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1. INTRODUCCIÓ 

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord Monetari entre 
el Principat d’Andorra i la Unió Europea, mitjançant el qual el Principat d’Andorra es va 
comprometre a adaptar el marc jurídic andorrà a la regulació de la Unió Europea relativa, entre 
d’altres, a la legislació financera i bancària. 

En aplicació de l’article 8 de l’Acord Monetari, Andorra ha de transposar i implementar els actes 
jurídics i les normes de la Unió Europea previstos a l’annex de l’esmentat Acord, actualitzat 
anualment per la Comissió Europea en el marc de la celebració del Comitè Mixt. 

En virtut d’aquest Acord, Andorra es va comprometre a aplicar en el seu ordenament jurídic, entre 
d’altres, la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 relatiu 
a l’accés a l’activitat de les entitats bancàries i a la supervisió prudencial de les entitats bancàries 
i les empreses d’inversió, per la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les 
Directives  2006/48/CE i 2006/49/CE (en endavant, CRD IV), així com també el Reglament (UE) 
575/2013 del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 sobre els requisits prudencial 
de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 
648/2012 (en endavant, CRR). 

Aquestes disposicions es van incorporar al marc jurídic andorrà 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 35/25018) i el Decret pel qual s’aprova el 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 (en endavant, Reglament Llei 35/2018). 

En aquest sentit, l’apartat 1 de l’article 73 de la CRD IV, transposat a la legislació andorrana en 
l’article 15 de la Llei 35/2018, estableix que “les entitats i els seus grups consolidables han de 
disposar d’estratègies i procediments sòlids, eficaços i exhaustius a fi d’avaluar i mantenir de 
manera permanent els imports, els tipus i la distribució del capital intern que considerin adequats 
per cobrir la naturalesa i el nivell dels riscos a què estan o poden estar exposats.” 

Així mateix, l’apartat 1 de l’article 86 de la CRD IV, transposat a la legislació andorrana en l’article 
25 de la Llei 35/2018, estableix que “les entitats han de tenir estratègies, polítiques, procediments 
i sistemes sòlids per a identificar, mesurar, gestionar i supervisar el risc de liquiditat, al llarg d’un 
conjunt apropiat d’horitzons temporals, incloent-hi la intradia, per assegurar que les entitats 
mantenen un nivell adequat de coixins de liquiditat.” 

El propòsit per tant d’aquesta Guia és facilitar a les entitats bancàries l'aplicació dels processos 
d’autoavaluació de capital i de la liquiditat que estableixen els esmentats articles 15 i 25 de la Llei 
35/2018. 

En concret, la Guia desenvolupa determinats aspectes sobre els processos que les entitats 
utilitzen per avaluar els aspectes quantitatius referits a: 

 La mesura dels riscos als quals estan exposades relacionats amb els recursos propis; 
 L'estimació dels fons propis necessaris per cobrir aquests riscos; 
 La mesura del nivell de liquiditat. 

A més, per assegurar una gestió eficaç dels riscos, aquesta Guia també desenvolupa aspectes 
qualitatius que les entitats consideren sobre qüestions contingudes en l'article 74 de la CRD IV i 
transposades a l’article 6 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 mercats i els acords de garantia financera relatives a: 

 Govern corporatiu intern; 
 Identificació, gestió, control i comunicació dels riscos; 
 Mecanismes de control intern. 
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Així mateix, l’emissió d’aquesta Guia té com a objectiu adaptar-se a les metodologies i pràctiques 
supervisores contingudes en les guies emeses per: 

 L'Autoritat Bancària Europea (EBA, segons les seves sigles en anglès European Banking 
Authority), principalment: 

i. La guia EBA/GL/2014/13, la qual proporciona directrius sobre els procediments i 
metodologies comuns per al procés de revisió i avaluació supervisora (SREP, 
segons les seves sigles en anglès Supervisory Review and Evaluation Proces); 

ii. La guia EBA/GL/2016/10, la qual facilita directrius sobre la recopilació 
d'informació relativa a l'ICAAP i a l'ILAAP als efectes del SREP;  

 El Banc Central Europeu (ECB, segons les seves sigles en anglès European Central Bank): 
i. Guia del ECB sobre el procés d’avaluació de l’adequació del capital intern; 
ii. Guia del ECB sobre el procés d’avaluació de l’adequació de la liquiditat interna. 

Aquests processos, que en anglès es coneixen per les sigles ICAAP (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process) i ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) han estat 
denominats en aquesta Guia com a Procés d'Autoavaluació de Capital (PAC) i Procés 
d'Autoavaluació de la Liquiditat (PAL). 

Finalment, convé assenyalar que encara que la normativa andorrana preveu que les entitats 
analitzin la seva liquiditat, no considera l'obligació d'incloure aquesta anàlisi en un informe anual 
d'autoavaluació a remetre a l'AFA. No obstant això, i considerant la seva rellevància, a la vista de 
les directrius establertes per l'EBA, es recomana que les entitats incloguin l'autoavaluació de la 
seva liquiditat a l’informe d'autoavaluació de capital i de la liquiditat (IACL). Per la mateixa raó, es 
recomana a les entitats que incloguin a l’IACL el seu marc d’apetit al risc i, com a annex, un informe 
d'auditoria interna sobre el PAC i el PAL. 

Es distingeixen tres grans blocs d'informació: 
i. Informació comuna al PAC i al PAL, sub-apartats 3.1 a 3.7, 3.10 i 3.11; 

ii. Informació específica del PAC, sub-apartat 3.8; 

iii. Informació específica del PAL, sub-apartat 3.9. 

Aquesta Guia ha estat elaborada per l’AFA en virtut de l'habilitació que conté l'article 4 de la Llei 
10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, per la qual pot “emetre, entre 
d’altres, comunicats tècnics, comunicacions i/o recomanacions, per desenvolupar la 
reglamentació i les normes tècniques instrumentals en relació amb l’exercici d’activitats bancàries 
i de les activitats pròpies de les entitats operatives del sistema financer i de qualsevol altra activitat 
quan la legislació vigent així ho prevegi”. 

2. CRITERIS A CONSIDERAR EN LA REALITZACIÓ DEL PAC I 
DEL PAL 

El PAC i el PAL es realitzaran tenint en compte tant els aspectes quantitatius de la mesura dels 
riscos, és a dir, l'estimació de les necessitats de recursos propis i de liquiditat, com els aspectes 
qualitatius de gestió i control dels riscos. 

