
 
 

 

 
 
Comunicat tècnic núm. 263/20-EB 
Guia supervisora relativa als Processos d’Autoavaluació del Capital (PAC) i de la Liquiditat 

(PAL) de les Entitats Bancàries 

Fem referència als articles 15 i 25 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, 

liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, (d’ara en 

endavant, Llei 35/2018), mitjançant els quals s’estableix el requeriment per a les entitats 

bancàries del Principat d’Andorra de dur a terme un procés d’autoavaluació del capital 

intern, així com un procés d’autoavaluació de la liquiditat interna.  

En aquest sentit, per tal de facilitar a les entitats bancàries l'aplicació dels esmentats 

processos, amb l’emissió d’aquest Comunicat, es publica la “Guia supervisora relativa als 

processos d’autoavaluació del capital (PAC) i de la liquiditat (PAL) de les entitats 

bancàries” (en endavant, Guia) amb els criteris i directrius que les entitats han de tenir en 

compte per a l’elaboració d’aquest informe (en endavant, IACL). 

La Guia i les plantilles referides en la mateixa es troben accessibles a l’apartat Normativa 

de la web de l’AFA. 

L’IACL ha de ser presentat a l’AFA abans del 12 de maig, o el següent dia hàbil en cas 
festiu o dia no hàbil, de cada exercici, referit a l’exercici precedent tancat a 31 de 
desembre. No obstant això, donada la situació actual d’emergència sanitària causada per 
la COVID-19, excepcionalment la primera tramesa relativa al l’exercici tancat a 31 de 
desembre del 2019, ha estat ajornada fins al proper 30 de setembre del 2020. Les entitats 
han d’incloure en l’elaboració d’aquest informe els potencials impactes causats per la 
COVID-19, i molt especialment en l’apartat Planificació del capital.  

La tramesa de la informació sol·licitada mitjançant aquest Comunicat ha de ser enviada 
a l’AFA tant en format físic a les nostres oficines, com en format electrònic en format PDF 
no escanejat, a l’adreça reporting@afa.ad. De forma excepcional, tenint en compte la 
situació actual d’emergència sanitària, la tramesa d’aquest informe relatiu a l’exercici 
2019, haurà de realitzar-se exclusivament en format electrònic. 
 

Andorra la Vella, 3 de juny del 2020 
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