea, L 39, 14.2.2015, p. 11-12). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2015/1555 de la Comissió, del 28 de maig de 2015, pel qual 
es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, quant a 
les normes tècniques de regulació per a la divulgació d’informació relativa al compliment, 
per part de les entitats, del requisit de disposar d’un coixí de capital anticíclic conformement 
a l’article 440 (Diari Oficial de la Unió Europea, L 244, 19.9.2015, p. 1-8). 

▪ Reglament d’execució (UE) núm. 2015/2197 de la Comissió, del 27 de novembre de 2015, 
pel qual s’estableixen normes tècniques d’execució respecte a les divises estretament 
correlacionades conformement al Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea, L 313, 28.11.2015, p. 1-4). 

▪ Reglament d’execució (UE) núm. 2018/1580 de la Comissió, del 19 d’octubre de 2018, que 
modifica el Reglament d’execució (UE) 2015/2197 pel qual s’estableixen normes tècniques 
d’execució respecte a les divises estretament correlacionades conformement al Reglament 
(UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea, L 
263, 22.10.2018, p. 53-56). 

▪ Reglament d’execució (UE) núm. 2019/2091 de la Comissió, del 28 de novembre de 2019, 
que modifica el Reglament d’execució (UE) 2015/2197, pel que fa a les divises estretament 
correlacionades conformement al Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea, L 317, 9.12.2019, p. 38-41). 

▪ Reglament d’execució (UE) 2021/249 de la Comissió, del 17 de febrer de 2021, que modifica 
el Reglament d’execució (UE) 2015/2197, pel que fa a les divises estretament 
correlacionades d’acord amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i de 
Consell (Diari Oficial de la Unió Europea, L 57, 18.2.2021, p. 86-92). 

▪ Reglament d’execució (UE) núm. 2015/2344 de la Comissió, del 15 de desembre de 2015, 
pel qual s’estableixen normes tècniques d’execució per a les divises amb limitacions de 
disponibilitat d’actius líquids de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea, L 330, 16.12.2015, p. 26-
28).  

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2016/709 de la Comissió, del 26 de gener de 2016, que 
complementa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que 
fa a les normes tècniques de regulació que especifiquen les condicions per a l’aplicació de 
les excepcions que afecten les divises amb limitacions de disponibilitat d’actius líquids (Diari 
Oficial de la Unió Europea, L 125, 13.5.2016, p. 1-5). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2017/208 de la Comissió, del 31 d’octubre de 2016, pel qual 
es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, quant a 
les normes tècniques de regulació per a les sortides addicionals de liquiditat corresponents 
a necessitats de garanties reals a conseqüència dels efectes de condicions adverses del 
mercat en les operacions amb derivats d’una entitat (Diari Oficial de la Unió Europea, L 33, 
8.2.2017, p. 14-15). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2018/728 de la Comissió, del 24 de gener de 2018, pel qual es 
completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, quant a les 
normes tècniques de regulació relatives als procediments per excloure dels requisits de fons 
propis per risc d’ajust de valoració del crèdit les operacions amb les contraparts no 
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financeres establertes en un tercer país (Diari Oficial de la Unió Europea, L 123, 18.5.2018, p. 
1-3). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 1152/2014 de la Comissió, del 4 de juny de 2014, pel qual es 
completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les 
normes tècniques de regulació relatives a la determinació de la ubicació geogràfica de les 
exposicions creditícies pertinents per al càlcul del percentatge de coixí de capital anticíclic 
específic de cada entitat. 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 604/2014 de la Comissió, del 4 de març de 2014, pel qual es 
complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les 
normes tècniques de regulació en relació amb els criteris qualitatius i els criteris quantitatius 
adequats per determinar les categories de personal les activitats professionals del qual 
tenen una incidència important en el perfil de risc d’una entitat (Diari Oficial de la Unió 
Europea, L 167, 6.6.2014, p. 30-35). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 527/2014 de la Comissió, del 12 de març de 2014, pel qual es 
completa la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les 
normes tècniques de regulació que especifiquen les classes d’instruments que reflecteixen 
de manera adequada la qualitat creditícia de l’entitat en una perspectiva de continuïtat de 
l’explotació i resulten adequats a l’efecte de la remuneració variable (Diari Oficial de la Unió 
Europea, L 148, 20.5.2014, p. 21-28). 

▪ Reglament delegat (UE) núm. 2017/2295 de la Comissió, del 4 de setembre de 2017, pel qual 
es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que 
fa a les normes Govern 5/14 www.bopa.ad Núm. 116 10 de novembre del 2021 Dipòsit legal: 
AND.2-2015 tècniques de regulació relatives a la divulgació d’informació sobre actius amb 
càrregues i sense càrregues (Diari Oficial de la Unió Europea, L 329, 13.12.2017, p. 6-19). 

▪ Reglament d’execució (UE) 2016/1646 de la Comissió, del 13 de setembre de 2016, pel qual 
s’estableixen normes tècniques d’execució pel que fa als principals índexs borsaris i els 
mercats organitzats de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses 
d’inversió (Diari Oficial de la Unió Europea, L 245, 14.9.2016, p. 5-15). 

▪ Reglament d’execució (UE) 602/2014 de la Comissió, del 4 de juny de 2014, pel qual 
s’estableixen normes tècniques d’execució per facilitar la convergència de les pràctiques de 
supervisió pel que fa a l’aplicació d’una ponderació de risc addicional d’acord amb el 
Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell (Diari Oficial de la Unió 
Europea, L 166, 5.6.2014, p. 22-24). 

▪ Reglament delegat (UE) 2020/866 de la Comissió, del 28 de maig de 2020, pel qual es 
modifica el Reglament delegat (UE) 2016/10 pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 
575/2013 del Parlament Europeu i de Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació 
per a la valoració prudent en el marc de l’article 105, apartat 14, del Reglament (UE) núm. 
575/2013 (Diari Oficial de la Unió Europea, L 201, 25.6.2020, p. 1-3). 

▪ Directrius de l’Autoritat Bancària Europea sobre els criteris per determinar les condicions 
d’aplicació de l’article 131, apartat 3, de la Directiva 2013/36/UE (DRC) en relació amb 
l’avaluació d’altres entitats d’importància sistèmica (EIS) (EBA/GL/2014/10). 

▪ Correcció d’errors del Reglament delegat (UE) núm. 2016/101 de la Comissió, del 26 
d’octubre de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació per a la valoració 
prudent en el marc de l’article 105, apartat 14. 