En els processos d'autoavaluació de capital i liquiditat, s'espera que les entitats tinguin en compte 
els criteris següents: 

i. Els processos d'autoavaluació són responsabilitat de les entitats i aquestes hauran de 
desenvolupar-los. Per això, si bé aquesta Guia tracta d'orientar en aquests processos, són 
les mateixes entitats qui decidiran sobre el contingut, l'extensió i la profunditat de l'anàlisi, 
aplicant el principi de proporcionalitat que es recull en els dos punts següents. 

ii. Els processos d'autoavaluació seran proporcionats al grau de sofisticació de les activitats 
de cada entitat, a la rellevància dels seus riscos i als sistemes de gestió dels mateixos. 

iii. Les entitats centraran la seva autoavaluació en els aspectes organitzatius i de control i en 
els riscos que els siguin rellevants i que puguin afectar significativament a la seva 
solvència o liquiditat present o futura. 

iv. Aquests processos tindran en compte l'impacte que puguin tenir el cicle econòmic i altres 

https://www.afa.ad/
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2282666/fb883094-3a8a-49d9-a3db-1d39884e2659/Guidelines%20on%20common%20procedures%20and%20methodologies%20for%20SREP%20and%20supervisory%20stress%20testing%20-%20Consolidated%20version.pdf?retry=1
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1748842/f484175f-e80a-4d2e-8291-415d5647863d/Guidelines%20on%20ICAAP%20ILAAP%20(EBA-GL-2016-10)_EN.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.icaap_guide_201811.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ilaap_guide_201811.en.pdf
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factors conjunturals externs adversos sobre els recursos propis i la liquiditat de l'entitat. 
Això implicarà el desenvolupament d'escenaris adversos per als diferents riscos. 

El resultat dels processos d'autoavaluació, en el cas que es detectin deficiències o debilitats, no 
haurà de ser necessàriament un increment de les necessitats de recursos propis o dels nivells de 
liquiditat, sinó que també, o alternativament, podrà comportar la necessitat de millorar el govern 
corporatiu, l'enfortiment dels sistemes de gestió dels riscos o la intensificació dels controls interns. 

El procés d'autoavaluació del capital es basarà en l'anàlisi dels riscos que faci la pròpia entitat (risc 
inherent) i en l'anàlisi de la gestió dels mateixos (controls). A partir d'aquestes anàlisis es 
calcularan les necessitats de fons propis que permetin a l'entitat mantenir de forma permanent un 
nivell de capital determinat per la suma de:  

i. Els requeriments de capital legals; 
ii. L'expectativa de capital addicional que, si escau, l’AFA comuniqui a les entitats. 

Així mateix, per a la determinació de les necessitats de fons propis, l'entitat considerarà la 
planificació de capital i les proves de resistència que resultin d'acord amb els riscos inherents a la 
seva activitat, l'entorn econòmic en què opera, els sistemes de govern, gestió i control dels riscos, 
el pla estratègic de negoci i la qualitat dels recursos propis disponibles (percentatge de capital de 
nivell 1 ordinari sobre el total). La determinació de les necessitats de fons propis tindrà en compte 
les possibilitats reals d'obtenció de majors fons propis en cas que això fos necessari. 

D'altra banda, el procés d'autoavaluació de la liquiditat consistirà en l'anàlisi i gestió dels riscos de 
liquiditat i finançament que realitzi l'entitat per tal de mantenir uns nivells de liquiditat adequats a 
la naturalesa, mida i complexitat de les activitats que desenvolupa, i en línia amb els requeriments 
que marca la regulació. 

L’AFA revisarà i avaluarà el PAC i el PAL dins el Procés de Revisió i Avaluació Supervisora (PRAS), 
que en anglès es coneix com Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). El diàleg sobre 
el PAC i el PAL entre l'entitat i l’AFA serà una part essencial d’aquest procés. En l'avaluació 
d'aquests processos, l’AFA tindrà també en compte altres informacions rellevants de les que 
disposi, en particular, les derivades de la seva condició d'autoritat supervisora. 

3. INFORME ANUAL D'AUTOAVALUACIÓ DEL CAPITAL I DE LA 
LIQUIDITAT 

Per tal de formalitzar els processos d'autoavaluació del capital i de la liquiditat, es requereix a les 
entitats que l'informe anual inclogui la informació del PAC, així com del PAL, constituint ambdós el 
denominat informe d'autoavaluació de capital i de la liquiditat (IACL), què s’ha de remetre a l’AFA 
en la data establerta per reglament. Així mateix, s'espera que l’IACL inclogui com annex un informe 
d'auditoria interna sobre la consistència de la informació continguda en l’IACL, així com sobre 
qualsevol altra qüestió rellevant que l'auditoria interna consideri. 

Com a responsables de la implementació del PAC i PAL, tots els membres del Consell 
d’Administració hauran d’analitzar en profunditat, aprovar i signar l’IACL. 

L’IACL es lliurarà a l’AFA en la seva condició de supervisor i donat el seu caràcter reservat, aquest 
l'utilitzarà exclusivament en l'exercici de la seva funció supervisora, d'acord amb l'article 19 de la 
Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana. 

L’IACL constarà dels següents apartats:  

1) Conclusions 
2) Model de negoci i estratègia a mig termini 
3) Marc de govern corporatiu. Gestió i control dels riscos 
4) Marc d’apetit al risc 
5) Perfil de risc 
6) Proves de resistència 
7) Informació sobre dades de riscos, agregació i sistemes de TI 
8) Autoavaluació del capital (PAC) 
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9) Autoavaluació de la liquiditat (PAL) 
10) Programa d'actuació futura 
11) Altres qüestions 

Juntament amb l’IACL, les entitats remetran a l’AFA, els Estats Resum del PAC què es refereixen a 
l'Annex 1 d'aquesta Guia. En el cas de grups consolidables d'entitats bancàries, aquest estat es 
presentarà desglossat per entitats rellevants, que seran identificades a aquests efectes en l'apartat 
primer de l’IACL. 

A continuació, els epígrafs 3.1 a 3.11 d'aquest apartat detallen els continguts esperats en els 
diferents apartats de l'informe. Aquests apartats també es desglossaran per entitats rellevants 
quan hi hagi diferències significatives respecte a el grup. 

No obstant això, les entitats han d'adaptar el contingut de l'IACL a les seves peculiaritats. Aquest 
informe contindrà la informació rellevant que sustentin les conclusions i, si escau el programa 
d'actuació futura. A més, d'acord amb el principi de proporcionalitat assenyalat prèviament, l’IACL 
es centrarà en els riscos materials i aspectes rellevants per a cada entitat. 

L’IACL serà auto-explicatiu i es considera que les entitats que incloguin en el mateix la informació 
que s'indica en la present Guia estaran facilitant el nivell de detall que l’AFA entén adequat sobre 
el seu PAC i el seu PAL. 

3.1. Conclusions 

El propòsit d'aquest apartat de l'informe és presentar les conclusions dels processos 
d’autoavaluació del capital i de la liquiditat, que es desenvoluparan amb més profunditat en els 
diferents apartats de l'IACL. 

