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Comunicat núm. 244/15 

 

Ref. Tractament comptable de les contribucions al FAREB  

 

La Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de 

reestructuració i resolució d’entitats bancàries (d’ara en endavant, Llei 8/2015), crea i 

regula el Fons Andorrà de Resolució d’Entitats Bancàries (d’ara en endavant, FAREB) 

com a mecanisme de finançament dels processos de resolució d’entitats bancàries 

andorranes i estableix que el FAREB ha de ser gestionat i administrat per l’Agència 

Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (d’ara en endavant, AREB). 

Els recursos financers del FAREB, segons estableix l’article 59 de la Llei 8/2015, han de 

ser aportats per les entitats bancàries andorranes, no més tard del 31 de desembre del 

2024, i han d’arribar en dita data a l’ú per cent d’import garantit de dipòsits, de 

conformitat amb la Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de 

dipòsits per a les entitats bancàries. 

Les contribucions de les entitats bancàries andorranes al FAREB, segons estableix 

l’article 60 de la Llei 8/2015, poden ser ordinàries (ex ante) o extraordinàries (ex post): 

− Contribucions ordinàries (ex ante): es correspon a l’import que l’AREB ha de 

recaptar anualment de les entitats bancàries calculades de manera lineal de 

conformitat amb criteris quantitatius i qualitatius definits en aquest mateix 

article 60. 

− Contribucions extraordinàries (ex post): quan els recursos financers disponibles 

no siguin suficients per cobrir les pèrdues, els costos o les altres despeses 

ocasionades per la utilització dels mecanismes de finançament, l’AREB podrà 

sol·licitar contribucions extraordinàries ex post de les entitats autoritzades a 

operar al seu territori amb la finalitat de cobrir les necessitats addicionals. 

Aquestes contribucions extraordinàries s’han d’assignar entre les entitats d’acord 

amb criteris establers en l’apartat 1 de l’article 60 i no poden superar el triple de 

l’import anual de les contribucions ordinàries en cap cas. 

A més, segons s’estableix en la Disposició Addicional Primera de la Llei 8/2015 les 

entitats bancàries andorranes, a excepció de Banca Privada d’Andorra, SA, han de fer 

una contribució extraordinària inicial conjunta al FAREB per un import de trenta 

milions d’euros, que s’haurà d’efectuar immediatament després de ser requerides a 

aquest efecte per l’AREB d’acord amb els criteris de repartiment previstos en l’article 

60. Les contribucions extraordinàries previstes en aquesta disposició no es consideren 

contribucions ex ante a les quals es refereix l’article 60 d’aquesta Llei. 
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Si després de l’eventual utilització del FAREB d’aquesta contribució extraordinària 

inicial hi ha un excedent de recursos financers en aquest Fons, aquest excedent 

s’aplicarà a les contribucions ex ante que s’hagin de fer conformement al que preveu 

l’article 60. 

En aquest sentit, amb el present comunicat s’estableix el tractament comptable que 

les entitats bancàries han de donar a les contribucions que s’han d’efectuar al FAREB 

en base a la Llei 8/2015: 

1. Contribució extraordinària inicial conjunta establerta a la disposició addicional 

primera: 

En el moment de la meritació d’aquesta contribució extraordinària inicial, les entitats 

bancàries andorranes han de constituir una reserva indisponible en els estats financers 

individuals del banc per l’import de la contribució extraordinària inicial que 

correspongui a cadascuna d’elles d’acord amb els imports comunicats per l’AREB a les 

entitats bancàries en funció dels criteris de repartiment previstos en l’article 60.1 de la 

Llei 8/2015. Tots els desemborsaments que s’han de realitzar en seguiment als 

requeriments de l’AREB, incloent el requerit amb caràcter immediat mitjançant carta 

del 8 de juliol del 2015 per import global de 3 milions d’euros, s’han d’efectuar contra 

aquesta reserva indisponible. 

Aquesta reserva indisponible ha d’estar invertida en tot moment seguint criteris de 

màxima prudència i liquiditat i tenint en compte que l’article 60 de la Llei 8/2015 

estableix que “El patrimoni no compromès del FAREB ha d’estar materialitzat en deute 

públic o en altres actius de liquiditat elevada i baix risc. Qualsevol benefici meritat i 

comptabilitzat en els seus comptes anuals s’ha d’ingressar al mateix FAREB” 

Pel caràcter extraordinari d’aquesta contribució, la dotació d’aquesta reserva 

indisponible es pot efectuar amb càrrec a reserves de lliure disposició del banc. 

Respecte al tractament en solvència de la reserva indisponible que les entitats 

bancàries han de constituir en base al present comunicat i en seguiment a l’article 3.2 

de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, 

el qual estableix que l’INAF pot determinar les noves partides que poden integrar els 

fons propis i les seves deduccions, aquesta reserva indisponible es pot considerar com 

a fons propis a efectes de l’establert a l’article 3 de la Llei de regulació dels criteris de 

solvència i de liquiditat de les entitats financeres fins que l’AREB requereixi la seva 

l’aportació. 

Respecte al tractament dels actius en els quals han d’estar invertits els imports 

d’aquesta reserva indisponible, aquests no es podran incloure en el càlcul de la ràtio 

de liquiditat. 
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2. Contribucions ordinàries (ex ante): 

Les aportacions anuals que cada entitat ha d’efectuar al FAREB s’han de realitzar amb 

càrrec al resultat de l’exercici en el qual han de liquidar la contribució. 

3. Contribucions extraordinàries (ex post): 

Donat el caràcter extraordinari d’aquestes contribucions, l’INAF analitzarà el 

tractament comptable que les entitats hauran de donar a les contribució ex post en el 

moment en què l’AREB les sol·liciti. 

Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en 

relació amb aquest comunicat. 

Atentament, 

 

Andorra la Vella, 18 de desembre del 2015 