 

https://www.afa.ad/


MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
Informe anual 2021 
 

 
 

 

AFA 
 63 

Resolució i recuperació d'entitats bancàries i empreses d'inversió 

Durant el 2021, s’ha avançant en relació amb la incorporació a l’ordenament jurídic andorrà de la 
Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de maig de 2014, per la qual 
s’estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis 
d’inversió, i per la qual es modifiquen la Directiva 82/891/CEE del Consell i les directives 2001/24/CE, 
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/ UE, i els 
reglaments (UE) núm. 1093/2010 i (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i el Consell, 
mitjançant l’aprovació de la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats 
bancàries i d’empreses d’inversió. 

La Directiva ja es va incorporar parcialment a la legislació andorrana mitjançant l’aprovació, amb 
caràcter d’urgent, de la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de 
reestructuració i resolució d’entitats bancàries, que ara queda derogada. 

Per tal de completar la transposició efectiva de la Directiva, s’ha transposat també la Directiva (UE) 
2017/2399 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2017, per la qual es modifica 
la Directiva 2014/59/UE, en relació amb l’ordre de prioritat dels instruments de deute no garantit en 
cas d’insolvència. 

Els objectius fonamentals d’aquest marc jurídic són establir un marc preventiu i, en cas d’iniciar un 
procés de resolució, possibilitar la resolució de qualsevol institució financera d’una manera 
ordenada, sense interrupció sistèmica greu i minimitzar, tant com sigui possible, el risc per als 
contribuents gràcies a la protecció de les funcions que resulten crítiques per al sistema financer i 
l’economia real, assegurant l’assumpció de les pèrdues per part dels accionistes i creditors de 
l’entitat en crisi. D’aquesta manera, s’assegura igualment una utilització òptima dels recursos 
públics que s’hagin d’utilitzar per preservar l’estabilitat i el funcionament del sistema bancari. 

Per tant, s’infereix la distinció entre la resolució i els procediments que porten a la liquidació o 
finalització de les activitats en el marc d’un procés judicial tradicional, que tindrà lloc principalment 
en el cas d’entitats que, per les seves reduïdes mides, complexitat i interconnexions, siguin 
susceptibles de ser tractades sota aquest règim sense menyscabament de l’interès públic. En cas 
contrari, les entitats han de trobar-se sotmeses a mecanismes de resolució de crisis de forma que 
es minimitzi el risc de contagi i es garanteixi la continuïtat dels serveis financers essencials (en 
particular, el crèdit) i s’evitin les repercussions negatives sobre l’estabilitat del sistema financer 
(especialment prevenint el contagi i mantenint la disciplina de mercat, tot salvaguardant els fons 
públics, minimitzant la dependència d’ajuts financers públics extraordinaris, i protegint els 
dipositants i clients, especialment els que estiguin coberts pels corresponents sistemes de 
garantia). 

Aquests objectius configuren l’interès públic que cal protegir i que, en definitiva, justifica la 
intervenció de les autoritats administratives, dotades de facultats i competències d’intervenció, no 
només per remeiar una situació d’inviabilitat o de fallida imminent sinó també per quan l’entitat 
passi per dificultats. En efecte, l’actuació primerenca és tan necessària com la intervenció ràpida, 
expeditiva i contundent en el punt d’inviabilitat. 

Amb aquest marc jurídic, se separen les funcions supervisores i resolutòries, tant en la fase 
preventiva com en la d’actuació primerenca i en l’executiva de la resolució (fet que ja es va preveure 
a la Llei 8/2015 i al que ara es dona continuïtat). Es dota l’AFA i l’AREB de les competències que els 
permetin remoure els obstacles per possibilitar la recuperació o la resolució d’una entitat. 

En essència, aquesta llei permet que es puguin abordar possibles crisis en tres nivells: 

1. fase preventiva de la resolució; 

2. actuació primerenca, quan l’entitat té dificultat o incompleix els requeriments de capital ; i 

3. fase executiva de la resolució, en cas d’inviabilitat de l’entitat. 
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1. Fase preventiva de la resolució 

La llei preveu que les entitats, tenint en compte el coneixement privilegiat que tenen del seu propi 
funcionament i de qualsevol problema que se’n pugui derivar, han d’elaborar els seus propis plans 
de recuperació, dimensionar-los segons la importància sistèmica de l’entitat o el seu grup societari 
i mantenir-los actualitzats. Els plans han d’incloure les mesures que les entitats adoptarien si la 
seva situació es deteriorés greument. 

D’altra banda, l’AREB és l’encarregada d’elaborar els plans de resolució basant-se, entre altres 
elements, en la informació facilitada per l’entitat en qüestió. Aquests plans han de contenir les 
mesures que l’AREB aplicarà en cas que l’entitat resulti finalment inviable i no sigui procedent la 
liquidació concursal. 

Actualment, a més, als requisits de solvència, liquiditat, govern corporatiu i marc d’actuació relatiu 
al risc s’afegeix a les entitats una nova exigència: la resolubilitat ; és a dir que les entitats han de 
poder ser resoltes. Aquest és un nou factor decisiu que haurà de ser assumit, tant per les autoritats 
competents, que han de trobar-se compromeses amb l’eliminació dels obstacles que puguin 
impedir la recuperació o la resolució de les entitats, com per les mateixes entitats, que han de tenir 
en compte aquest nou paràmetre en les seves decisions estratègiques, corporatives i sobretot de 
finançament orientades al fet que la seva resolució, en el cas escaient, sigui factible i respectuosa 
amb l’interès general. D’aquesta manera, allò que es planifiqui en temps d’estabilitat hauria de 
determinar l’èxit d’eventuals resolucions futures. 

2. Actuació primerenca 

Per preservar l’estabilitat del sistema financer, les autoritats competents han de disposar de la 
potestat necessària per corregir el deteriorament de la situació financera i econòmica d’una entitat, 
de manera que es puguin prendre diverses mesures abans d’un deteriorament indefectible en què 
l’única alternativa possible sigui la resolució o la liquidació. 

En aquest sentit, l’autoritat competent de la supervisió prudencial ha d’assegurar el compliment de 
la normativa que disciplina l’activitat de les entitats i, especialment, de la normativa de solvència, 
amb la finalitat de protegir l’estabilitat del sistema financer. Sobre aquest mandat, s’hi afegeix la 
garantia de dissolució d’una entitat inviable amb les mínimes distorsions sobre el conjunt del 
sistema financer i, en particular, amb el menor impacte possible per a les finances públiques. 