En primer lloc s'ha d'assenyalar l'àmbit d'aplicació del PAC i del PAL (entitat individual o grup 
consolidable). En el cas que es tracti d'un grup consolidable d'entitats bancàries es relacionaran 
en un annex les entitats incloses en els dos processos, indicant les que es consideren rellevants a 
efectes del PAC i del PAL. Si en un grup consolidable d'entitats bancàries hi ha diferències 
significatives en alguna entitat filial rellevant respecte al grup en el seu conjunt, aquestes 
diferències s'especificaran en l'apartat corresponent de l'IACL, indicant l'entitat en la qual es 
presenten i, en si s'escau, el termini previst en el qual l'entitat filial en qüestió s'integrarà en l'àmbit 
general del grup. Així mateix, respecte a les entitats no incloses, s’haurà d’especificar les raons per 
les quals no es consideren rellevants. 

A continuació s'inclourà un breu resum sobre els aspectes més rellevants i les principals 
conclusions de l'IACL relatius al perfil de riscos de l'entitat i la seva autoavaluació del capital i de 
la liquiditat. 

Finalment s'informarà sobre els canvis significatius recents o previstos a curt termini relatius als 
següents aspectes: 

 Model de negoci, estratègia a mig termini i marc d’apetit al risc; 
 Marc de gestió i control de riscos; 
 Millores introduïdes al PAC i al PAL de l'any anterior, després de l'experiència de l'any 

anterior, les recomanacions d'auditoria interna i el diàleg amb l’AFA. 

Atès que l’IACL conté apartats que corresponen a diferents departaments dins de les entitats, 
s'indicarà la persona, o en qualsevol cas el departament, encarregada de la integració dels seus 
diferents parts. 

L’IACL indicarà la data de la seva aprovació per part del Consell d'Administració de l’entitat 
bancària. 

3.2. Model de negoci i estratègia a mig termini 

S'inclourà un resum del model de negoci amb la identificació de les principals línies d'activitat, 
mercats, geografies i productes rellevants per a l'entitat. 

Es resumirà el pla estratègic a mig termini (mínim de 3 anys) vigent a la data de referència aprovat 

https://www.afa.ad/
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pel Consell d'Administració i, si n'hi hagués, els canvis rellevants que preveu el seu model de negoci 
actual i activitats subjacents. Per a això, s'inclouran projeccions dels principals paràmetres 
financers relatius a les principals línies de negoci i mercats en què opera l'entitat, així com una 
descripció de les principals hipòtesis que ha efectuat l’entitat o qualsevol informació que es 
consideri rellevant per tal que aquesta Autoritat pugui entendre i analitzar les dades aportades. 

3.3. Marc de Govern Corporatiu. Gestió i control dels riscos 

Aquest apartat de l'informe recollirà un resum dels aspectes qualitatius relacionats amb el govern 
intern, la gestió i control dels riscos i l'auditoria interna. 

El contingut d'aquest apartat serà proporcional a la mida i complexitat de cada entitat. 

Donada l'extensió d'aquest apartat, en el cos d’aquest informe es reflectiran només les valoracions 
i, si és el cas, els canvis respecte de l'IACL de l'any anterior, incorporant-se en un annex la totalitat 
de la informació, que ha de seguir l’estructura i continguts establerts a la Guia de l’EBA relativa a 
Govern Intern (EBA/GL/2017/11). Caldrà actualitzar aquest annex cada 3 anys o amb anterioritat 
en cas que hi hagi modificacions rellevants. 

3.3.1. Organització de l'entitat 

L'objectiu d'aquest apartat és resumir l'organització i les polítiques de govern de l'entitat relatives 
a la gestió i control dels riscos. 

La informació d'aquest apartat ha de comprendre: 

 Descripció de l'organització de l'entitat 

S'indicaran els òrgans de govern i les seves comissions, detallant: 

i. La composició; 
ii. Les funcions i responsabilitats; 
iii. Les regles d'organització i funcionament; 
iv. Les facultats i delegacions. 

A mode d’il·lustració es podran incloure organigrames, és a dir, diagrames que reflecteixin 
l'organització, les relacions i la dependència jeràrquica i funcional dels diferents òrgans de govern. 

 Justificació del desenvolupament de les funcions i responsabilitats del Consell 
d'Administració, o òrgan equivalent, relacionats amb la gestió dels riscos i el seu control intern 

S'assenyalarà la forma en què el Consell d'Administració de l'entitat es fa responsable de: 

i. La naturalesa i el nivell dels riscos assumits; 
ii. La correspondència entre aquest nivell de riscos i el capital existent. 

S'informarà de la manera en què el Consell d'Administració de l'entitat estableix la cultura 
corporativa de riscos i assegura que: 

i. La sofisticació dels processos de gestió i mesurament dels riscos és adequada als 
mateixos i als negocis de l'entitat; 

ii. Els sistemes de control intern resulten apropiats per garantir una gestió ordenada i 
prudent dels negocis i els riscos de l'entitat; 

iii. Els objectius de capital són adequats al perfil de risc de l'entitat i a l'entorn econòmic en 
què opera; 

iv. Els objectius de liquiditat són adequats. 

Per il·lustrar aquest apartat s'inclourà una memòria resumida de les activitats, relatives al 
mesurament i gestió dels riscos, realitzades pel Consell d'Administració durant l’exercici. 

 Valoració del govern intern 

Aquest apartat finalitzarà amb una valoració del govern intern de l'entitat (actuacions del Consell 
d'Administració, de les seves comissions delegades i dels òrgans executius de l'entitat) relatiu a la 
gestió i control dels riscos, indicant, si escau, els aspectes amb deficiències.  

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/531e7d72-d8ff-4a24-a69a-c7884fa3e476/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_EN.pdf?retry=1
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/531e7d72-d8ff-4a24-a69a-c7884fa3e476/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_EN.pdf?retry=1
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En aquesta valoració es consideraran, entre altres aspectes, el grau de seguiment de les 
recomanacions de la Guia de l’EBA relativa a Govern Intern (EBA/GL/2017/11).  

La valoració del govern intern es realitzarà d'acord amb els criteris i l'escala de puntuació 
establerts per a la valoració de la mateixa en la Guia de l'EBA sobre el SREP (EBA/GL/2014/13). 
Aquesta escala va de l'1 al 4, de millor a pitjor govern intern. 

S’haurà d’indicar la puntuació de cadascun dels punts analitzats d’acord amb la Guia relativa a 
Govern Intern anteriorment esmentada, així com una puntuació global del govern intern de l’entitat. 

3.3.2. Gestió i control dels riscos 

L'informe haurà d’incloure en aquest apartat els següents punts: 

3.3.2.1 Principis generals de gestió i control dels riscos 

Es resumiran els principis generals de gestió dels riscos, indicant l'òrgan de govern que estableix 
aquests principis i les polítiques internes per a la seva aplicació. També es descriuran els canals 
d'informació i la freqüència de presentació d'informació periòdica al Consell d'Administració o 
òrgan equivalent sobre la gestió i el control dels riscos. 