Aquest marc legal preveu la possibilitat que l’autoritat competent de la supervisió prudencial, l’AFA, 
adopti una sèrie de mesures en el cas que una entitat incompleixi o es prevegi que no podrà complir 
la normativa de solvència, però es trobi en disposició de retornar-hi pels seus propis mitjans. 
Aquesta fase s’anomena actuació primerenca. 

L’actuació primerenca ha de ser activada per l’AFA, abans que l’entitat resulti insolvent segons el 
seu balanç però es consideri que pot tornar a la solvència pels seus propis mitjans i abans que el 
seu capital i patrimoni s’hagin extingit, és a dir, en el punt en què la inviabilitat o no viabilitat 
imminent d’una entitat obligui a incoar-ne la resolució. Aquesta actuació ha de promoure solucions 
per restablir la situació financera de l’entitat i permet, entre altres mesures, designar un 
administrador provisional i exigir que l’entitat elabori un pla de reestructuració o d’altres mesures 
urgents. 

L’objectiu és garantir la continuïtat de les operacions essencials del banc i la seva ràpida 
recuperació. 

3. Resolució executiva 

La Llei 8/2015 ja havia incorporat les facultats, els instruments i les mesures de resolució que 
l’AREB ha d’exercir per al seu bon fi. La nova Llei estableix els requisits i procediments que escauen 
a la resolució de l’entitat en qüestió, entre els quals es troba el seu accionament quan es determini 
la no viabilitat imminent o la inviabilitat de l’entitat. A partir d’aquesta fita, d’importància cabdal, 
l’autoritat de resolució ha de prendre diverses decisions crucials i aplicar els instruments de 
resolució que es troben al seu abast, sempre i quan, per raons d’interès públic i estabilitat financera, 
sigui necessari evitar la liquidació concursal de l’entitat en qüestió. 
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Si s’inicia el procediment de resolució, l’AREB determinarà l’instrument de resolució a aplicar, entre 
els quals s’inclouen: 

 la transmissió de l’entitat o d’una part a un subjecte privat per protegir els serveis essencials; 

 la creació d’una entitat pont a la qual es transfereix la part salvable de l’entitat en resolució; 

 la creació d’una societat de gestió d’actius a la qual es transfereixen els actius malmesos de 
l’entitat objecte de resolució; 

 la recapitalització interna. 

L’instrument de resolució dependrà de cada entitat en concret i del pla de resolució que hagi 
elaborat a l’efecte. 

Fons de Resolució d’Entitats Bancàries (FAREB) 

Finalment, la llei també inclou algunes provisions específiques sobre la utilització del FAREB en el 
context de l’aplicació dels instruments de resolució. 

El FAREB pot fer una contribució, sempre que es compleixin certes condicions, a l’entitat objecte 
de resolució a fi d’assolir, com a mínim, un dels objectius següents: 

a) cobrir qualsevol pèrdua que no hagi estat absorbida per passius admissibles i restaurar el valor 
net dels actius de l’entitat objecte de resolució per igualar-lo a zero, o 

b) adquirir accions o altres instruments de capital de l’entitat objecte de resolució, amb la finalitat 
de recapitalitzar-la. 

 

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

En compliment dels compromisos de transposició de normativa que deriven de l’Acord Monetari, i 
considerant l’evolució dels estàndards adoptats pels organismes internacionals, com el GAFI i el 
Moneyval, el Consell General, en la seva sessió del dia 16 de desembre de 2021, ha aprovat la Llei 
37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita 
contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. 

Aquesta Llei i el desenvolupament reglamentari corresponent incorporen a l’ordenament jurídic 
andorrà les disposicions de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 
de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de l’ús del 
sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es 
modifiquen les directives 2009/138/CE i 2013/36/UE , coneguda com la 5a Directiva. 

Entre les modificacions que deriven de la 5a Directiva europea són particularment destacables les 
següents:  

 S’amplia l’àmbit dels subjectes obligats en aquesta matèria als proveïdors de serveis d’actius 
virtuals. 

 Es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti al Registre de 
Societats, al Registre d’Associacions i al Registre de Fundacions. 

 Es crea el Registre de Comptes Financers i Assimilats, que inclou les dades d’identificació dels 
titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb 
un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat. L’accés a aquesta informació 
es limita a la UIFAND i a altres autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, 
detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del 
terrorisme i altres delictes relacionats. 

 Es regula específicament l’accés a la informació sobre propietats immobiliàries a Andorra. 
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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 les sessions del 24 de febrer i 15 de desembre de 2021, va aprovar 
dos Decrets pel quals es modifica 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) i s’incorporen modificacions de les NIIF en vigor a la 
Unió Europea. 

En concret, el Govern, en la sessió del 24 de febrer de 2021, va aprovar el Decret 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 EOSFA i als OIC de dret 
andorrà. Mitjançant aquest decret, s’aprova la incorporació de les normes següents: 

 Modificacions de la NIIF 16 Arrendaments COVID-19 adoptada mitjançant el Reglament 
2020/1434 de la Comissió Europea, amb efectes 1 de juny de 2020; 

 Modificacions de la NIIF 4 Contractes d’assegurances adoptada mitjançant el Reglament 
2020/2097 de la Comissió Europea, amb efectes 1 de gener de 2021; i  

 Modificacions de la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 i la NIIF 16 Tipus d’interès de referència 
adoptades mitjançant el Reglament 2021/25 de la Comissió Europea, amb efectes 1 de gener 
de 2021. 

Addicionalment, el Govern, en la sessió del 15 de desembre de 2021, va aprovar el Decret 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. 
Mitjançant aquest decret, s’aprova la incorporació de les normes següents: 

 Modificacions de la NIIF 16, Arrendaments COVID-19, adoptada mitjançant el Reglament 
2021/1421 de la Comissió Europea, amb efectes des de l’1 d’abril de 2021, que s’aplica als 
exercicis anuals que comencin a partir de l’1 de gener de 2021, i per a la qual es permet 
l’aplicació anticipada; i  

 Modificacions de la NIIF 3, Combinació de negocis; la NIC 16, Immobilitzat material; la NIC 37, 
Provisions, passius contingents i actius contingents, i les millores anuals 2018-2020, adoptades 
mitjançant el Reglament 2021/1080 de la Comissió Europea, amb efectes des de l’1 de gener 
de 2022. 
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Taxes d’intercanvi aplicables a les operacions de pagament amb targeta  

Els pagaments electrònics són fonamentals per als consumidors, els comerciants i les empreses 
i, consegüentment, els sistemes de pagament i, en concret, els esquemes de targetes de pagament, 
desenvolupen funcions essencials per al conjunt de l’economia del país. 