Es descriuran els processos i mecanismes que asseguren que l'entitat compta amb un marc sòlid 
i integrat per gestionar els seus riscos materials així com, si escau, les funcions i responsabilitats 
de l'àrea de gestió i control global de riscos i la seva integració en l'organigrama de l'entitat. 

3.3.2.2 Aspectes específics de cada risc 

Per a cada un dels riscos que siguin materials per a l'entitat s'indicaran els següents aspectes: 

 Política de riscos: límits, diversificació i mitigació 

S'informarà dels límits d'exposició màxima fixats per a cada risc, que estaran en consonància amb 
l’apetit al risc de l'entitat i de les polítiques establertes tant per la seva mitigació com per evitar la 
seva concentració. S'ha d'indicar la forma d'aplicació pràctica d'aquestes polítiques en el procés 
de presa de decisions. 

 Organització de la funció de riscos, facultats, responsabilitats i delegacions. Funció de control 
de riscos. Informes de la funció de riscos 

Es detallarà l'estructura jeràrquica establerta per a la gestió de cada risc material en les seves tres 
vessants: assumpció, mesurament i control, i la delegació de funcions i de responsabilitats. 
S'explicaran els nivells de centralització-descentralització en la gestió, els límits de responsabilitat 
i d’autorització, i la separació de funcions dels diferents òrgans de gestió del risc. 

 Eines de gestió: sistemes de mesurament, admissió, comunicació, control i seguiment 

Es descriuran de forma resumida les eines i procediments de gestió dels diferents riscos materials 
indicant la metodologia de mesurament o avaluació, els sistemes i procediments d’admissió, 
reporting intern, control i seguiment, i els sistemes informàtics que donen suport a la gestió. 

S'assenyalaran els informes de gestió utilitzats, ja siguin diaris o esporàdics, i els seus destinataris, 
assenyalant específicament els que van dirigits al Consell d'Administració. 

 Política i eines de seguiment i recuperació d'actius deteriorats 

S'indicaran, en els riscos que corresponguin, els sistemes i procediments de seguiment i 
recuperació d'actius deteriorats i de deutes impagats. 

 Valoració de la gestió i control del risc 

Per a cada un dels riscos materials de l'entitat es valoraran: 

i. La política 
ii. L'organització (estructura organitzativa, delegació de funcions, activitat dels comitès 

relacionats amb els riscos ...) 
iii. La metodologia de mesurament 
iv. Els sistemes i procediments de gestió i control. 

https://www.afa.ad/
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/531e7d72-d8ff-4a24-a69a-c7884fa3e476/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_EN.pdf?retry=1
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-for-common-procedures-and-methodologies-for-the-supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and-supervisory-stress-testing
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Aquesta valoració s’ha de fer d'acord amb els criteris i l'escala de puntuació establertes per a la 
seva valoració en la Guia de l'EBA sobre el SREP (EBA/GL/2014/13). Les puntuacions van de l'1 a 
el 4, sent 1 la millor i 4 la pitjor. 

3.3.2.3 Valoració global de la gestió i control de el risc 

A partir de la valoració individual de la gestió de cada risc i de la seva importància relativa per a les 
entitats, es valorarà de manera global la política, l'organització (adequació de l'estructura 
organitzativa, de la delegació de funcions, de l'activitat dels comitès relacionats amb els riscos ...), 
les metodologies de mesurament, i els sistemes i procediments de gestió i control dels riscos. 

Aquesta valoració es realitzarà d'acord amb els criteris i l'escala de puntuació establertes per a la 
seva valoració en la Guia de l'EBA sobre el SREP (EBA/GL/2014/13). 

3.3.3. Funció d'auditoria interna i compliment normatiu 

S'ha de descriure l'organització i dependència de les funcions d'auditoria interna i de compliment 
normatiu. 

3.3.3.1 Funció d'auditoria interna 

S'indicaran les funcions assignades i els mitjans amb què compta la funció d'auditoria interna. 

S'ha d'indicar l'òrgan de govern a qui van dirigits els informes d'auditoria interna i l'òrgan 
responsable de verificar el compliment i la implementació de les mesures correctores proposades. 

3.3.3.2 Funció de compliment normatiu 

S'indicaran les funcions assignades i els mitjans amb què compta la funció de compliment 
normatiu. 

Es detallaran les actuacions realitzades per la funció relacionada amb els riscos propis del seu 
àmbit, en particular, en la mesura que siguin rellevants, les relacionades amb la prestació de 
serveis de inversió, les establertes per la normativa de prevenció de el blanqueig de capitals, les 
relatives a la comercialització de productes financers i les de compliment de la normativa sobre 
retribucions i idoneïtat de càrrecs d’alta direcció. 

Es recolliran les principals conclusions dels informes elaborats per la funció de compliment 
normatiu derivades dels treballs realitzats en relació amb els diferents riscos del seu àmbit i, si 
escau, les mesures correctores proposades i el seu seguiment, indicant l'òrgan de govern a qui 
van dirigits els seus informes. 

 Valoració de la funció de compliment normatiu 

Aquest apartat finalitzarà amb una valoració de la funció i els mitjans de l'àrea de compliment 
normatiu, d'acord amb els criteris i l'escala de puntuació establertes per a la seva valoració en les 
la Guia de l'EBA sobre el SREP (EBA/GL/2014/13). Les puntuacions van de l'1 a el 4, sent 1 la millor 
i 4 la pitjor. 

3.4. Marc d’apetit al risc 

En aquest apartat, de manera proporcional a la mida i complexitat dels seus negocis, les entitats 
exposaran el seu marc d’apetit al risc (Risk Appetite Framework, RAF), que estarà alineat amb els 
objectius estratègics de l'entitat i considerarà tots els seus riscos materials, inclosos els referits a 
la seva reputació envers dipositants, inversors i clients, tot tenint en compte l’establert a la Guia 
del FSB “Principles for an effective risk appetite framework”, de novembre de 2013. 

Es descriuran els procediments de govern intern pels quals l'entitat estableix el seu marc d’apetit 
al risc, incloent les funcions i responsabilitats de el Consell d'Administració o òrgan equivalent en 
relació al disseny d'aquest marc, la seva implementació, la seva comunicació dins de l’organització 
i el seu seguiment i vigilància. 

El marc d’apetit al risc inclourà una declaració formal d’apetit al risc per part de Consell 
d'Administració i, en virtut de la mateixa, s'establiran límits de risc per a cada un dels diferents 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-for-common-procedures-and-methodologies-for-the-supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and-supervisory-stress-testing
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-for-common-procedures-and-methodologies-for-the-supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and-supervisory-stress-testing
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-for-common-procedures-and-methodologies-for-the-supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and-supervisory-stress-testing
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
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riscos materials assumits de l'entitat, així com els procediments adequats per mantenir aquests 
llindars màxims actualitzats. 

La declaració d’apetit al risc serà compatible amb la capacitat de l'entitat per suportar els diferents 
riscos assumits i, al mateix temps, assolir els seus objectius estratègics i el seu pla de negoci. Amb 
aquesta finalitat, s'explicarà la coherència entre els objectius estratègics i el pla de negoci de 
l'entitat amb l’apetit al risc i la planificació de capital. 

3.5. Perfil de risc 

S'identificaran els riscos materials als quals està exposada l'entitat i es farà una valoració 
resumida de l'exposició als mateixos i de la qualitat d'aquestes exposicions (risc inherent). La 
valoració se sustentarà en dades quantitatives sempre que sigui possible. Per això s'utilitzaran 
índexs o paràmetres d'exposició i qualitat de risc que siguin adequats als diferents riscos. 

S'enumeraran els riscos que es considerin no materials incloent en tot cas en aquesta llista quan 
procedeixi els riscos de Pilar 1, els riscos de concentració de crèdit individual i sectorial, i el risc de 
tipus d'interès estructural de balanç. Per a cada un dels riscos enumerats com no materials 
s’explicaran breument els motius que justifiquen la seva consideració com a risc immaterial. 

Per a la valoració de cada un dels riscos identificats com materials les entitats utilitzaran la escala 
de puntuació establerta a la Guia de l'EBA sobre el SREP (EBA/GL/2014/13). Aquesta escala va de 
l’1 al 4, de menor a major risc. 

A partir de la rellevància (mida) i valoració (qualitat) de cada risc, es determinarà el perfil global de 
risc inherent de l'entitat, utilitzant l'escala de l'EBA esmentada en el paràgraf anterior. 

3.6. Proves de resistència 

3.6.1. Evolució del capital davant escenaris adversos 

Les entitats realitzaran cada any, i reflectiran en el seu IACL, una prova de resistència general, 
basada en aspectes macroeconòmics, considerant, entre d’altres, un escenari de deteriorament 
general de l'activitat econòmica derivat d'una evolució adversa conjunta del PIB, la inflació, els 
tipus d'interès, l'ocupació i el preu de l'habitatge. 

Aquesta prova de resistència tindrà el mateix horitzó temporal que l'utilitzat en la planificació de 
capital, és a dir, 3 anys, i tindrà com a objectiu estimar el possible coixí de capital addicional 
necessari per seguir complint amb els seus requeriments de capital en aquest escenari advers. 

Així mateix, les entitats realitzaran altres proves de resistència, si ho consideren rellevant. A tall 
d'exemple s'assenyalen les següents aspectes: 

i. Deteriorament específic dels sectors d’activitat econòmica en els quals l'entitat s’hi trobi 
concentrada, pel que s'han de tenir en compte variables que tenen un impacte directe 
significatiu a les activitats amb les que l'entitat basa el seu negoci. 

ii. Situacions d'especial tensió i volatilitat en els mercats monetaris i de valors i d'altres 
productes financers. 

iii. Escenaris de caigudes significatives dels mercats. 
iv. Escenaris de pèrdues operatives greus. 
v. Escenaris d'errors en la valoració de productes financers complexos. 

Aquests escenaris adversos seran prou intensos i consideraran situacions que s'hagin produït en 
els mercats en què opera l'entitat en un període suficientment llarg de temps (Per exemple, 
situacions ocorregudes en els últims 20-30 anys), i podran incloure estratègies actives de gestió 
per a la mitigació dels seus efectes. 

Els exercicis d'estrès es presentaran sense considerar les estratègies actives de gestió per a la 
mitigació dels seus efectes, és a dir, es presentaran bruts de mitigació. Si escau, els efectes de la 
mitigació es recolliran de forma separada en aquest apartat. 

Les entitats realitzaran també una prova de resistència inversa orientada a determinar el nivell de 
morositat que donaria lloc l'incompliment dels seus requeriments de capital, considerant tant els 

https://www.afa.ad/
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-for-common-procedures-and-methodologies-for-the-supervisory-review-and-evaluation-process-srep-and-supervisory-stress-testing
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requeriments de Pilar 1 com els de Pilar 2, en un horitzó temporal de 3 anys, suposant que aquest 
nivell de morositat s'assoleix de forma lineal en aquest període o utilitzant aquells indicadors que 
es considerin més rellevants per al seu model de negoci. En cas que l'entitat hagi realitzat alguna 
prova de resistència similar en el marc d’un altre informe podrà incloure aquesta prova. Els 
resultats d'aquestes proves es tindran en compte a l’hora d'establir la severitat dels escenaris 
adversos a efectes del PAC. 

3.6.2. Evolució de la liquiditat davant d’escenaris adversos 

Les entitats realitzaran un exercici d'estrès de liquiditat en el qual estimaran el seu període de 
supervivència (període durant el qual podrien fer front als pagaments previstos) en un escenari 
advers en el qual no podran prendre mesures extraordinàries ni captar nou finançament. Les 
entitats hauran de detallar les hipòtesis utilitzades a tal efecte. 

3.7. Informació sobre dades de riscos, agregació i sistemes de TI 

S'ha de descriure breument l'estructura de dades de riscos utilitzats a efectes del PAC i del PAL 
així com els sistemes utilitzats per al seu tractament i comunicació interna. 

3.8. Autoavaluació del capital (PAC) 

En aquest apartat les entitats identificaran, mesuraran i afegiran els seus riscos, i determinaran el 
capital necessari per cobrir-los, expressant el capital necessari en termes de capital regulatori. 

Així mateix les entitats inclouran en aquest apartat la seva planificació de capital a mig termini, 
incorporant en aquesta planificació l'escenari macroeconòmic advers referit en l'apartat 3.6.1 
anterior. 

S'explicarà qualsevol diferència respecte l'abast dels riscos contemplats al PAC i al marc d’apetit 
al risc. 

3.8.1. Capital disponible 

En aquest apartat s'inclouran els fons propis regulatoris de què disposa l'entitat per cobrir les 
estimacions de capital del PAC, desglossats per categories (capital de nivell 1 ordinari, capital de 
nivell 1 addicional i capital de nivell 2). 

En el cas que l'entitat consideri un concepte de capital diferent (capital intern) s'explicaran i 
justificaran detalladament les diferències. 

3.8.2. Mesura dels riscos i quantificació de el capital necessari per 
cobrir-los 

Pel que fa a l'avaluació dels riscos de crèdit, mercat i operacional, les entitats utilitzaran 
l'enfocament i el resultat obtingut al Pilar 1, incorporant, en cas que sigui necessari, els aspectes 
de cada risc no considerats en el referit Pilar 1. 

Pel que fa als altres riscos materials, les entitats realitzaran les estimacions necessàries, que 
recolliran en el corresponent apartat d'aquest informe. 

En el cas de grups consolidables d'entitats bancàries, si per algun risc ha diferències 
metodològiques de mesurament significatives en alguna entitat rellevant del grup, aquestes es 
recolliran en el corresponent apartat. 

3.8.2.1 Risc de crèdit 

Per avaluar les necessitats de capital per risc de crèdit, les entitats utilitzaran la metodologia del 
Pilar 1 i, si escau, afegiran els aspectes del risc de crèdit que aquesta no consideri. 