Durant el 2021, el Consell General ha aprovat la Llei 24/2021, del 14 d’octubre, de les taxes 
d’intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta que regula les taxes d’intercanvi 
que fixen els esquemes de targetes de pagament, abastant diferents qüestions, entre elles els 
límits màxims aplicables a les taxes d’intercanvi per a operacions de pagament amb targeta de 
dèbit o crèdit de consumidors, realitzades dins del Principat d’Andorra, que permeten afavorir el 
manteniment de les condicions òptimes de competència del país. 

Així, també es pretén que el nivell de taxes d’intercanvi a les operacions de pagament a Andorra no 
sigui, en cap cas, superior al que existeix a l’entorn europeu. En particular, les taxes d’intercanvi que 
s’apliquen a Andorra per a operacions de pagament amb targetes emeses a l’Espai Econòmic 
Europeu (EEE) han d’estar en línia amb els nivells aplicables a les operacions en aquest EEE, en què 
és d’aplicació el Reglament UE 2015/751 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2015, 
sobre les taxes d’intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta. 

 

Protecció de dades 

El 17 de novembre de 2021 es publica la Llei 29/2021, qualificada de protecció de dades personals, 
amb entrada en vigor als 6 mesos de la seva publicació al BOPA, és a dir, el dia 17 de maig de 2022. 
Aquesta nova llei, deroga l’anterior Llei 15/2003 i adopta les previsions del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
(aquest Reglament deroga la Directiva 95/46/CE). 

Les noves previsions de la Llei 29/2021 amplien l’abast de les obligacions de protecció per part de 
les entitats, tant públiques com privades, respecte de les dades de les persones que tracten durant 
el desenvolupament de les seves activitats. 

Des de l’AFA s’han iniciat accions per tal de dur a terme una anàlisi de l’estat de situació de les 
mesures de protecció actualment establertes a l’AFA per tal de, posteriorment, dissenyar un pla 
d’actuació que permeti, entre d’altres, adequar les mesures existents als nous requeriments legals. 

 

Institut Nacional de l’Habitatge 

Mitjançant la Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge i el Decret 
355/2021, del 10-11-2021, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de l’Institut 
Nacional de l’Habitatge, es crea i regula aquest organisme per tal de desenvolupar les polítiques 
d’habitatge, d’acord amb l’objectiu estratègic de plena eficàcia i màxima proximitat a la població, i 
que alhora ha de permetre analitzar les possibles desigualtats en l’accés i el manteniment de 
l’habitatge per part de les persones, atenent les diferències de gènere, així com altres condicions 
personals com l’edat o la discapacitat. 

Per poder complir amb aquest objectiu, es considera necessari dotar l’Institut Nacional de 
l’Habitatge de les eines necessàries per incrementar el parc immobiliari de lloguer a un preu 
assequible. Aquestes eines no només han de considerar l’acció única i aïllada del mateix Institut i 
de les administracions públiques, sinó que també han de permetre la generació de sinergies amb 
el sector privat. 

És per aquest motiu que una de les eines que es consideren necessàries per assolir aquest objectiu 
és facultar l’Institut Nacional de l’Habitatge perquè pugui promoure la creació d’uns fons d’inversió 
amb participació pública i privada l’objectiu del qual sigui poder invertir per posar al mercat 
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habitatges de lloguer a un preu raonable, ja sigui per la promoció de nous habitatges destinats a 
aquesta finalitat com per la rehabilitació d’habitatges privats per ser dedicats a la mateixa finalitat. 
Aquest fons d’habitatge està sotmès a les obligacions aplicables als organismes d’inversió 
col·lectiva (OIC) de dret andorrà i al règim de supervisió de l’Autoritat Financera Andorrana, amb 
les excepcions establertes en aquesta Llei. 

 

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. 

Addicionalment, durant el 2021, com a continuació del procés d’actualització de la normativa del 
sector assegurador liderat pel Govern d’Andorra, s’ha dut a terme una consulta al sector 
assegurador en relació amb el possible desenvolupament regulatori del contracte d’assegurança 
per tal de garantir que aquest desenvolupament cobreixi adequadament les característiques 
específiques del sector assegurador andorrà. 

Finalment i en exercici de les potestats atorgades a l’AFA en virtut del que s’estableix 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 2021 aquesta Autoritat ha aprovat el Comunitat tècnic núm. 
26-2021/A, mitjançant el qual s’han establert els termes específics de l’adaptació d’alguns articles 
del títol IV de la Llei 12/2017, així com el Comunitat tècnic núm. 24-2021/A, relatiu a les tasques 
preparatòries aplicables a les entitats asseguradores i reasseguradores autoritzades a operar al 
Principat d’Andorra en relació amb l’adaptació a les noves Normes Internacionals d’Informació 
Financera . 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 Articles Activat Mètode
Data 

d'activació

Pilar 

Solvència 

II
Títol IV. 

Règim 

d'exercici de 

l'activitat

Article 31. Comptabilitat i auditoria externa 

dels comptes anuals

S

1)  Decret de  Provisions 

Tècniques (Comptabilitat de 

provisions tècniques)

2)  CT 11-2019/A (Auditoria 

externa)

1)  01/01/2018

2) 20/03/2019

n/a

Article 32. Deures de comunicació a l’Autoritat 

Supervisora d’Assegurances i 

Reassegurances.

S

Pilar 3

Article 33. Informació pública
P

CT 10-2019/A (Elaboració i no 

publicació de l'ISFS)

12/02/2019 Pilar 3

Article 34. Govern corporatiu N Pilar 2

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

S

1) CT 4-2018/A (Registre 

d'actuaris)

2) CT 12-2019/A

1) 31/12/2018

2) 15/08/2018

Pilar 2

Article 40. Regles de valoració. Provisions 

tècniques S

CT 18-2020/A 30/06/2020

2) CSO: 

31/12/2020

Pilar 1

Article 41. Fons propis S CT 18-2020/A 30/06/2020 Pilar 1

Article 42. Solvència

S

CT 18-2020/A 1) CMO: 

30/06/2020

2) CSO: 

31/12/2020

Pilar 1

Article 43. Inversions

S

1)  Decret de Provisions 

Tècniques (Registre d'inversions)

2)  CT 9-2019/A (Registre 

d'inversions)

1)  01/01/2018

2)  30/03/2019

n/a

Article 44. Externalització i concentració de 

funcions
S

CT 12-2019/A 15/08/2019 n/a

Article 45. Prevenció del frau N n/a

Article 46. Deures d’informació als prenedors i 

als assegurats
N

n/a

Article 47. Pòlisses i documentació 

contractual. Fixació de tarifes de primes i 

bases tècniques

P

Decret de Provisions Tècniques 

(tarifes i bases tècniques)

01/01/2018 Pilar 1

Article 48. Solució de conflictes N n/a

Article 49. Cessió de cartera S Procés d'autorització realitzat 16/09/2019 n/a

Article 50. Modificacions estructurals N n/a

Article 51. Deure de respecte de les 

limitacions aplicables en matèria de 

participacions significatives

S

Art. 8 Llei 7/2013 06/03/2013 n/a

Llei 12/2017 Capítol primer. Transparència

Capítol segon. Gestió de riscos

Capítol tercer. Conductes de 

mercat

Capítol quart. Règim especial de 

determinades operacions 

societàries

S

CT 12-2019/A 15/08/2019 Pilar 2
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Normativa Títol Capítol Articles Activat Mètode
Data 

d'activació

Pilar 

Solvència 

II

Article 13. Llibres i registres obligatoris

S

1)  Decret de Provisions 

Tècniques (Registre d'inversions)

2)  CT 9-2019/A (Registres de 

comptes, pòlisses i sinistres)

3) CT 9-2019/A (Registre 

d'inversions, provisions i 

reassegurança)

1)  01/01/2018

2) 30/03/2019

2) 30/06/2019

Pilar 1

Article 14. Informació que s’ha de facilitar als 

efectes de supervisió, estadístics i comptable S

CT 19-2020/A i CT 20-2020/A 15 dies hàbils a 

comptar des 

del 31/03/2021

Pilar 3

Article 15. Informe anual sobre la situació 

financera i de solvència
S

CT 10-2019/A 12/02/2019 Pilar 3

Article 16. Govern corporatiu N Pilar 2

Article 17. Principis bàsics de la gestió de 

riscos

Article 18. Auditoria interna

Article 19. Funció actuarial

S

1) CT 4-2018/A (Registre 

d'actuaris)

2) CT 12-2019/A

1) 31/12/2018

2) 15/08/2018

Pilar 2

Article 20. Funció de verificació del 

compliment normatiu

Article 21. Avaluació interna i gestió de riscos i 

de solvència

Capítol tercer. Normes sobre 

provisions tècniques

Articles 22 a 47

S

CT 18-2020/A 1) CMO: 

30/06/2020

2) CSO: 

31/12/2020

Pilar 1

Capítol quart. Fons propis Articles 48 a 63 S CT 18-2020/A 30/06/2020 Pilar 1

Capítol cinquè. Capital de 

solvència obligatori

Articles 64 a 87
S

CT 18-2020/A 31/12/2020 Pilar 1

Capítol sisè. Règim simplificat Articles 88 i 89 S CT 18-2020/A 31/12/2020 n/a

Capítol setè. Inversions Article 90. Normes sobre inversions de les 

entitats asseguradores i reasseguradores

S

1)  Decret de Provisions 

Tècniques (Registre d'inversions)

2)  CT 9-2019/A (Registre 

d'inversions)

1)  01/01/2018

2)  30/03/2019

n/a

Capítol vuitè. Externalització i 

concentració de funcions

Articles 91 a 96
S

CT 12-2019/A 15/08/2019 n/a

Capítol novè. Prevenció del frau Article 97. Creació i gestió dels fitxers de 

persones o entitats que hagin comès 

actuacions fraudulentes

N

n/a

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 S Procés d'autorització realitzat 16/09/2019 n/a

Article 106. Modificacions estructurals N n/a

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

Articles 107 a 119

P

CT 18-2020/A 1) CMO: 

30/06/2020

2) CSO: 

31/12/2020

Pilar 1, 2 i 3

Capítol dotzè. Exercici simultani 

de l’activitat d’assegurança de 

vida i d’assegurança diferent de la 

de vida

Article 120. Entitats asseguradores 

autoritzades per operar simultàniament en 

assegurances de vida i en assegurances 

diferents de la de vida

S

CT 18-2020/A 1) CMO: 

30/06/2020

2) CSO: 

31/12/2020

Pilar 1

Capítol tretzè. Auditoria externa Article 121. Auditoria externa de les entitats 

asseguradores i reasseguradores
S

 CT 11-2019/A  20/03/2019 n/a

Capítol desè. Conductes de 

mercat

Reglament 

Llei 12/2017

Títol II. 

Exercici de 

l’activitat

Capítol primer. Transparència

Capítol segon. Sistema de govern

S

CT 12-2019/A 15/08/2019 Pilar 2

Decret de Provisions Tècniques 01/01/2018 Pilar 1

S

CT 12-2019/A 15/08/2019 Pilar 2

N

n/a

S

S Activat

N No activat

P
Parcialment 

activat
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4. Altres Comunicats tècnics i Comunicacions 

Durant el 2021, l’AFA també ha emès altres Comunicats tècnics per tal de dur a termes les funcions 
encomanades per llei; en concret, pel que fa al sector d’assegurances i reassegurances, els 
següents: 

 Comunicat tècnic núm. CT21-2021/A, de data 4 de març de 2021, d’aplicació de la disposició 
transitòria tercera del Reglament d’Aplicació de la Llei 12/2017 de 22 de juny, d’ordenació i 
supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra en relació amb la deducció 
en el càlcul de les Provisions Tècniques; mitjançant el qual s'estableix una deducció transitòria 
per al càlcul de disposicions tècniques, així com per al règim aplicable a aquesta deducció. 

 Comunicat tècnic núm. CT23-2021/A, de data 30 de juny de 2021, de retorn de la fiança 
prestada a favor del Govern d’Andorra. 

Addicionalment, durant el 2021, l’AFA ha emès sis Comunicacions dirigides a les entitats 
supervisades. En aquest sentit, es destaquen les següents:  

 Comunicació de data 19 de gener de 2021 mitjançant la qual, en seguiment a la nova versió de 
la guia supervisora relativa a l’aplicació de la NIIF 9, publicada a la web de l’AFA en data 3 de 
novembre de 2020 i en la qual s’adaptava el que s’estableix a la Recomanació EB 01/2020 “Guia 
supervisora sobre les carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs o 
crèdits aplicats arrel de la crisi de la COVID-19” de data 10 de juny de 2020, es va requerir a les 
entitats bancàries informació sobre l’impacte i la descripció de la metodologia emprada en 
relació amb aquesta nova guia. 