3.8.2.2 Risc de concentració de crèdit 

Per avaluar les necessitats de capital per risc de concentració de crèdit, les entitats hauran de 
considerar la concentració individual i sectorial de les seves exposicions. 
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A l’hora d’avaluar la concentració sectorial, les entitats hauran d’utilitzar els codis establerts a la 
CAEA-2019 per detallar les agrupacions sectorials considerades. 

3.8.2.3 Risc de mercat 

Per avaluar les necessitats de capital per risc de mercat, les entitats podran utilitzar la metodologia 
i el resultat obtingut al Pilar 1. 

L’IACL recollirà, juntament amb el resultat obtingut, una anàlisi específica dels aspectes d'aquest 
risc que, tot i ser rellevants per a l'entitat, no es consideren en el Pilar 1 i, si escau, les necessitats 
de capital addicionals. 

3.8.2.4 Risc operacional 

Per avaluar les necessitats de capital per risc operacional, les entitats podran utilitzar la 
metodologia i el resultat del Pilar 1. 

L’IACL recollirà, a més del resultat obtingut, una anàlisi específica dels aspectes d'aquest risc que, 
tot i ser rellevants per a l'entitat, no es consideren al Pilar 1 i, si escau, les necessitats de capital 
addicionals. 

3.8.2.5 Risc de tipus d'interès estructural de balanç 

Per avaluar les necessitats de capital per risc de tipus d'interès estructural de balanç, les entitats 
hauran de considerar el descens del valor econòmic del balanç per efecte de variacions sobtades 
i inesperades dels tipus d’interès, tot detallant les hipòtesis considerades a tal efecte. 

3.8.2.6 Risc tecnològic i ciberseguretat 

Per avaluar les necessitats de capital per risc tecnològic i relacionat amb ciberseguretat, les 
entitats hauran de considerar l’impacte derivat de potencials deficiències en matèria de seguretat 
de la informació, ciberseguretat, implementacions tecnològiques i innovació. 

3.8.2.7 Altres riscos 

En la mesura que les entitats estiguin exposades a altres riscos materials diferents als especificats 
anteriorment, inclouran en aquest apartat el detall dels mateixos així com la quantificació del 
capital necessari per cobrir-los. 

3.8.3. Agregació de les necessitats de capital i ajustos per 
conciliació 

3.8.3.1 Agregació de les necessitats de capital dels diferents riscos 

Les entitats han de calcular les seves necessitats totals de capital mitjançant la simple addició del 
capital necessari per a cobrir cada un dels seus riscos de manera independent, segons el resultat 
dels mesuraments individuals de l'apartat 3.8.2 anterior. 

3.8.3.2 Ajustos per conciliació entre capital regulatori i capital intern 

En el cas que les entitats utilitzin una xifra de capital intern diferent a la dels fons propis regulatoris 
per cobrir les necessitats de capital pels riscos als que es troben exposades, conciliaran de manera 
exhaustiva i per cada risc, les xifres de capital intern amb les utilitzades des d'una perspectiva 
regulatòria, amb la finalitat d’esclarir les diferències. 

3.8.4. Planificació del capital 

Les entitats planificaran les seves necessitats futures de capital derivades de l'acompliment dels 
requeriments futurs de capital de Pilar 1 i Pilar 2. Per això s'estimaran cada any les fonts i consums 
de capital en el període considerat en la seva planificació, període el qual definiran a aquests 
efectes i que no podrà ser inferior a tres anys. 

Amb aquesta finalitat, i segons el pla estratègic de negoci de l'entitat, es projectaran, entre d'altres: 

i. Els beneficis capitalitzats; 
ii. Els dividends; 

https://www.afa.ad/
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iii. Les emissions d'accions; 
iv. Les emissions de capital subordinat; 
v. Els consums de capital derivats de: 

a. el creixement esperat de l'activitat; 
b. possibles canvis en el perfil de riscos de l'entitat; 
c. altres riscos avaluats al PAC; 
d. operacions singulars, etc. 

Addicionalment, s'ha d'informar sobre la cobertura de les exigències regulatories futures d'acord 
amb la planificació de capital prevista. 

L’IACL recollirà en aquest apartat: 

i. L'anàlisi de les desviacions en l'exercici en curs respecte a la planificació de l'exercici 
anterior; 

ii. El període que engloba la planificació; 
iii. Resum de la metodologia de planificació utilitzada i del seu resultat; 
iv. Descripció de les principals hipòtesis utilitzades. 

Es reflectirà en aquest apartat, per als diferents exercicis que comprèn aquesta planificació, 
l'import previst de les principals masses de balanç (inclosa la inversió creditícia en els sectors 
públic i privat, els dipòsits del sector privat, la inversió en mora i les provisions per a insolvències), 
una desagregació representativa dels actius ponderats per risc, els marges d'intermediació, 
ordinari i d'explotació, i els resultats abans d'impostos. 

També es reflectirà, si escau, els ajustos directes rellevants contra patrimoni que es prevegin en el 
període de planificació, així com les emissions i amortitzacions de capital previstes, sigui quina 
sigui la seva categoria (capital de nivell 1 ordinari, capital de nivell 1 addicional, capital de nivell 2). 

3.9. Autoavaluació de la liquiditat (PAL) 

En aquest apartat s'indicarà el marc de gestió de la liquiditat i del finançament de l'entitat i, en 
concret, el pla de finançament i les mètriques de liquiditat. Així mateix es descriurà l'objectiu del 
coixí de liquiditat i la gestió de garanties, el mecanisme d'assignació de costos i beneficis, així com 
la gestió del risc de liquiditat intradia. Finalment es detallarà el pla de contingència de la liquiditat. 

3.9.1. Marc de gestió de la liquiditat i del finançament 

S'exposarà breument el marc de govern corporatiu per a la gestió de la liquiditat i finançament, 
inclosos els processos, sistemes i eines utilitzats per a identificar, mesurar i controlar els seus 
riscos. 

3.9.2. Pla de finançament i mètriques de liquiditat 

Les entitats resumiran el pla de finançament, detallant les diverses fonts de finançament i 
l'estructura de venciments prevista en els mercats i productes en què opera l'entitat. 

S'indicaran a més les polítiques que l'entitat té en vigor per assegurar el bon funcionament del seu 
pla de finançament respecte de: 

i. El manteniment de la seva presència en els diferents mercats i la seva capacitat d'accés 
als mateixos per obtenir fons; 

ii. El risc derivat de possibles concentracions en les seves fonts de finançament. 