 Comunicació de data 29 de setembre de 2021 mitjançant la qual, davant de la prompta 
desaparició del Líbor d’acord amb les decisions preses pel seu administrador i per les autoritats 
competents del Regne Unit i dels EUA, es va requerir a les entitats bancàries informació sobre 
les mesures adoptades per tal de dur a terme una adequada transició. 
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GLOSSARI D’ABREVIACIONS  
 

A Assegurances 

AAA Associació d’Assegurances d’Andorra 

ABA Andorran Banking 

ACPA Associació de Corredors Professionals d’Andorra 

ADEFI Associació d’Entitats Financeres d’inversió 

AFA Autoritat Financera Andorrana 

AFI Agències Financeres d’Inversió 

AGA Assegurances Generals, SA 

AML/CFT Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing  

AMM Automated Marker Maker 

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 

BCBS Basel Committee on Banking Supervision 

BCG Grup Consultiu de Basilea 

BIC Bank Identifier Code 

BOPA Butlletí Oficial del Principal d’Andorra 

BPA Banca Privada d’Andorra, SA: entitat en procés de resolució 

CAE Consell Andorrà d’Estadística 

CASS Caixa Andorrana de Seguretat Social 

CE Consell d’Europa 

CET1 Common Equity Tier 1 

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 

CPP Comissió Permanent de Prevenció del Blanqueig i el finançament del 
terrorisme 

CRAJ Consell Regulador Andorrà del Joc 

CRD Capital Requirements Directive 

CRR Capital Requirements Regulation 

CSIRT Computer Security Incident Response Team 

CSO Capital de solvència obligatori 
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CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier  

EA Entitats Asseguradores 

EB Entitats Bancàries 

EBA European Banking Authority 

EEE Espai Econòmic Europeu 

EFI Entitats Financeres d’Inversió 

EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority 

EIS Entitats d’importància sistèmica 

ENSISA Societat pública Esports de Neu Soldeu-Incles, SA 

EOSFA Entitats operatives del sistema financer andorrà 

ERC Comitè Regional Europeu 

ERN Estudi de Risc Nacional 

ESRB European Systemic Risk Board 

Fagadi Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits 

FAREB Fons de Resolució d’Entitats Bancàries 

FINREP Financial Reporting 

FMI Fons Monetari Internacional 

FSB Financial Stability Board 

GAFI Grup d’Acció Financera Internacional 

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 

IFREFI Institut Francophone de la Régulation Financière 

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 

LCR Liquidity Coverage Ratio  

LEI Legal Entity Identifier 

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 UE 

NPL Non-Performing Loans 
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OCN Oficina Central Nacional  

OIC Organismes d’inversió col·lectiva 

PAC Procés d'autoavaluació de capital 

PAL Procés d'autoavaluació de liquiditat 

PdTDA Programa de Transformació Digital d’Andorra 

PRAS Procés de revisió i avaluació supervisores 

ROE Return on equity 

SAGI Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions 

SAU Societat anònima unipersonal 

SF Sistema Financer 

SGOIC  Societats Gestores d’Organismes d’Inversió Colectiva 

SGP Societats Gestores de Patrimoni 

SLU Societat limitada unipersonal 

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 2021 2020 Var. % 

(en milers d'euros)       

Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista  2.213.267 2.108.593 5,0% 

Actius financers mantinguts per negociar  335.503 348.214 (3,7%) 

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

122.510 146.042 (16,1%) 

Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats  383.913 32.277 1089,4% 

Actius financers a valor raonable amb canvis en altre resultat global  1.635.614 1.386.281 18,0% 

Actius financers a cost amortitzat 9.780.874 9.072.358 7,8% 

Derivats - Comptabilitat de cobertures  5.661 4.237 33,6% 

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

18.046 27.962 (35,5%) 

Inversions en negocis conjunts i associades  138.432 116.396 18,9% 

Actius tangibles  467.372 497.463 (6,0%) 

Actius intangibles  427.075 415.347 2,8% 

Actius per impostos  56.585 48.150 17,5% 

Altres actius  146.288 150.021 (2,5%) 

Actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda  162.198 148.340 9,3% 

TOTAL ACTIU 15.893.338 14.501.681 9,6% 

 
    
PASSIU I PATRIMONI NET 2021 2020 Var. % 

(en milers d'euros)       

Passius financers mantinguts per negociar  122.315 157.892 (22,5%) 

Passius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats  127.548 79.972 59,5% 

Passius financers a cost amortitzat  13.737.141 12.379.358 11,0% 

Derivats - Comptabilitat de cobertures  24.023 39.756 (39,6%) 

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

172 676 (74,6%) 

Passius emparats per contractes d’assegurança i reassegurança  70.241 65.468 7,3% 

Provisions  23.075 22.522 2,5% 

Passius per impostos  - - - 

Altres passius  176.757 176.788 0,02% 

Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda 1.508 - - 

TOTAL PASSIU  14.282.780 12.922.432 10,5% 
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Capital  220.000 245.470 (10,4%) 

Prima d’emissió  172.792 142.391 21,4% 

Instruments de patrimoni emesos diferents de capital  34.700 34.800 (0,3%) 

Altre resultat global acumulat  (51.856) (34.992) 48,2% 

Guanys acumulats 758.722 819.684 (7,4%) 

Reserves de revaloració  - 2.288 (100,0%) 

Altres reserves  326.111 275.893 18,2% 

(-) Autocartera (2.307) (1.927) 19,7% 

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant  86.643 83.609 3,6% 

(-) Dividends a compte - - - 

Interessos minoritaris  65.753 12.033 446,4% 

TOTAL PATRIMONI NET  1.610.558 1.579.249 2,0% 

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET  15.893.338 14.501.681 9,6% 

 
 
 

Pèrdues i Guanys agregats del sector bancari - Consolidat 2021 2020 Var.% 

     
(en milers d'euros)       

Ingressos per interessos  144.728 149.133 (3,0%) 

Despeses per interessos  38.269 49.010 (21,9%) 

Ingressos per dividends  4.018 643 524,9% 

Comissions percebudes  439.481 400.370 9,8% 

Comissions pagades  125.946 109.272 15,3% 

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

15.790 55.570 (71,6%) 

Guanys o pèrdues per actius i passius financers mantinguts per negociar, nets 45.133 58.435 (22,8%) 

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

19.292 56 34350,0% 

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

(475) 1.886 (125,2%) 