Les entitats han d'informar, com a mínim, dels valors de les següents ràtios de liquiditat a la data 
de referència de l'IACL, així com dels objectius interns establerts per a aquestes ràtios (en el cas 
que estiguin establerts): 

i. Ràtio de cobertura de la liquiditat (LCR) [D’acord amb la seva definició regulatòria] 
ii. Ràtio de concentració de finançament [Proporció que representa el finançament de les 10 

contraparts més grans sobre les fonts de finançament rellevants. El denominador 
d’aquesta ràtio és la suma del finançament de les 10 majors contraparts i la resta de 
passiu per sobre de l’1% del total, corresponent aquesta magnitud a l’actual plantilla 
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d’ALMM C67.00 (r120;c060)] 
iii. Ràtio de finançament majorista a curt termini [Proporció que suposa el finançament 

majorista a curt termini, excloent la provinent del BCE, sobre el total passiu] 
iv. Ràtio de qualitat del coixí de liquiditat [Actius de nivell 2 sobre el total d’actius líquids 

d’elevada qualitat, d’acord amb la LCR] 
v. Ràtio de finançament estable net (NSFR) [D’acord amb la seva definició regulatòria] 
vi. Ràtio de crèdits sobre dipòsits [Crèdits bruts sense exposicions interbancàries, dividits 

entre dipòsits sense exposicions interbancàries. Els “crèdits bruts” s’obtindran com a 
resultat de sumar al valor en llibres el valor absolut de les seves provisions acumulades] 

vii. Ràtio de crèdits sobre finançament estable net [Crèdits bruts sense exposicions 
interbancàries, dividits entre dipòsits menys el finançament estable disponible – d’acord 
amb la NSFR] 

viii. Ràtio de finançament no assegurada [Finançament no assegurat provinent d’institucions 
financeres entre passiu total]  

3.9.3. Objectiu de coixí de liquiditat i gestió de garanties 

Es descriuran els criteris utilitzats per determinar el nivell mínim de la ràtio de cobertura de 
liquiditat (LCR). 

Es descriuran les polítiques relacionades amb: 

i. La gestió dels actius utilitzables com a garantia en la gestió de la liquiditat, inclosos els 
principis relacionats amb la ubicació i transferibilitat dels mateixos; 

ii. Els actius subjectes a càrregues, inclosos els principis de mesura i seguiment dels actius 
pignorats i no pignorats, i vinculant el marc de límits i control sobre el gravamen d'actius 
amb l’apetit al risc de l'entitat (liquiditat i finançament); 

iii. El risc de concentració de liquiditat en els actius que conformen el coixí de liquiditat (LCR). 

Es quantificarà el volum mínim d'actius líquids que es considera convenient mantenir en un horitzó 
temporal d'un any, tenint en compte tant les condicions normals del negoci com els possibles 
escenaris adversos. 

3.9.4. Mecanisme d'assignació de costos i beneficis 

En cas que disposin d'aquest mecanisme, les entitats descriuran el mecanisme d'assignació de 
costos de la liquiditat i el seu efecte en la rendibilitat de les diferents àrees de negoci i en els 
resultats de la entitat. 

3.9.5. Gestió del risc de liquiditat intradia 

En el cas de ser rellevants, les entitats descriuran els criteris i les eines utilitzades per a mesurar i 
fer el seguiment dels riscos de liquiditat intradia, així com la política d'elevació al Consell 
d’Administració d'aquests dèficits. 

Es detallaran els dèficits de liquiditat intradia produïts en l'últim any, quan superin un determinat 
llindar definit per l'entitat, així com detall dels pagaments no satisfets en el moment oportú, 
juntament amb una breu explicació sobre les causes. 

3.9.6. Pla de contingència de la liquiditat 

Es detallarà el pla de contingència de liquiditat que l'entitat tingui en vigor, incloses les línies de 
responsabilitat per al seu disseny i execució, així com les estratègies amb què compta l'entitat per 
abordar els dèficits de liquiditat en situacions d'emergència.  

3.10. Programa d'actuació futura 

En vista de les avaluacions fetes en els apartats 3.3, 3.5, 3.6, 3.8 i 3.9, així com en l'informe 
d'auditoria interna annex a l'IACL, si les principals deficiències i debilitats trobades són importants, 
s'elaborarà un "pla d'actuació" per a corregir-les, el qual podrà contemplar, entre altres, les 
següents actuacions: 

i. Modificació del perfil de risc de l'entitat: reducció de determinada activitat, aplicació de 
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noves tècniques de mitigació de riscos, etc.; 
ii. Millores de govern i organització interna, millores en la gestió dels riscos i el control intern; 
iii. Modificació del nivell de recursos propis, indicant el corresponent període d'adaptació en 

el seu cas; 
iv. Millores relacionades amb la gestió i control de la liquiditat i el finançament de l'entitat. 

En qualsevol cas, s'espera que tots els aspectes relatius a plans futurs de millora s'incloguin en 
aquest apartat, podent, no obstant, fer una referència creuada a l'apartat corresponent. 

3.11. Altres qüestions 

En aquest apartat es recolliran altres qüestions rellevants que l'entitat consideri necessari o 
convenient incloure en l'informe i que no hagin estat contemplades en algun dels apartats 
anteriors. 

4. REVISIÓ DEL PAC I DEL PAL PER L’AFA 

L’AFA inclourà en els seus programes anuals de supervisió, la revisió i avaluació del PAC i del PAL 
i determinarà si el nivell de fons propis, la seva composició i distribució, la gestió del risc de 
liquiditat, l'estratègia de finançament, així com el pla d'actuació de l'entitat (en el cas que existeixi 
a l'haver-se detectat deficiències) són adequats al seu perfil de risc. L’IACL serà la base per a la 
revisió del PAC i del PAL.  
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ANNEX 1. PLANTILLES I INSTRUCCIONS PER AL PROCÉS 
D’AUTOAVALUACIÓ DEL CAPITAL   

 PAC1: Resum del procés d'autoavaluació del capital 

 

 

 

PAC

Percentatge 
( a)

(x ,xx%)

Import 
( b)

(EUR)

Requeriments 

legals de Fons 

Propis 
( c)

(EUR)

Capital  

necessari  
( d)

(EUR)

1 .  Ratios de Capital  

  1.1 Ratio de capital total

  1.2 Ratio de capital de nivell 1 

  1.3 Ratio de capital de nivell 1 ordinari 

2 .  Fons propis 

  2.1 Capital de nivell 1 ordinari 

  2.2 Capital de nivell 1 addicional 

  2.3 Capital de nivell 2 

3 .  Quanti f icació  del  capi tal  necessari  

  3 .1  Risc de crèdi t  

  3 .2  Risc de mercat 

  3 .3  Risc operacional

    3.3.1 Mètode de l'indicador bàsic 

    3.3.2 Mètode Estàndard 

  3 .4  Risc de t ipus d 'interès 

  3 .5  Risc de concentració

    3.5.1 Individual

    3.5.2 Sectorial

    3.5.3 Altres classes de concentració

  3 .6  Risc tecnològic i  ciberseguretat

  3 .7  Al tres riscos

4. Ajustos per conci l iació  entre 

capi tal  intern  i  capi tal  regulatori  (+/-)

  Del que: Cartera Renda Variable

  Risc tipus d'interès

  Altres ajustos

5. Necessi tats totals de capi tal
 ( e )

(e) Suma de les necessitats de capital pels diferents riscos considerats rellevants per a l'entitat més, o menys, els ajustos per

conciliació inclosos en el punt "4. Ajustos per conciliació entre capital intern i capital regulatori (+/-)".

(a) Les dades d'aquesta columna han de coincidir amb les informades a la plantilla C03.00 a la data de declaració.

(b) Aquesta columna recull els imports de fons propis disponibles declarats en les files 1 Fons propis, 1.1 Capital de nivell 1,

1.1.1 Capital de nivell 1 ordinari, i 1.2 Capital de nivell 2 de la plantilla C01.00 a la data de la declaració.

(c) Aquesta columna recollirà els imports dels requisits de capital per a la cobertura dels riscos de l'article 46.3 de la Llei

35/2018. Per tant, les xifres coincidiran amb els imports recollits a la plantilla C02.00 multiplicades pel 8%, per als

corresponents riscos:

3. 1 Ris c de crèdit : les entitats d'informar dels imports reflectits en les files 1.1 i 1.6 de la plantilla C02.00, tots ells

multiplicats pel 8%.

3. 2 Ris c de mercat : les entitats d'informar dels imports reflectits en les files 1.2 i 1.3 de la plantilla C02.00, tots ells

multiplicats pel 8%.

3. 3 Ris c  operac ional:  les entitats d'informar dels imports reflectits en la fila 1.4 de la plantilla C02.00, multiplicat pel 8%.

3. 7 Alt res r is cos : les entitats d'informar dels imports reflectits en les files 1.5, 1.7 i 1.8 de la plantilla C02.00, tots ells

multiplicats pel 8%.

(d) En aquesta columna s'inclouran els imports de les necessitats de capital estimades per l'entitat en el marc del seu procés

d'autoavaluació de capital per cobrir cada un dels riscos inclosos en les corresponents files, d'acord amb l'establert a l'apartat

3.8.2 de la Guia.
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 PAC2: Planificació del capital - Evolució dels Fons Propis en escenari base (a) 

 

 

 

 

 PAC3: Planificació del capital - Evolució dels Fons Propis en escenaris de tensió (a) 

 

 

 
 

 PAC4: Planificació del capital - Fonts alternatives de capital en situacions de tensió 

 

 
  

Ratio  de 

capital  
( c)

(x ,xx%) 

Necessi tats 

totals de Fons 

Propis 

estimades per 

a tots els 

riscos

(EUR)

Fons Propis 

estimats

(EUR)

Ratio  de 

capital  
( c)

(x ,xx%) 

Necessi tats 

totals de Fons 

Propis 

estimades per 

a tots els 

riscos

(EUR)

Fons Propis 

estimats

(EUR)

Ratio  de 

capital  
( c)

(x ,xx%) 

Necessi tats 

totals de 

Fons Propis 

estimades 

per a tots 

els riscos

(EUR)

Fons Propis 

estimats

(EUR)

Fons Propis estimats per p lani f icació  al  f inal  del  

període  ( b)

Dels quals: Capital de nivell 1 ordinari

Dels quals: Capital de nivell 1 (Tier 1)

(a) S'ha de tenir en compte l'establert al punt 3.8.4 de la Guia.

ANY N+3

(b) En cas de complir-se les previsions, les xifres consignades a la fila "Fons Propis estimats per planificació al final del període" seran les que en els 3 anys següents han de constar, respectivament, a les fila 5 de la plantilla C03.00 

(Ràtio de capital), fila 5 de la plantilla PAC1 (Necessitats totals de capital) i fila 1 de la plantilla C01.00 (Fons propis).

(c) El càlcul de la ratio ha de ser el següent: (Fons Propis estimats x 8%) / (Necessitats de Fons Propis estimades per a tots els riscos)

ANY N+1 ANY N+2

Coeficient de 

capital  de 

n ivel l  1  

ordinari

(x ,xx%)

Necessitats 

totals de Fons 

Propis 

estimades

(EUR)

Capital  de 

n ivel l  1  

ordinari  

estimat

(EUR)

Coeficient de 

capital  de 

n ivel l  1  

ordinari

(x ,xx%)

Necessitats 

totals de Fons 

Propis 

estimades

(EUR)

Capital  de 

n ivel l  1  

ordinari  

estimat

(EUR)

Coeficient 

de capital  de 

n ivel l  1  

ordinari

(x ,xx%)

Necessitats 

totals de 

Fons Propis 

estimades

(EUR)

Capital  de 

n ivel l  1  

ordinari  

estimat

(EUR)

Escenari 1: "Nom escenari"

Escenari 2: "Nom escenari"

Escenari 3: "Nom escenari"

…

(a) S'ha de tenir en compte l'establert al punt 3.6 de la Guia.

(b) S'inclourà una fila per a cadascun dels escenaris de tensió considerats per l'entitat.

(c) Els resultats dels escenaris de tensió es declararan bruts d'elements alternatius de capital i també bruts de gestió activa per minimitzar-ne els efectes.

Escenaris de tensió  ( b)

ANY N+1  ( c) ANY N+2  ( c) ANY N+3  ( c)

ANY N ANY N+1 ANY N+2 ANY N+3

Import (EUR) Import (EUR) Import (EUR) Import (EUR)

Font 1: "Descripció font de capital"

Font 2: "Descripció font de capital"

Font 3: "Descripció font de capital"

…

Fonts al ternatives de capital  en si tuacions de 

tensió 
( a)

 
( b)  ( c)  

(b) S'han d'informar únicament en aquest apartat les fonts alternatives de capital que incrementin els Fons Propis. Aquelles altres fonts que 

redueixin les necessitats de Fons Propis es tindran en compte en l'apartat de Planificació del capital de l'informe.

(a) En el cas que l'entitat consideri en la seva planificació l'emissió d'accions, capital subordinat, etc., aquestes fonts no es desglossaran en aquesta plantilla.

(c) S'inclourà una fila per a cadascuna de les fonts alternatives de capital considerades per l'entitat.
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ANNEX 2. CONTINGUT DEL INFORME D'AUDITORIA INTERNA 

Es detallarà a l'annex al qual es fa referència al primer paràgraf de l'apartat 3 d'aquesta guia l'abast, 
les conclusions i les mesures correctores proposades dels aspectes revisats l'any en curs per part 
d'auditoria interna a l'àrea de riscos, i entre els quals figuraran: 

i. Compliment de les normes internes de gestió dels riscos (límits, procediments, ...); 
ii. Utilització efectiva i adequada de les eines de gestió dels riscos pel conjunt de 

l’organització (test d'ús); 
iii. Adequació dels sistemes informàtics de gestió dels riscos; 
iv. Exactitud i suficiència de les dades utilitzades a l'IACL. 
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