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets (398) (1.093) (63,6%) 

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues], nets 11.060 12.895 (14,2%) 

Guanys o pèrdues en donar de baixa actius no financers, nets 16.531 3.610 357,9% 

Altres ingressos d'explotació  12.833 11.490 11,7% 

Altres despeses d'explotació  10.951 7.973 37,4% 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 532.827 526.739 1,2% 

Despeses d'administració 367.018 351.534 4,4% 

Amortització  65.459 63.150 3,7% 

Dotacions a provisions (net) 24.010 (2.607) (1021,0%) 

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

(11.437) 1.369 (935,4%) 

Deteriorament net d'inversions en negocis conjunts o associades 11 (291) (103,8%) 

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. 
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Deteriorament net d'actius no financers 9.552 20.854 (54,2%) 

Fons de comerç negatiu reconegut en resultats  11.794 - 100,0% 

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

13.781 4.916 180,3% 

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 

789 2.549 (69,0%) 

Resultat abans d’impostos 104.578 100.194 4,4% 

Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades  6.842 14.977 (54,3%) 

Resultat després d’impostos 97.736 85.217 14,7% 

Resultat d'operacions interrompudes (net) 142 (735) (119,3%) 

RESULTAT DE L'EXERCICI 97.878 84.482 15,9% 

Del qual atribuïble als interessos minoritaris 459 873 (47,4%) 

Del qual atribuïble als propietaris de la dominant 97.419 83.609 16,5% 

 

 

 

 

 

Comptes anuals de les entitats financeres d’inversió 

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

        

ACTIU 2021 2020 Var. % 

(en milers d'euros) 

Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista 2.715 2.648 2,5% 

Actius financers mantinguts per negociar - - - 

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

3.714 3.522 5,5% 

Actius financers designats a valor raonable amb canvis a resultats  104 111 (6,3%) 

Actius financers a valor raonable amb canvis en altre resultat global  - - - 

Actius financers a cost amortitzat 1.810 1.258 43,9% 

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  - - - 

Actius tangibles  412 403 2,2% 

Actius intangibles  85 96 (11,5%) 

Actius per impostos  3 2 50,0% 

Altres actius  1.699 1.000 69,9% 

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

TOTAL ACTIU 10.541 9.040 16,6% 

 

Font: dades financeres mostrades segons la informació prudencial sol·licitada a les entitats bancàries a la plantilla 
FINREP F02.00. 
Nota: el balanç de situació consolidat inclou 5 grups bancaris el 2020 i 4 grups bancaris el 2021 atès que el mes d’octubre 
del 2021 MoraBanc Grup ha adquirit el control del Grup BSA Banc. A efectes de comparabilitat, el compte de pèrdues i 
guanys del 2021 inclou el resultat anual del Grup BSA Banc. Per contra, en el balanç de situació consolidat, el resultat que 
s’inclou d’aquest grup en el patrimoni de MoraBanc Grup és des de la data d’adquisició. 
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PASSIU I PATRIMONI NET 2021 2020 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  732 599 22,2% 

Derivats - Comptabilitat de cobertures  - - - 

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

- - - 

Provisions  92 87 5,7% 

Passius per impostos 380 223 70,4% 

Altres passius  754 566 33,2% 

Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda - - - 

TOTAL PASSIU 1.958 1.475 32,7% 

 
 

Capital  3.537 3.526 0,3% 

Prima d’emissió  - - - 

Instruments de patrimoni emesos diferents de capital  - - - 

Altres resultats global acumulat  7 10 (30,0%) 

Guanys acumulats 2.699 2.556 5,6% 

Reserves de revaloració  - - - 

Altres reserves  562 485 15,9% 

(-) Autocartera - - - 

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant  2.109 1.245 69,4% 

(-) Dividends a compte (331) (250) 32,4% 

Interessos minoritaris  - (7) (100,0%) 

TOTAL PATRIMONI NET  8.583 7.565 13,5% 

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET  10.541 9.040 16,6% 

  
 
  

Font: dades financeres mostrades segons els estats comptables auditats. 
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Pèrdues i Guanys agregats de les entitats financeres d’inversió - Consolidat 2021 2020 Var.% 

(en milers d'euros)       

Ingressos per interessos  55 49 12,2% 

(Despeses per interessos) (9) (12) (25,0%) 

(Despeses per Capital Social reemborsable a la vista) - - - 

Ingressos per dividends  - - - 

Comissions percebudes  7.801 6.333 23,2% 

(Comissions pagades) (1.106) (978)  13,1% 

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

- 23 (100,0%) 

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 

69 44 56,8% 

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

16 15 6,7% 

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets - - - 

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues], nets 15 (24) (162,5%) 

Guanys o pèrdues en donar de baixa actius no financers, nets (7) - - 

Altres ingressos d'explotació  29 28 3,6% 

(Altres despeses d'explotació) (28) (43) (34,9%) 

Resultat d’explotació  6.835 5.435 25,8% 

(Despeses d'administració) (4.212) (3.790) 11,1% 

(Amortització) (285) (274) 4,0% 

Guanys o pèrdues per modificació, nets - - - 

(Dotacions a provisions (net) - - - 

(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  2.338 1.371 70,5% 

(Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades) (218) (126) 73,0% 

Resultat després d'impostos  2.120 1.245 70,3% 

Resultat després d'impostos d'operacions interrompudes (net) (11) - - 

RESULTAT DE L'EXERCICI  2.109 1.245 69,4% 

Del qual atribuïble als interessos minoritaris  - - - 

Del qual atribuïble als propietaris de la dominant 2.109 1.245 69,4% 

 Font: dades financeres mostrades segons els estats comptables auditats. 
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Comptes anuals de les societats gestores d’OIC 

Balanç de situació agregat de les societats gestores d'OIC 

        

ACTIU 2021 2020 Var. % 

(en milers d'euros)       

Efectiu, saldos en efectiu als bancs centrals i altres dipòsits a la vista  23.874 29.817 (19,9%) 

Actius financers mantinguts per negociar  923 - - 

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

15 1.242 (98,8%) 

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 2.437 2.318 5,1% 

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  154 26 492,3% 

Actius tangibles  536 459 16,8% 

Actius intangibles  102 113 (9,7%) 

Actius per impostos  289 220 31,4% 

Altres actius  5.930 6.030 (1,7%) 

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

TOTAL ACTIU 34.260 40.225 (14,8%) 
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PASSIU I PATRIMONI NET 2021 2020 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  1.348 1.578 (14,6%) 

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  - - - 

Provisions  1.998 1.701 17,5% 

Passius per impostos  - - - 

Altres passius  2.707 11.588 (76,6%) 

Passius inclosos en grups alienables d’elements mantinguts per a la venda - - - 

TOTAL PASSIU  6.053 14.867 (59,3%) 

 

Capital  4.999 4.999 - 

Prima d’emissió  - - - 

Instruments de patrimoni emesos diferents de capital  - - - 

Altres elements de patrimoni net - - - 

Altre resultat global acumulat  - - - 

Guanys acumulats 6.399 5.261 21,6% 

Reserves de revaloració  - - - 

Altres reserves  10.200 11.566 (11,8%) 

(-) Autocartera - - - 

Resultat de l’exercici atribuïble als propietaris de la dominant  12.247 7.752 58,0% 

(-) Dividends a compte (5.638) (4.220) 33,6% 

Interessos minoritaris  - - - 

TOTAL PATRIMONI NET  28.207 25.358 11,2% 

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET  34.260 40.225 (14,8%) 

 
 
  

Font: dades financeres mostrades segons els estats comptables auditats. 
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Pèrdues i Guanys agregats de les societats gestores d’OIC - Consolidat 2021 2020 Var. % 

(en milers d'euros)       

Ingressos per interessos  - 4 (100,0%) 

(Despeses per interessos) (8) (52) (84,6%) 

(Despeses per Capital Social reemborsable a la vista) - - - 

Ingressos per dividends  - - - 

Comissions percebudes  32.639 32.448 0,6% 

(Comissions pagades) (13.375) (17.419) (23,2%) 

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

(1) - - 

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 

- 1 (100,0%) 

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

1 - 100,0% 

Guanys o pèrdues resultants de la comptabilitat de cobertures, nets - - - 

Diferències de canvi [guanys o (-) pèrdues], nets 70 (93) (175,3%) 

Guanys o pèrdues en donar de baixa actius no financers, nets 314 - - 

Altres ingressos d'explotació  1.705 1.497 13,9% 

(Altres despeses d'explotació) 9 (22) (140,9%) 

Resultat d’explotació  21.354 16.365 30,5% 

(Despeses d'administració) (7.536) (7.606) (0,9%) 

(Amortització) (180) (146) 23,3% 

Guanys o pèrdues per modificació, nets - - - 

(Dotacions a provisions (net)) (60) - - 

(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  13.578 8.612 57,6% 

(Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades) (1.331) (860) 54,8% 

Resultat després d'impostos  12.247 7.752 58,0% 

Resultat després d'impostos d'operacions interrompudes (net) - - - 

RESULTAT DE L'EXERCICI  12.247 7.752 58,0% 

Del qual atribuïble als interessos minoritaris  - - - 

Del qual atribuïble als propietaris de la dominant 12.247 7.752 58,0% 

 

 
 
  

Font: dades financeres mostrades segons els estats comptables auditats. 
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ANNEX 2 
 

Comunicats tècnics emesos durant el 2021 

Núm.  Tipologia Títol del Comunicat tècnic Data 

23 bis SGOIC Classificació d’organismes d’inversió col·lectiva 12/02/2021 

49 bis SGOIC 
Tramesa d’informació periòdica relativa als organismes 
d’inversió col·lectiva a enviar a l’AFA a través de l’aplicatiu 
SuperA  

12/02/2021 

21-2021 A 

Aplicació de la disposició transitòria tercera del Reglament 
d’Aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i 
supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat 
d’Andorra en relació amb la deducció en el càlcul de les 
Provisions Tècniques 

04/03/2021 

22-2021 A 

Desenvolupament de les obligacions d'informació en matèria 
de solvència per a les delegacions acollides al règim de 
supervisió simplificada en aplicació del que es disposa en als 
articles 9.2. i 10.1. de la Llei 12/2017, del 22 de juny, 
d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del 
Principat d'Andorra 

09/03/2021 

1/2021 SF 
Requisits aplicables als accionistes amb participació 
qualificada 

26/04/2021 

7/2020 bis SF Informe anual de l’auditor sobre protecció d’actius de clients  10/05/2021 

CT-01/21 
AFA -

UIFAND 
EB 

Comunicat tècnic conjunt AFA-UIFAND CT-01/2021 
Requeriment d’informació – fluxos transfrontereres 

03/06/2021 

23-2021 A Retorn de la fiança prestada a favor del Govern d’Andorra 30/06/2021 

2/2021 SF Coixí anticíclic 3r trimestre 2021 01/07/2021 

24-2021 A 

Tasques preparatòries aplicables a les entitats asseguradores 
i reasseguradores autoritzades per operar al Principat 
d’Andorra en relació amb l’adaptació a les noves Normes 
Internacionals d’Informació Financera 

06/07/2021 

3/2021 SF Coixí anticíclic 4t trimestre 2021 01/10/2021 

25-2021 A 
Deure d’inscripció al Registre d’Actuaris de l’Autoritat 
Financera Andorrana i règim d’actuació dels actuaris 

21/10/2021 

26-2021 A 
Informe especial de revisió de l’informe sobre la situació 
financera i de solvència dels grups d’entitats asseguradores i 
reasseguradores 

25/10/2021 

255/21 bis EB Requeriments d’informació periòdica 23/11/2021 

261/20 ter EB 
Requeriments d’informació periòdica – Informació programa 
extraordinari d’avals per a empreses i negocis 

30/11/2021 

1/2021 AFA Comunicació de potencials infraccions 10/12/2021 

19-2020 
bis 

A 

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 i de 
l’article 14 del seu Reglament d’aplicació aprovat pel Decret 
de data 20 de desembre de 2017 

29/12/2021 

20-2020 
bis 

A 

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 2017 

29/12/2021 

4/2021 SF Coixí anticíclic 1r trimestre 2022 30/12/2021 
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Recomanacions i Guies que complementen Comunicats tècnics emesos durant el 2021 
 

Núm.  Tipologia Títol de la Recomanació o Guia  Data 

01/2020 
ter 

EB 
Guia supervisora sobre les carències i extensions, legislatives i 
no legislatives, dels préstecs i crèdits aplicades arrel de la crisi 
de la COVID-19 

19/01/2021 

01/2021 EB 
Restriccions sobre distribucions de capital en el context de la 
COVID-19 

22/01/2021 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegenda 

A Assegurances 

AFA Autoritat Financera Andorrana 

ASF Assessors Financers 

CGFAGADI Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits 

CGSAGI 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 
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